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A FALÁCIA DO EXCESSO DE PROTEÇÃO QUE DESPROTEGE
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A reforma trabalhista promovida pela Lei 13.467 trouxe,
inegavelmente, prejuízos para o trabalhador. A redução de direitos e a
nítida precarização da relação de emprego veio atender aos interesses
empresariais que buscavam reduzir os seus custos com a mão de obra.
Não houve diálogo interinstitucional entre os sindicatos de patrões e
empregados, não houve audiências públicas para discutir o tema, nem
tampouco ocorreu uma garantia, por parte do empresariado, de aumento
do número de postos de trabalho formais.
O que ocorreu foi que a reforma trabalhista foi proposta e aprovada
sem observar um salutar trâmite democrático e de análise séria do que
deveria ser ajustado na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Fruto
de lutas sociais e de negociações, a CLT buscava garantir um rol mínimo
de direitos sociais para a parte hipossuficiente na relação de trabalho.
Não se pode esquecer de que a Constituição Brasileira visa instituir
um Estado republicano, democrático e social de direito. As pessoas
esquecem que, na Constituição do Brasil, em seu art. 7º, caput, buscou-se
explicitamente garantir direitos aos trabalhadores, “além de outros que
visem à melhoria de sua condição social”.
Nessa toada, a Lei maior visa garantir que os direitos trabalhistas
sejam ampliados, em prol da melhoria das condições de toda a sociedade,
e não o contrário. A redução de direitos trabalhistas é uma ofensa direta e
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literal do texto constitucional por se consubstanciar em um retrocesso de
direitos sociais.
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Mudar regras do seguro desemprego, possibilitar que mulheres
grávidas trabalhem em ambiente insalubre, autorizar a pejotização do
trabalho, dentre outras agressões ao empregado, são verdadeiros
retrocessos que depõem contra a própria dignidade humana e a busca por
garantir um patamar mínimo civilizatório a favor do empregado.
Ainda que a CLT precisasse ser modificada, com vistas a evitar, por
exemplo, abusos e demandas trabalhistas oportunistas, os ajustes
deveriam ter sido feitos pelo meio mais adequado, qual seja, a negociação
entre as partes.
Se algum direito tivesse que ser reduzido, deveria existir alguma
contrapartida, tais como um incremento no número de empregos formais.
Esta negociação, infelizmente, não houve na reforma promovida.
5
Agora, alguns juristas dizem
que é melhor ter menos direitos
trabalhistas a perder o emprego, argumentam que o excesso de proteção é
um malefício social. Citam que há muito desemprego e trabalhos informais,
como motoristas particulares de aplicativos ou parcerias empresariais.

Essa linha argumentativa é falaciosa, data vênia, pois utiliza uma
situação deplorável, como a informalidade de trabalho e o desemprego,
para justificar espoliação de direitos trabalhistas.
Em verdade, as mudanças na CLT visam, justamente, levar mais
empregados para a informalidade e a trabalhos precários, com menos
direitos assegurados.
Ao utilizar a informalidade e o desemprego como argumento para a
retirada de direitos, de maneira maliciosa, faz crer que a reforma irá
garantir mais empregos formais. Isto não é verdade.
Não se pode utilizar a doença como argumento para se retirar o
medicamento do enfermo. O bom médico deve fazer o contrário: buscar
aplicar o remédio para se curar o doente. Ou seja, deve-se buscar
7
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alternativas para ampliar os empregos formais para, com isto, reduzir a
informalidade e o desemprego.
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É o mesmo que dizer que existem pessoas sem uma residência digna
e, para se evitar tal situação, deve-se tirar a residência daqueles que
possuem. Neste caso, todos virarão moradores de rua, pois, afinal, é
retirando a proteção que se protege, não é mesmo? Uma falácia lançada
para justificar uma reforma desfavorável aos direitos do empregado.
A economia em crescimento que evita o desemprego e a
informalidade. É a aceleração da produção de bens e serviços, nos mais
diversos setores econômicos, que acaba por ampliar a oferta de trabalho
digno e formal, como deve ser.
É com a redução da carga tributária e dos privilégios das pessoas que
não produzem que se faz um país com mais direitos sociais e com mais
pessoas trabalhando. Deve-se tirar os palácios e as regalias que são
pagos com o dinheiro público e redirecionar tal erário para que a economia
possa crescer e ser compartilhada entre todos.
Infelizmente, mais uma vez, o dito popular se confirma: a corda
sempre quebra do lado mais fraco, pois é mais fácil retirar direitos do
trabalhador do que ajustar a carga tributária e o déficit público.
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RESUMO: Breve dissertação acerca do instituto do Amicus Curiae,
expondo sua origem, significado e atuação, esclarecendo quais eram as
previsões legais existentes antes do Novo Código de Processo Civil e
como é agora após o seu advento, contendo uma breve explanação sobre
as mudanças e inovações que a nova lei trouxe.
Palavras-Chave: AMICUS CURIAE, CONSTITUCIONALIDE, CPC
ABSTRACT: Brief dissertation on the Amicus Curiae institute, explaining its
origin, meaning and updating, clarifying what are the legal predictions
existing before the New Code of5 Civil Procedure and how it is now after its
advent, containing a brief explanation about changes and innovations that a
new law has brought.
Keywords: AMICUS CURIAE, CONSTITUTIONALITY, ANCIENT CPC

1.

INTRODUÇÃO

O presente artigo cientifico tem o intuito de estudar o instituto
do Amicus Curiae, onde será exposto brevemente sobre a origem e as
inspirações desse instituto, o significado literal de seu termo e sua atual
previsão no ordenamento jurídico brasileiro, e logo em seguida será feita
uma análise profunda da sua previsão na Lei 13.105 de 2015, o atual
Código de Processo Civil, que inovou ao trazer uma previsão clara e
genérica acerca do amicus curiae.
Nesse diapasão será analisado o artigo que previu o instituto
estudado, observando-se as regras que estão inseridas e as inovações
que essa previsão trouxe, fazendo-se uma breve comparação com as
legislações anteriores que previam o mesmo instituto.
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Esse tema é de mister importância e relevância, pois aborda sobre
um instituto jurídico que até antes do CPC era considerado misterioso por
alguns. Apesar de misterioso, trata-se de uma grande evolução jurídica,
uma vez que admite a intervenção de terceiro que não tem relação com
nenhuma das partes (apesar de seu interesse e sua atuação beneficiarem
uma das partes) e que pode atuar no processo, tendo o intuito de
convencer o magistrado acerca de tema que tenha relevância ou cuja
matéria seja demasiadamente distinta de um caso comum. Ademais, o
NCPC é tema muito atual, haja visto que a lei é nova e carece de
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.
2. ORIGEM E SIGNIFICADO
A expressão “amicus curiae” provêm do latim, e muitos autores
acreditam que sua origem é no Direito Penal americano, enquanto que
alguns defendem que sua origem é muito mais antiga, pois havia uma
figura semelhante no Direito Romano antigo, que era o auxiliar do juízo,
que o ajudava em matérias extrajurídicas, para evitar que ele cometesse
erros.
O melhor entendimento e o mais sedimentado no meio jurídico é de
que o instituto do amicus curiae realmente teve sua origem no direito
romano, naqueles auxiliares do juízo que eram conhecidos
como consilliarius (estes atuavam quando o juiz requisitava e eram
totalmente imparciais), mas todo o desenvolvimento do instituto, tendo a
sua formação atual realmente se deu no direito inglês.
A tradução literal do termo tem o significado de “amigo da corte” ou
“amigo do tribunal” (no plural é amici curiae). É um instituto legal que
permite que terceiros, órgãos ou entidades, possam fazer parte da
demanda, fornecendo informações que auxiliam o órgão jurisdicional,
subsídios esses que podem levá-lo a uma melhor decisão para resolver o
caso concreto.
Originalmente, esse amicus curiae era “amigo da corte” e não da
parte, atuando, como dito alhures, de forma a auxiliar do desenvolvimento
da justiça, fornecendo subsídios em causas inusitadas e/ou que
contenham uma complexidade exacerbada ou matéria demasiada
distinta. Mas esse “amigo da corte” na verdade, nos casos concretos
atuais, acaba sendo parcial, pois ele tem o claro intuito de proteger o
interesse de uma das partes, por exemplo, ONGs.
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Repisa-se que não têm relação direta com nenhuma das partes,
mas por várias vezes os seus interesses são claramente em consonância
com uma das partes, outras vezes, são apenas pessoas/entidades
especialistas no assunto tratado no caso concreto que emitem o parecer
técnico/cientifico.
3. O AMICUS CURIAE NO BRASIL
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Como dito, o Brasil importou esse instituto do sistema norte
americano, e havia algumas leis esparsas que regulavam de maneira
específica a participação do amigo da corte. A lei 6.385/76 em seu artigo
35 é admitida como o marco da instituição do amicus curiae no Brasil. A lei
9868/99 em seu artigo 7º, §2º, que trata da ADI e ADC. A lei 10.259/01,
que trata do incidente de uniformização de jurisprudência e a lei 11.417/06
e, seu artigo 3º, §2º que aborda a edição, cancelamento e revisão das
súmulas vinculantes. Observe-se que a sua atuação era limitada a
demandas que tratavam da constitucionalidade ou não de leis.
Várias eram as previsões, mas todas muito específicas ao caso que
a lei tratava, não havendo até então regulamentação mais genérica que
pudesse de fato ser aplicada a5 todos os casos em que fosse necessário
esse tipo de intervenção.
Vale constatar que antes do CPC/15 havia várias jurisprudências,
doutrinas e artigos que tratavam da figura dos amici curiae, mas era um
meio pantanoso e pouco esclarecido, pois eram apenas entendimentos,
não havia lei clara e específica sobre a temática.
4. NATUREZA JURÍDICA DO AMICUS CURIAE
A natureza jurídica do amicus curiae era muito questionada, antes
do advento do NCPC. Para alguns era intervenção de terceiro ou espécie
atípica de intervenção de terceiros, para outros, parte imparcial no
processo entre outras espécies.
Pedro Lenza (2008) afirmava que a natureza jurídica do amicus
curiae é de modalidade sui generis de intervenção de terceiros, com
características próprias, aplicável ao processo objetivo de controle de
constitucionalidade.
Toda essa controvérsia foi resolvida pelo NCPC, que incluiu a
intervenção do amicus curiae como uma das modalidades de intervenção
de terceiros (art. 138), consolidando o entendimento do Ministro Celso de
Mello proferido no julgamento da ADI 2.130.
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5. PREVISÃO NO NCPC
Tendo observado essa carência, sabiamente o legislador viu uma
oportunidade de suprir essa lacuna jurídica por meio do Novo Código de
Processo Civil, então inseriu previsão expressa da figura do amicus curiae,
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algo inovador no direito brasileiro.
Observe-se, in verbis, o artigo do CPC que trata do amigo da corte:
DO AMICUS CURIAE
Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a
relevância da matéria, a especificidade do tema
objeto da demanda ou a repercussão social da
controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de
ofício ou a requerimento das partes ou de quem
pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a
participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou
entidade especializada, com representatividade
adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua
intimação.
§ 1o A intervenção de que trata o caput não
implica alteração de competência nem autoriza a
interposição de recursos, ressalvadas a oposição de
embargos de declaração e a hipótese do § 3o.
§ 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que
solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes
do amicus curiae.
§ 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão
que julgar o incidente de resolução de demandas
repetitivas.
É patente a mudança no tratamento desse instituto em vários
aspectos. A mudança mais notória é que agora pode haver essa
intervenção já na primeira instância de variados tipos de ações, e não mais
apenas naqueles casos de controle de constitucionalidade e outros muito
específicos, como antes era determinado.
Veja-se que agora esse instituto pode intervir em quaisquer tipos de
ações, desde que a matéria tratada no processo seja específica demais ou
tenha grande repercussão social, ou ainda matéria muito relevante na
sociedade. É claro que a relevância que o CPC exige que a demanda
12
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tenha, para que possa haver a intervenção de terceiros, significa que a lide
deve ultrapassar os interesses das partes, ou seja, extrapolando o âmbito
da relação dos litigantes.
Já a especificidade da matéria trata de lides cujo assunto seja muito
técnico ou de difícil conhecimento ou compreensão, logo, o amicus
curiae deve ter um grande conhecimento acerca desse assunto, seja
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técnico ou cientifico, para que a sua atuação realmente esclareça o
magistrado acerca da matéria e o auxilie na formação de seu
convencimento.
É interessante a ampla liberdade que a nova lei concede ao
julgador, que pode admitir o amicus curiae pelo pedido das partes, pelo
pedido de terceiro que queira atuar, mas também por sua própria vontade,
ao observar que a demanda necessita dessa intervenção.
Outra questão que deve ser observada na nova lei é a
representatividade que esse amicus curiae deve ter. Antes da lei, o STF já
tinha firmado entendimento de que para ser admitido, o amicus
curiae deveria ter a representatividade adequada. Veja-se essa decisão de
5 de representatividade:
Celso de Mello acerca da ausência
É por tal razão (falta de representatividade
adequada) que a jurisprudência desta Corte Suprema
tem negado, a pessoas físicas ou naturais, a

possibilidade de intervirem, na condição de “amicus
curiae”, em recursos extraordinários nos quais, como
sucede na espécie, tenha sido reconhecida a
existência de controvérsia constitucional impregnada
de repercussão geral.
Em suma: o fato processualmente relevante, na
espécie, é que o interessado em questão não satisfaz
a exigência da representatividade adequada, o que
impede que se lhe reconheça qualidade para
ingressar, como “amicus curiae”, na presente relação
processual.
Essa nova previsão é valiosíssima para a justiça
e trata-se de uma verdadeira evolução jurídica, pois
em vários casos essa atuação será demasiada
importante, uma vez que esse terceiro pode dar o
13
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apoio e o conhecimento que a parte interessada e o
juízo desconheçam, ampliando grandemente as
chances de o magistrado tomar decisões mais
fundamentadas e embasadas, aumentando a
quantidade de acertos.
(RE 659424/RS; RELATOR MIN. CELSO DE
MELLO, julgado em 09 de dez. 2013)
Pode ser observado que o critério que vinha sendo adotado pelos
tribunais superiores era que as pessoas naturais não teriam a necessária
representatividade, independentemente de quem fossem, só por serem
pessoas naturais já se considerava que não havia representatividade. O
NCPC trouxe grande mudança quanto a isso, pois declara que podem
ser amici curiae pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade
especializada.
Mas apesar da previsão do amicus curiae no CPC, ainda não definiu
claramente o que seria essa “representatividade”. Muitos doutrinadores e
estudantes da área entendem que essa representatividade é auferida
constatando-se o interesse desse amicus curiae na causa e seu
conhecimento acerca do tema, seja conhecimento técnico ou cientifico,
para que no processo haja debate sobre os diversos pontos de vista de
uma mesa causa, tendo a representatividade de diversos grupos que têm
interesse, assim obviamente que é exigido que se demonstre que a sua
atuação no processo vai contribuir para a decisão do julgador. Até porque
não pode haver um excesso de participantes no processo que nada vão
agregar, por isso o interessado em atuar como amicus curiae deve ter algo
de diferenciador.
A intervenção desse amigo da corte não implica na alteração da
competência (por exemplo, a intervenção da União como amicus curiae em
um processo que tramite perante a Justiça Estadual não quer dizer que o
processo vai ser transferido para a justiça estadual, ou vice-versa) nem
autoriza o amicus curiae a interpor recursos (ressalvados os embargos de
declaração e o recurso contra a decisão que julga o incidente de resolução
de demandas repetitivas, nos termos do art. 138, §§ 1º e 3º, do novo CPC).
O CPC atual determinou que na decisão em que for admitida ou
solicitada a atuação do amicus curiae, o julgador já defina quais serão os
poderes do amicus curiae, delimitando o seu campo de atuação.
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Veja-se que antes os amici curiae poderiam fazer sustentação oral e
juntada de memoriais, segundo a jurisprudência do STF e previsão no
Regimento Interno, ou seja, tinham atuações bem limitadas, já o CPC
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possibilitou um grande leque de possibilidades, uma vez que deixou a
cargo do magistrado/relator decidir os poderes. Alguns autores entendem
que seria interessante que o legislador tivesse definido claramente quais
eram esses poderes, para que não haja tratamento desigual ao amicus
curiae de um processo para outro.
Um caso muito famoso em que houve a intervenção de amici curiae,
foi na ADI 3.510 do Distrito Federal, em que se discutia a legalidade de
pesquisas que se utilizavam de células-tronco embrionárias. A ONG
Movitae foi admitida como amicus curiae. Ela e outras entidades relevantes
como como a Associação de Diabetes Juvenil, o Grupo de Abordagem
Multidisciplinar da Terapia de Esclerose Múltipla, a Associação Brasil
Parkinson e a Associação Brasileira de Distrofia Muscular solicitaram ser
amigos da corte no caso. Duas outras organizações não governamentais
— Conecta Direitos Humanos e o Centro de Direitos Humanos também
5
foram admitidas no caso.
Note-se que era um caso de extrema complexidade que exigia
amplos conhecimentos dos julgadores do caso, logo, o auxilio dessas
entidades foi de vital importância para a decisão da demanda.
6.
AMICUS CURIAE PRECISA DE ADVOGADO?
Toda ação, em regra, tem como requisito essencial de sua validade
a presença de advogado constituído. Nas hipóteses de intervenção de
terceiros que o CPC/73 trazia, era indubitável a necessidade da presença
de advogado para o interventor. O denunciado, o chamado, o opoente e o
nomeado precisavam constituir advogado para intervir no feito, seja para
postularem ou para se defenderem.
No CPC/2015 o legislador falhou, pois não previu expressamente se
o amicus curiae precisaria ou não de um advogado lhe assistindo. Mas o
entendimento que se tem é que é razoável exigir a representação por
advogado em qualquer modalidade de intervenção, justamente para haver
equidade no tratamento a todos.
Alguns entendem que se a lei não determinou expressamente a
necessidade do advogado, é porque não precisa. Outros entendem que
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justamente por a lei ser silente, mantêm-se o entendimento de que precisa,
assim como os outros interventores.
Sobre o tema, o STF, no julgamento da ADPF 180/SP, decidiu que o
pedido de admissão do amicus curiae deveria ser assinado por advogado
constituído, sob a pena de não conhecimento. Entretanto, não há
entendimento pacífico após o advento do NCPC (seja na doutrina ou na
jurisprudência). Logo, o legislador novamente perdeu a oportunidade de
resolver essa celeuma jurídica, ao dispor claramente se há necessidade de
advogado constituído.
7.
TABELA COMPARATIVA
Por fim, para elucidar bem a questão do presente trabalho, segue
anexo uma simples tabela que demonstra claramente como era antes do
CPC/15 e como ficou agora a situação do amigo da corte, veja-se:
Amigo da Corte – Antes do NCPC

Amigo da Corte – no NCPC
Requisitos: relevância da matéria,

Requisitos: relevância da matéria e especificidade do tema, repercussão
representatividade dos postulantes
social
da
controvérsia
e
representatividade adequada
Postulantes:

órgãos

(entendimento do STF)

ou

entidades

Postulantes:

pessoa

jurídica,
órgão
especializada

Poderes: sustentação oral e juntada de Poderes:

definição

natural

ou

dos

ou

entidade

poderes

memoriais, segundo a jurisprudência do deriva de decisão do Juiz ou do
STF e previsão no Regimento Interno
Relator (§2º do artigo 138 do NCPC)
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ficou destacado neste trabalho o quanto a atuação do amicus
curiae é relevante ao processo, justamente por possibilitar a ampliação do
contraditório, o que é especialmente interessante nos processos em que
são apreciadas demandas massificadas, repetitivas, ou em qualquer outro
caso de que a decisão tenha eficácia de precedente vinculante. É
exatamente por isso que o próprio CPC prevê a atuação de amici curiae no
incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 947 do novo CPC), no
incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 980 do novo CPC) e
nos recursos especiais e extraordinários repetitivos (art. 1.035, § 2º do
novo CPC). Em todos esses casos a decisão a ser proferida terá eficácia
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vinculante, o que exige – como requisito da legitimação constitucional de
tais decisões e de sua eficácia – um contraditório ampliado, fruto da
possível participação de todos os setores da sociedade e do Estado que
podem vir a ser alcançados. Pois o instrumento capaz de viabilizar essa
ampliação do contraditório é, precisamente, o amicus curiae.
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Trata-se de uma verdadeira evolução jurídica, pois, o legislador ao
analisar o meio jurídico percebeu a importância do amigo da corte e a falta
de regulamentação, logo, supriu essa falta por meio do artigo 138 do
Código de Processo Civil.
Algumas dúvidas ainda ficaram, como a necessidade ou não de
advogado, e quais os limites dos poderes que o julgador pode conceder
aos amici curiae, mas, mesmo com essas pequenas omissões, é louvável
a intenção de regulamentação do instituto.
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RESUMO: A doutrina trava forte debate acerca da comunicabilidade do
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estado puerperal ao coautor ou partícipe no crime de infanticídio. O Código
Penal Brasileiro dispõe sobre o crime de infanticídio, apresentando a
elementar do tipo penal estado puerperal, que ao ser recepcionada pelo
exposto no artigo 30 do mesmo código, comunica-se ao terceiro
concorrente, tornando-se mais leve a pena aplicada a este. De outro modo,
correntes defendem que é impossível a comunicabilidade da elementar,
por se tratar de crime próprio. Para tanto, foram instituídos instrumentos de
coleta de dados por meio de livros, artigos, leis que dispunham de
argumentações e diferentes entendimentos acerca do tema, o que trouxe
corpo à pesquisa, de modo que, analisado o Projeto de Lei nº. 3.398 de
2004, onde apresenta uma possível
reforma na previsão legal, pode-se
5
apresentar uma solução ante a notória injustiça em face da atual
penalidade aplicada ao terceiro concorrente do crime em tela, que por sua
vez não contempla do estado pessoal da mãe. Dessa forma, não seria
mais o terceiro beneficiado pela condição de caráter pessoal da
parturiente.
Palavras-chave: Concurso de agentes. Estado puerperal. Infanticídio.
ABSTRACT: The doctrine holds a strong debate about the communicability
of the puerperal state to the co-author or participant in the crime of
infanticide. The Brazilian Penal Code provides for the crime of infanticide,
presenting the elementary of the criminal type puerperal state, which upon
being received by the exposed in article 30 of the same code,
communicates to the third competitor, becoming lighter the penalty applied
to this . Otherwise, currents defend that it is impossible the communicability
of the elementary, because it is a crime of its own.For this purpose, data
collection instruments were instituted through books, articles, laws that had
arguments and different understandings about the subject, which brought
body to the research, so that, analyzed the Bill of Law no. 3,398 of 2004,
where it presents a possible reform in the legal prediction, one can find a
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solution to the notorious injustice in the face of the current penalty applied
to the third competitor of the crime on screen, which in turn does not
contemplate the personal status of the mother. In this way, she would no
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longer be the third beneficiary of the condition of the parturient's personal
character.
Keywords: Contest of agents. Postpartum state. Infanticide.

1 INTRODUÇÃO
Este artigo tem por escopo apresentar as discussões que norteiam o
crime de infanticídio no que tange ao concurso de pessoas e as
elementares elencadas no artigo 123 do Código Penal Brasileiro.
O Código Penal Brasileiro (Decreto-lei nº. 2. 848 de 7 de dezembro
de 1940), encontra-se desalinhado no momento em que traz o surgimento
de divergências frente a princípios e normas fundamentais instituídos pela
Constituição da República Federativa do Brasil. Ao versar sobre o crime
de infanticídio, é possível considerá-lo inculto, pois, compromete valores
éticos e morais, alcançando toda uma sociedade em que se recrimina tal
conduta, o que dá ensejo à diversas formas jurídicas de recepcionar o
crime supracitado.
Titulado no artigo 123 do Código Penal, o crime de infanticídio é
definido como a morte de um ser nascente durante o parto ou logo após,
realizada pela própria mãe em seu estado puerperal, aplicando punição de
2 a 6 anos de detenção. Nessa acepção, o crime de infanticídio está em
parâmetro ao crime de homicídio, em que o bem protegido é a vida.
Ainda, para melhor definir o crime de infanticídio, doutrinadores,
dentre eles, Fernando Capez, o classifica como crime próprio, doloso,
instantâneo, de delito material, uma vez em que apenas a mãe pode ser a
autora da conduta praticada em qualquer meio, ação ou omissão, de
forma dolosa, sendo consumado o resultado morte, durante ou logo após
o parto, do seu próprio filho, ser nascente, sendo somente este o sujeito
passivo.
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Não obstante, a classificação dos doutrinadores não exclui a
possibilidade de coautoria ou participação no crime em tela. Entretanto, as
circunstâncias pessoais em que norteiam o crime levantam uma discussão
acerca da comunicabilidade das elementares frente ao terceiro que realiza
a conduta criminosa.
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Ao analisar o Código Penal Brasileiro, percebe-se que são muitas as
indagações doutrinárias quanto à hipótese de existir co-autor ou partícipe,
uma vez em que traz em sua caracterização como adepta ao estado
puerperal apenas sujeito ativo (mãe), considerando que no tempo da ação
ou omissão apenas esta poderá encontrar-se influenciada pelo seu
estado, devendo o mesmo ser comprovado por perícia. O artigo 30 do
mesmo Código, em sua parte final, dispõe sobre a comunicabilidade das
elementares perante a participação de agentes, elencando que se as
condições pessoalíssimas do crime estiverem estruturadas como
elementares, as mesmas comunicar-se-ão com o co-autor ou partícipe,
partindo da teoria monista que o Código Penal adotou para nortear o
concurso de agentes em determinado delito. Trata-se de uma modalidade
5
especial de homicídio determinada pelo comportamento do sujeito ativo,
em que o co-autor ou partícipe é apenado de forma mais branda, sendo
beneficiado ao caracterizar-se crime de infanticídio, mesmo perante uma
conduta homicida, o que mostra notória injustiça em face da moralidade e
integridade do terceiro que contribui para que se realize determinado
delito.
Os doutrinadores atuais concordam que o Código Penal admite ao
co-autor e partícipe do crime de infanticídio, responder por este crime.
Todavia, alguns estudiosos manifestam ser um absurdo jurídico permitir
este privilégio a quem não possui as condições específicas exigidas no
referido crime. Acreditam ser um atentado a justiça. Portanto, é na esfera
da justiça a busca por respostas para entender o que seria justo ou injusto
para a situação em tela.
A proposta deste artigo é expor os questionamentos acerca da
comunicabilidade da elementar do crime de infanticídio, a fim de
desembaraçar as indagações jurídicas e alcançar a solução adequada, no
que diz respeito ao concurso de pessoas no crime de infanticídio, expondo
as teorias que tratam de suas elementares e penalidades, bem como a
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sugestão de uma possível reforma legislativa para as indagações, dentro
dos levantamentos doutrinários em face do artigo 30 do Código Penal,
dando ênfase ao Projeto de Lei nº 3.398 de 2004.
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2 ORIGEM
No início dos séculos o crime de infanticídio já apresentava um
imenso esboço histórico, que norteava alterações em suas características
baseando-se em costumes e valores éticos. Contudo, é possível afirmar
que o infanticídio passa por uma evolução quanto à sua figura típica
quando se observa a sociedade e a época que anteriormente a
representava.
No Período Romano, a conduta realizada pela mãe de matar o seu
próprio filho era comparada ao parricídio. Entretanto, se a mesma conduta
fosse realizada pelo pai, não se configurava delito, uma vez que o pai
tinha total autonomia na vida de seus filhos, dando-lhe o direito de vida ou
morte. Logo, no Direito Canônico, o pai era se- veramente punido ao
realizar a conduta de matar os seus descendentes.
Na Grécia e Roma antiga, os recém-nascidos que apresentassem
alguma deficiência, ou ainda aqueles que pelo rei fossem ordenados, eram
mortos. Assim, as crianças podiam ser mortas pelos próprios pais após o
seu nascimento.
Nesse sentido Hélio Gomes explica:
Matar ou expor recém-natos, pelos mais
variados motivos, entre eles honra, fervor religioso ou
deficiência física, foi prática frequente desde a
Antiguidade. (...) Na Grécia e Roma Antiga, a criança
era propriedade dos pais. Os recém-nascidos
normais eram protegidos, porém os defeituosos
podiam ser expostos para morrer de fome ou sede;
aqueles que pudessem servir de desonra para a
família, teriam o mesmo destino. (...) A criança que
nascia era levada ao pai que, ao levantá-la nos
braços e exibi-la, concedialhe o direito à vida; se a
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colocasse deitada, decretava sua morte (jus vitae et
nescis) (GOMES, 2004, p. 497).
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O infanticídio por um longo período de tempo teve definições
variadas sendo-lhe cominadas penas diversas, chegando a ter pena de
grande severidade, passando por três períodos em que foi possível
perceber a forma com que a sociedade se comportava perante o delito e a
sua forma de penalização. O primeiro período é marcado por um momento
que se permite o infanticídio, enquanto o segundo período vem valorizar a
vida do recém-nascido, e o terceiro se finda com a atenção voltada à
mulher e seu estado puerperal. (CAPEZ, 2009).
Ainda, nesse sentido Antenor Costa e Galdino Siqueira discorrem da
evolução dos três períodos históricos, citados por Irene Muakad:
A evolução do conceito jurídico apresentou três
períodos:
1º - Período greco-romano, quando a criança
mal formada
5 ou que constituísse opróbrio à família,
podia ser morta depois do nascimento pelos pais,
uma vez que eram de sua propriedade.
2º - Período intermediário, oposto ao anterior,
que punia-se severamente as mães que praticassem
o infanticídio, quaisquer que fossem os motivos. 3º Período moderno, conceito baseado em ideias mais
humanitárias, reconhecendo-se certos privilégios
(MUAKAD, 2002, p. 216).
Com a chegada do iluminismo, novas idéias vieram respectivamente
favorecendo a mulher no infanticídio.
A partir do século XVIII, os filósofos em acordo com o direito natural,
através de mudanças nos costumes, influenciaram os legisladores no que
diz respeito à relevância do delito. Um dos principais responsáveis por
estas mudanças foi Beccaria com o seu livro Dos delitos e das penas, em
que trouxe a humanização da pena, bem como, a importância de sua
aplicação.
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Um dos principais argumentos de Beccaria tratava-se da pena no
infanticídio, chamado “honoris causa”. Nesse sentido Beccaria abordava:
O infanticídio é, ainda, o resultado quase
inevitável da cruel alternativa em que se acha uma
infeliz, ou que apenas sucumbiram só os esforços de
violência. De um lado a infâmia, de outro a morte de
um ser incapaz de sentir a perda da vida: como não
haveria de preferir esse último partido, que a rouba à
vergonha, à miséria, juntamente com o infeliz filhinho
(BECCARIA, 2001, p. 171).
Consequentemente, o infanticídio passou a ser configurado como
modalidade criminosa, uma vez que os juristas perceberam ao longo de
sua evolução que ninguém tem direito de tirar a vida de outrem. Ainda,
considerar-se-á como espécie de homicídio privilegiado em face do estado
da mãe que mata o seu próprio filho. Percebe-se uma constante evolução
desde seus primórdios, o que serviu de instrumento para melhor
conceituação e sanção do delito.

3 CONCEITO
Após averiguar sobre a evolução histórica do crime de infanticídio e
as variadas definições que recebeu nas antigas legislações, para melhor
compreensão acerca do estudo, far-se-á uma análise sobre o conceito e
suas características no ordenamento jurídico.
O crime do infanticídio está previsto no art. 123 do Código Penal
Brasileiro de 1940, onde se observa numa análise superficial do citado
artigo, o verbo “matar” como núcleo do infanticídio, o que por sua vez leva
à conclusão de que se trata de crime contra a vida de uma pessoa,
permitindo ainda destacar outras circunstâncias elementares do tipo penal,
como “o próprio filho”, que é descendente da agente criminosa, e “sob a
influência do estado puerperal” que é uma situação caracterizada por
alterações e transtornos mentais, capazes de alterar temporariamente o
psiquismo da mulher previamente sã, levando-a a agir instintiva e
violentamente contra o próprio filho durante o seu nascimento ou logo
após o parto. Conforme Guilherme de Souza Nucci (2009, p. 633),
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O verbo matar é o mesmo do homicídio, razão
pela qual a única diferença entre o crime de
infanticídio e o homicídio é a especial situação em
que se encontra o agente. Matar significa eliminar a
vida de outro ser humano, de modo que é preciso
que o nascente esteja vivo no momento em que é
agredido [...] (NUCCI, 2009, p. 633).
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Verifica-se ainda que este crime tenha promovido inquietações em
meio aos especialistas do assunto, graças aos seus elementos objetivos
que o diferem do crime previsto no art. 121 do Código Penal, qual seja, o
de homicídio. Em meio às discussões, os debates acirram quanto à forma
culposa do infanticídio, já que persiste a dúvida quanto à existência de
uma perturbação de ordem psíquica na mulher, assim como, quanto à
idéia de concurso de pessoas e a inimputabilidade da mãe nas hipóteses
da ausência de capacidade de entendimento no momento do crime.
Configura-se como espécie de homicídio privilegiado em face do
5
estado puerperal em que se encontra
a parturiente, diminuindo a sua
capacidade de similar a circunstância ou ter entendimento perante sua
conduta, levando-a a matar o próprio filho. Vejamos o que Fernando
Capez explica:
O privilégio constante dessa figura típica é um
componente essencial, pois sem ele o delito será
outro (homicídio, aborto). Assim é que o delito de
infanticídio é composto pelos seguintes elementos:
matar o próprio filho; durante o parto ou logo após;
sob influência do estado puerperal. Excluído algum
dos dados constantes nessa figura típica, esta
deixará de existir, passando a ser outro crime
(atipicidade relativa) (CAPEZ, 2009, p. 134).
Nesse sentido, a exposição do crime de motivos do Código Penal
Brasileiro, traz o seguinte texto:
O

infanticídio

é

considerado

um

delictumexceptum quando praticado pela parturiente
sob a influência do estado puerperal. Esta cláusula,
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como é óbvio, não quer significar que o puerpério
acarrete sempre em uma perturbação psíquica: é
preciso que fique averiguado ter essa realmente
sobrevindo em consequência daquele, de modo a
diminuir a capacidade de entendimento ou de
autodeterminação da parturiente. Fora daí, não há
porque distinguir entre infanticídio e homicídio. Ainda
quando ocorra a honoris causa (considerada pela lei
vigente como razão de especial abrandamento da
pena), a pena aplicável é a de homicídio) (VADE
MECUM, 2018, p. 496).
É importante ressaltar que o crime de infanticídio era praticado com
bastante frequência, em decorrência de a mãe considerar uma conduta
menos prejudicial que a conduta de aborto. Diante disso, é de suma
relevância diferenciar o crime de infanticídio, de aborto. Portanto,
conceitua Capez:
Considera-se aborto a interrupção da gravidez,
com a consequente destruição do produto da
concepção. Consiste na eliminação da vida
intrauterina. Não faz parte do conceito de aborto a
posterior expulsão do feto, pois pode ocorrer que o
embrião seja dissolvido e depois reabsorvido pelo
organismo materno [...] A lei não faz distinção entre
óvulo fecundado (3 primeiras semanas de gestação),
embrião (3 primeiros meses) ou feto (a partir de 3
meses), pois em qualquer fase da gravidez estará
configurado o delito de aborto, quer dizer, entre a
concepção e o início do parto [...] pois após o início
do parto poderemos estar diante do delito de
infanticídio ou homicídio [...] (CAPEZ, 2009, p. 110).
Percebe-se que o crime de infanticídio será realizado enquanto o
neonato nasce ou logo após o seu nascimento, enquanto o aborto se dará
apenas se o feto for morto antes do momento do parto, o que consiste na
exclusão da vida intrauterina, uma vez que o objeto jurídico tutelado é o
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direito à vida do feto, o que deveria resultar, portanto, na preservação da
vida intra-uterina.
O
termo
infanticídio
tem
origem
latina: infans (criança)
e caedere (matar), que juntas significam “dar a morte a uma criança”. De
acordo com Cleber Masson:
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O infanticídio, que em seu sentido etimológico
significa a morte de um infante, é uma forma
privilegiada de homicídio. Trata-se de crime que se
mata alguém, assim como no art. 121 do Código
Penal. Aqui a conduta típica, com pena
sensivelmente menor, pelo fato de ser praticado pela
mãe contra seu próprio filho, nascente ou recémnascido, durante o parto ou logo após, influenciada
pelo estado puerperal (MASSON, 2010, p. 60).
No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci, assevera que o Crime
de Infanticídio trata-se de uma modalidade de homicídio cometido pela
5
mãe contra o seu próprio filho, quando motivada pelo seu Estado
Puerperal, o que acarreta em espécie de homicídio privilegiado. Desse
modo, ensina que:
É uma hipótese de homicídio privilegiado em
que, por circunstâncias particulares e especiais,
houve por bem o legislador conferir tratamento mais
brando à autora do delito, diminuindo a faixa de
fixação da pena (mínimo e máximo) (NUCCI, 2009
Código Penal Comentado, p. 238).
No entendimento de Rogério Greco, sustenta-se a mesma linha de
raciocínio mencionada anteriormente pelos demais, tratando-se de
infanticídio como modalidade de homicídio especial:
Analisando-se a figura típica do infanticídio,
percebe-se que se trata, na verdade, de uma
modalidade especial de homicídio, que é cometido
levando-se

em

consideração

determinadas

condições particulares do sujeito ativo, que atua
influenciada pelo estado puerperal, em meio a certo
27
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espaço de tempo, pois o delito deve ser praticado
durante o parto ou logo após. (GRECO, 2010, p.
203).
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Seguindo o autor, aduz ainda que para se caracterizar o crime de
infanticídio, observar-se-á três requisitos em que torna o delito configurado
sob condições especiais (GRECO, 2010, p. 217):
1.

Que tenha como objeto o próprio filho da parturiente.

2.

Que o delito seja cometido sob a influência do estado
puerperal.

3.

Que seja cometido durante ou logo após o parto.

Portanto, a mãe deverá matar o seu próprio filho, estando
influenciada pelo estado puerperal em que diminuirá a sua capacidade de
compreender o caráter ilícito do fato, sendo o crime consumado durante ou
logo após o parto. O crime de infanticídio pode constituir-se de dois
critérios, sendo eles:
a)
Critério psicofisiológico – a atenuação da
pena leva em consideração o desequilíbrio
fisiopsíquico da mulher parturiente.
b)
Critério psicológico – a minoração da
pena tem em vista especial motivo de honra, como a
gravidez extramatrimonial, que gera angústia e
desespero na genitora, levando-a a ocultar o ser
nascente. É o chamado infanticídio honoris causa [...]
(CAPEZ, 2009, p. 104).
O Código Penal adotou o critério psicofisiológico, em que faz alusão
ao estado puerperal da mulher, como menciona o artigo 123. Refere-se às
perturbações psíquicas, geradas pelo parto, o que resulta em transtornos
na mente da mãe, produzindo os sentimentos que a leva a consumar a
morte do seu próprio filho. É necessário que a situação sempre seja
avaliada por perícia médica a fim de comprovar que a morte do filho se
caracterizou realmente pelo estado puerperal da parturiente, considerando
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a hipótese de frieza e perversidade, caso em que não se dará o
“privilegium”. (CAPEZ, 2009)
Sem mais delongas, os conceitos aqui explanados já são suficientes
para entender o direcionamento que o crime de infanticídio segue.

4 SUJEITOS DO CRIME
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Existem dois sujeitos no crime de infanticídio, sendo eles: Sujeito
ativo – “É a pessoa que pratica a conduta descrita pelo tipo penal”, e, o
Sujeito passivo – “É o titular do bem jurídico protegido pelo tipo penal
incriminador, que foi violado”. (NUCCI, 2009, p. 172).
4.1 SUJEITO ATIVO
Nesse tópico busca-se delinear o sujeito ativo do crime de
infanticídio. Para tanto, parte da leitura do Código Penal, onde é possível
verificar que o mesmo é expresso Em prever somente a possibilidade de
a própria mãe, sob a influência do estado puerperal, ser o sujeito ativo do
crime de infanticídio previsto em5 seu art. 123.
Guilherme de Souza Nucci conceitua sujeito ativo: “é a pessoa que
pratica a conduta do tipo penal [...]”. O mesmo autor explica que a
vontade seria elemento de caracterização do sujeito ativo. (NUCCI, 2009,
p. 172). Contribui com o entendimento, as lições de Fernando Capez, ao
ensinar que “somente a mãe puérpera, ou seja, a genitora que se encontra
sob seu estado puerperal, pode praticar o crime em tela [...]”. (CAPEZ,
2009, p. 136).
Rogério Greco (2010) explica que o artigo 123 do Código Penal
indicou os sujeitos do crime de infanticídio, tanto o seu sujeito ativo como
passivo, caracterizando-o como um delito próprio, “Matar, sob a influência
do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após [...]”.
Sendo assim, apenas a mãe será o sujeito ativo e o próprio seu próprio
filho será o sujeito passivo. Por se tratar de crime próprio, duas espécies
são possíveis na realização do delito, considerando a possibilidade de
concursos de pessoas.
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Nesse sentido, o mesmo autor expõe que “tratando-se de crime
próprio, [...] o infanticídio admite as duas espécies de concursos de
pessoas, vale dizer a coautoria e a participação”. (GRECO, 2010, p. 207).
Cezar Roberto Bittencourt ensina que “somente a mãe pode ser
sujeito ativo do crime de infanticídio e desde que se encontre sob
a influência do estado puerperal
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[...]”. (BITENCOURT, 2009, p. 144).
Veja-se, contudo, que o sujeito ativo é pacífico pela doutrina quando
ensina que deverá ser a mãe em seu estado puerperal, por se tratar de
crime próprio, o que se limitará sua autoria, pois, para a configuração do
delito será necessária essa condição especial psicofisiológica, uma vez
que apenas a mãe sofre as perturbações do parto.
Em torno do sujeito ativo a doutrina ainda trava acirradas discussões
acerca da possibilidade ou não do concurso de pessoas neste crime, ou
seja, em caso da existência de um terceiro, discute-se sobre este ser
coautor ou participe no infanticídio ou se responderia por homicídio doloso.
Discussão esta a ser tratada adiante, visto que reflete na pena a ser
fixada, já que pelo infanticídio ao terceiro pode ser aplicada pena base
entre 2 e 6 anos, e, em se tratando de homicídio doloso a pena cominada
estaria entre 6 e 30 anos.
4.2 SUJEITO PASSIVO
O artigo 123 do Código Penal faz referência ao próprio filho: “Matar,
sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante ou logo após
o parto”. Este mesmo artigo contempla a possibilidade de serem vítimas
do infanticídio, tanto o neonato (aquele que acabou de nascer), quanto o
nascente, caso em que o objeto da tutela jurídico-penal recai sobre o ser
que está nascendo, (ainda ligado ao vínculo materno, não tendo ainda,
vida autônoma).
No crime de infanticídio, Cleber Masson (2010) traz a seguinte
definição de sujeito passivo:
É o nascente ou recém-nascido (neonato),
dependendo do tempo da prática do fato criminoso,
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ou seja, durante o parto ou logo após. Em
decorrência da inadmissibilidade do bis in idem, não
incidem as agravantes genéricas previstas no art. 61,
inciso II, e (crime contra descendente) e h (crime
contra criança), do Código Penal, pois tais
circunstâncias já funcionam como elementares da
descrição típica (MASSON, 2010, p. 62).
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Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci parte do artigo 123 em que o
sujeito passivo é o próprio filho, recém-nascido ou ser nascente,
considerando o tempo em que o delito acontece “[...] durante ou logo após
o parto”. O mesmo autor ensina que sujeito passivo: “é o bem jurídico
protegido pelo tipo penal incriminador, que foi violado [...]”. (NUCCI, 2009,
p. 174). Ainda nesse sentido, Capez explica:
O art. 123 do Código faz expressa referência ao
filho, “durante o parto ou logo após”. Se o delito for
cometido durante o parto, denomina-se “ser
nascente”;5 se logo após, “recém-nascido” ou
“neonato”. Haverá o delito de infanticídio se for
constatado que o feto nascente está vivo. Não se
cuida aqui de sua vitalidade, ou seja, a capacidade
de viver fora do útero materno, pois tal indagação é
indiferente. Basta que esteja vivo, que tenha
apresentado o mínimo de atividade funcional [...],
sendo certo que a mãe mata um filho nessas
condições, sob a influência do estado puerperal,
responde pelo delito em estudo. Não obstante isso, a
prova da vida humana extra-uterina faz-se
comumente através das chamadas docimasias
respiratórias, dentre elas a pulmonar-hidrostática [...]
podendo-se constatar por essa via a existência de
respiração anterior. Além dessas docimasias
respiratórias, há outras não respiratórias, como a
alimentar (pesquisa microscópica, macroscópica, ou
química de vestígios de absorção de alimentos ou
outras substâncias pelo neonato. É importante notar
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que a prova pericial é imprescindível (CAPEZ, 2009,
p. 136).
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Entende-se, portanto, que o sujeito passivo será o ser nascente, que
se configura durante o parto, ou, aquele que possui vida intra-uterina, em
que será considerado recém-nascido ou neonato. Também é possível
perceber que a lei não faz exigência de que haja vida autônoma, para
poder ser vítima de infanticídio.
Assim não resta dúvida, pelo que se abstrai do artigo 123 do Código
Penal, que o sujeito passivo no crime de infanticídio, tem que ser sempre o
próprio filho (nascente ou neonato). Vale ressaltar que se considera crime
a conduta realizada, mesmo em face do filho que possui deformações,
pois basta que exista a ligação biológica, não precisando necessariamente
que exista vida autônoma. Ainda, é imprescindível salientar que o feto sem
vida não configura infanticídio. Assim, se o sujeito passivo já se
encontrava morto, considerar-se-á crime impossível.

5 OBJETIVIDADE JURÍDICA
A vida humana é o bem jurídico protegido, bem como no crime de
homicídio, uma vez tutela a norma penal o direito à vida. Portanto, o
Estado tem a preocupação e o dever jurídico de preservar a vida do filho
desde o momento de seu nascimento.
Nesse sentido, explica Greco:
O infanticídio encontra-se no rol daqueles delitos
que têm por finalidade proteger a vida humana. O
bem juridicamente protegido, portanto, é a vida do
nascente ou neonato. Se a vida é o bem
juridicamente protegido pelo delito de infanticídio, o
nascente ou neonato são os objetos do delito em
estudo, pois que a conduta da parturiente é dirigida
finalisticamente contra eles (GRECO, 2010, p. 225).
A objetividade jurídica do crime de infanticídio, discorre sobre o
objeto material do delito, a fim de proteger à vida do indivíduo. Portanto,
para que a parturiente responda pela conduta, é necessário que o
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nascente ou neonato encontra-se vivo, o que leva a realizar uma ação que
lesa o bem jurídico mais importante, a vida. O crime de infanticídio
somente pode ser realizado com dolo. Assim, tem que existir o elemento
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vontade, em que a parturiente deverá agir diretamente com o intuito de
matar o seu próprio filho, tendo consciência a esse fim. Ela deverá agir
com dolo direto em que o agente dirige sua conduta a fim de realizar o
resultado por ele previsto, ou, até mesmo dolo eventual, em que não se
importará com a ocorrência do resultado que será consumado através de
sua conduta.
Doutrinadores como Damásio de Jesus, afirmam que se a morte do
nascente ou neonato acontecer devido à falta de cuidados da mãe, em
seu dever objetivo, o infanticídio é afastado e se dará a esse tipo de
conduta o homicídio culposo.
Nesse sentido Damásio de Jesus apud Greco explica:
Não há infanticídio culposo, uma vez que no art.
123 do CP o legislador não se refere à modalidade
5
culposa (CP, art. 18, parágrafo único). Se a mulher
vem a matar o próprio filho, sob a influência do
estado puerperal, de forma culposa, não responde
por delito algum (nem homicídio, nem infanticídio). A
mulher, porém, pode vir a matar a criança, não se
encontrando sob a influência do estado puerperal,
agindo culposamente. Haverá nesse caso, homicídio
culposo, descrito no art. 121, § 3º, do CP (Damásio
de Jesus apud GRECO, 2010, p. 224).
Partindo do ensinamento do autor supracitado, em suma, tenta-se
afastar a responsabilidade do delito tendo como justificativa o seu estado
puerperal, o que na verdade não será aceito, uma vez que a mãe por se
ausentar de seu dever objetivo de cuidados ao seu filho, agirá
culposamente ao produzir a morte. Portanto, afirmase que o estado
puerperal não afasta a tipicidade da conduta realizada por imprudência,
imperícia ou negligência da parturiente. Verifica-se que o assunto é
bastante polêmico ao tratar-se minuciosamente do crime em que a mãe
deverá responder, agindo culposamente, durante o parto ou logo após, e
estando sob a influência do estado puerperal. Entretanto, diversos
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doutrinadores ficam com a tese de que agindo culposamente, mas
estando nas modalidades do crime de infanticídio, não responderá por
crime algum, considerando a previsibilidade objetiva do delito que é
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compatível com o estado psicológico da mulher. No entanto, se cometido
tal delito de forma culposa, sem a influência do estado puerperal,
responderá por crime de homicídio culposo.

6

A COMUNICABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE DE

CONDIÇÕES CIRCUNSTÂNCIAIS E ELEMENTARES
Em matéria penal, as doutrinas ao abordarem o tema concurso de
pessoas e infanticídio, acabam colocando a mesa o debate acerca da
questão da comunicabilidade ou não da elementar sob influência do
estado puerperal’ do crime de infanticídio aos co-autores e partícipes.
As discussões persistem principalmente sobre a possibilidade ou
não, da transferência do privilégio oferecido à mãe infanticida a terceiro
que concorre para o mesmo crime.
O motivo de toda esta discrepância doutrinária dá-se em relação aos
artigos 29 e 30 do Código Penal Brasileiro, sendo que o primeiro (artigo
29), prevê que todos, que de qualquer modo concorreram para o crime,
incidirão nas penas a este cominadas, no limite de sua culpabilidade, o
que significa dizer que todos respondem pelo mesmo crime ao qual
concorreram. O fundamento utilizado pelos especialistas do Direito para
defender a comunicabilidade sustenta-se no texto do artigo 29, que trata
do concurso de pessoas, ao determinar:
Art. 29 – Quem, de qualquer modo, concorre
para o crime incide nas penas a este cominadas, na
medida de sua culpabilidade.
§ 1º Se a participação for de menor importância,
a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.
§ 2º Se algum dos concorrentes quis participar
de crime menos grave, serlhe-á aplicada a pena
deste; essa pena será aumentada até metade, na
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hipótese de ter sido previsível o resultado mais
grave.
Já da leitura do artigo 30 do mesmo Ordenamento Jurídico, é
possível verificar que o mesmo versa sobre a incomunicabilidade das
circunstâncias e das condições de caráter pessoal, deixando a entender
que estas só comunicarão aos coautores e partícipes, se elementares do
crime.
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Nota-se que o crime de infanticídio encontra-se munido de
elementares, e que estas o transforma num tipo penal específico. De início
verifica-se tratar de um crime de mão própria, ou seja, somente a mãe,
sob a influência do estado puerperal, pode cometer a conduta de matar o
filho (nascente ou recém-nascido), no parto ou logo após.
Tudo isso leva a observar que nesta figura típica específica, pode
acontecer a participação do terceiro na execução do crime ou o seu
auxílio, instigação ou indução da mãe infanticida a cometer o delito.
Para melhor compreensão
5 do tema proposto, se oferece algumas
distinções entre as circunstâncias, condições e elementares do crime de
infanticídio, acerca da comunicabilidade e incomunicabilidade. Para tanto,
o presente capítulo trará uma breve abordagem no que tange ao exposto
no artigo 30 do Código Penal.

7 CONCURSO DE PESSOAS
Após compreender, do ponto de vista genérico, os aspectos
principais sobre o concurso de pessoas é importante analisá-lo de forma
mais especifica em relação ao crime de Infanticídio. A conceituação do
que vem a ser concurso de pessoas é encontrada na doutrina. Os artigos
29 e 30 do Código Penal Brasileiro afirmam que o indivíduo que concorre
para o crime incide nas penas a ele cominadas, na medida da
culpabilidade, sendo que as circunstâncias e as condições de caráter
pessoal não se comunicam. O mesmo não é válido para as elementares
que se comunicam. No crime de infanticídio o julgamento de terceiros é
um assunto bastante polêmico, visto que o delito em questão é um
homicídio especializado por vários elementos, sendo um dos principais a
influência do estado puerperal.
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Pelo que se observa, tal característica torna o debate doutrinário
intenso, em especial quando se trata da coautoria e da participação. Isto
por entenderem que a mãe que por estar em estado puerperal e mata o
próprio filho recém-nascido após o parto, acaba recebendo pena bastante
atenuada em relação à que está prevista no art.121, sendo este um dos
motivos que levam muitos autores a sustentar a teoria da
incomunicabilidade já que se trata de circunstância de caráter pessoal, e
que o puerpério é perturbação físico-mental exclusiva da mãe, não sendo
justo que o coautor ou participe fosse favorecido.
Conforme já esclarecido antes, o crime de infanticídio encontra-se
previsto no art.
123 do atual Código Penal Brasileiro, e possui elementares que o
caracterizam como sendo próprio ativo e passivo. Em outras palavras,
significa dizer que trata-se de crime cometido apenas pela mãe, tendo
como vítima deste tipo apenas o filho. Ocorre que embora somente a mãe
possa ser sujeito ativo principal, há situações em que pode ocorrer que um
terceiro venha a realizar o verbo típico (matar) por meio da participação
ou, que este concorra para a prática do crime. É nesse contexto que as
discussões ganham corpo, em especial quando se indaga quanto ao papel
deste terceiro de modo a esclarecer se este seria autor ou partícipe de
homicídio ou de infanticídio.
O concurso de pessoas pode ser definido de forma resumida como
sendo a participação (consciente e voluntária) de duas ou mais pessoas
na execução da mesma infração penal, há um ou vários crimes.
Uma leitura da redação do caput do artigo 29 do Código Penal
permite observar que a atuação de autor e coautores resulta na pratica de
um crime único, e que, todo aquele que concorre para ele é considerado
seu autor, devendo suportar a mesma sanção oponível aos demais.
A disciplina que trata do concurso de agentes considera causa do
crime toda ação necessária para sua realização. A par disso, reconhece
que o concurso de agentes exige uma convergência de vontades, mesmo
não havendo um acerto entre os autores, mas que permite observar a
existência de um liame psicológico e uma adesão entre as condutas.
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7.1 REQUISITOS DO CONCURSO DE PESSOAS
Segundo Guilherme de Souza Nucci, requisitos são necessários para
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que exista concurso de pessoas, sendo eles: a) existência de um ou mais
agentes; b) relação de causalidade material alguns entre as condutas
desenvolvidas e o resultado; c) vínculo de natureza psicológica ligando as
condutas entre si; (...) d) reconhecimento da prática; e) existência de fato
punível; [...] (NUCCI, 2009, p. 368). Para configurar o concurso de
pessoas dentre outros, destacam-se os seguintes requisitos: pluralidade
de agentes; pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta;
liame subjetivo entre os agentes e identidade da infração penal.
a)

A Pluralidade de agentes é considerada requisito essencial uma
vez que será necessário no mínimo duas pessoas, agindo com
esforço conjunto com o intuito de realizar determinada infração;

b)

A pluralidade de condutas significa que deve haver condutas de
duas ou mais pessoas realizando o fato típico (em coautoria), ou,
contribuindo de algum modo para que outrem o realize
5
(participação);

c)

A Relevância causal de cada conduta diz respeito à necessidade
de que a conduta de levada a efeito por um dos agentes (coautor
ou participe) possua relevância para a pratica da infração. Em
outras palavras, que seja relevante ou eficaz para a produção do
resultado. Assim, não se pode falar em concurso quando a outra
conduta é praticada após a consumação do delito;

d)

O liame subjetivo (ou vínculo subjetivo) refere-se ao vínculo
psicológico que une os agentes para a prática da mesma infração
penal. Não existindo esse liame, cada qual deverá responder
isoladamente por sua conduta;

e)

A identidade da infração penal significa que os agentes devem
querer praticar a mesma infração. Os agentes devem querer
determinada e escolhida infração penal.

Acerca do concurso de pessoas, interessante se faz trazer as
palavras de Guilherme de Souza Nucci, ao afirmar que “trata-se da
cooperação desenvolvida por mais de uma pessoa para o cometimento de
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uma infração penal. Chama-se ainda, em sentido lato, coautoria,
participação, concurso de delinquentes, concurso de agentes” (NUCCI,
2009, p. 362).
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Essa cooperação de pessoas pode ser verificada na fase de
planejamento ou execução do crime, merecendo atenção também
compreender como a contribuição pode influenciar para o resultado final.
Enquanto o concurso de pessoas é um fenômeno que pode estar
presente em qualquer crime passível de ser cometido por uma única
pessoa, o chamado concurso necessário compreende aquele que para ser
consumado, precisa, necessariamente da participação de duas ou mais
pessoas para cometê-lo. O Código Penal Brasileiro utiliza a teoria por ele
adotada, sendo esta a monista, em que todos os agentes responderão
pelo mesmo crime, com exceção ao crime menos grave, uma vez que o
Código Penal em seu artigo 29, § 2º dispõe que “Se algum dos
concorrentes que participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a
pena deste; essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter
sido previsível o resultado mais grave”. A infração penal é um requisito
que alcança todos os agentes, devendo cada um responder na medida de
sua culpabilidade.
7.2 POSIÇÕES ACERCA DO CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME
DE

INFANTICÍDIO
O artigo 30 do Código Penal dispõe que as elementares do tipo
comunicam-se ao coautor ou participe, salvo se delas não tinham
conhecimento no momento da ocorrência do crime. Tal estado aqui
descrito, é uma perturbação psíquica que acomete as parturientes durante
ou logo após o parto. Ao contrário também existem posições sobre o
assunto, que só poderão ser sanadas com uma alteração legislativa.
O crime de infanticídio tipificado no artigo 123 do Código Penal
preleciona, sobre a mãe que mata seu próprio filho, durante ou logo após
o parto, sob a influência do estado puerperal, sendo punida com pena de
detenção de 2 a 6 anos. Nesse diapasão é perceptível a proximidade
desse crime com o homicídio, pois ocorre a destruição da vida do ser
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nascente ou recém-nascido. Porém, com certas condições, pois somente
a mãe no estado puerperal comete tal delito.
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Doutrinadores e juristas discutem quanto a caracterização do crime
de infanticídio, a qual merece total relevância. Esse delito é recepcionado
pela legislação brasileira como sendo próprio, onde só a mãe poderá ser o
sujeito ativo, e tendo o seu filho apenas o sujeito passivo. Sendo assim, a
mãe será privilegiada se estiver no estado puerperal, ao contrário,
responderá por homicídio. Contudo, com a sanção penal mais branda, não
seria justo esse privilégio de caráter pessoal comunicar com qualquer
pessoa diferente da mãe. Diante do exposto, cabe aqui uma indagação, se
caso a circunstância pessoal estado puerperal não fosse elementar do tipo
penal, o terceiro responderia por infanticídio ou homicídio? Doutrinadores
como Damásio de
Jesus,

defendem

o

posicionamento

da

comunicabilidade

da

influência do estado puerperal, pois entendem ser uma elementar
plenamente comunicável, devido a regra do artigo 30 do Código Penal,
concordando que o terceiro5 deve ser beneficiado nas mesmas
circunstancias que a mãe.
Ensina Cézar Roberto Bitencourt em sua obra:
A justiça ou injustiça do abrandamento da
punição do terceiro participante no crime de
infanticídio é inconsciente para afastar a orientação
abraçada pelo Código Penal Brasileiro, que
consagrou a teoria monística da ação em seu artigo
29, essa previsão é complementada pela norma do
artigo 30, que determina a comunicabilidade da
elementar do crime independentemente de se tratar
de
circunstancias
ou
condições
pessoais
(BITENCOURT, 2010, p. 152).
De outro ângulo, os pensadores como Nélson Hungria, Galdino
Siqueira, Heleno Claudio, defendem o argumento que o referido estado
puerperal não se comunica com o terceiro, devido ser uma condição
pessoal e personalíssima da mãe, a quem sofre diretamente os efeitos da
gravidez, mudanças hormonais em seu corpo, ou seja, ela é quem está
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sob efeito puerperal, e por esse motivo o terceiro deveria responder pelo o
crime de homicídio.
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Segundo Bitencourt:
Nesse caso, sugerimos que o terceiro responda
normalmente pelo o crime de homicídio, que foi o
crime que efetivamente praticou. Já a parturiente, em
razão do seu estado emocional profundamente
perturbados pelos efeitos do puerpério não pode ter
sua situação agravada. Logo, não pode responder
pelo o homicídio a que responde o terceiro
(BITENCOURT, 2010, p.154).
Assim, devido inúmeras discussões em parte da doutrina, sobre a
comunicabilidade da elementar referente ao estado puerperal, existem três
posições a respeito do concurso de pessoas no crime de infanticídio,
segundo Rogério Greco. A primeira trata-se da parturiente e o terceiro
executa a conduta verbo nuclear do artigo 123, ou seja, ambos em
concurso praticam conjuntamente comportamentos no sentido de causar a
morte do nascente ou recém-nascido. Já a segunda, somente a
parturiente executa a conduta de matar o seu filho, com a participação do
terceiro; e a terceira diz respeito quando, somente o terceiro executa a
conduta de matar o filho da parturiente, apenas contando com o auxílio
dessas. No que tange a primeira posição a mãe e o terceiro, em coautoria,
executam o verbo nuclear do tipo penal, sendo assim, e com base na
teoria unitária ou monista, autoriza que coautores e participes respondam
por um único crime, o que preceitua o artigo 29 caput do Código penal.
Dessa forma, a mãe por estar em condição especial, responderá pelo
o crime de infanticídio. Contudo, o coautor nessas condições em testilha,
também responderá pelo referido crime, de acordo com o mesmo artigo.
A segunda posição se refere à mãe matar seu filho contando com o
auxílio do terceiro.
Nesse cenário, a parturiente que se encontra sob influência do estado
puerperal e mata seu filho durante ou logo após o parto, respondendo
assim por infanticídio.
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8 SOLUÇÕES PROPOSTAS
Ao que se verifica, os entendimentos que giram em torno do
infanticídio são muitos, motivo pelo qual, está longe se esgotar.
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No entanto, pode-se perceber que a maioria dos doutrinadores
compartilham o entendimento da necessidade do feto nascer vivo e não a
sua capacidade de sobrevivência, para que o crime se caracterize.
Também permite observar que o período de tempo em que a mulher se
encontrar sob a influência do estado puerperal, é uma condição que a
acomete logo após o parto, e que, seu diagnóstico justifica uma perícia
médico-legal, sendo que a influência do estado puerperal, constitui
elementar do crime de infanticídio. Considerando que existem diferentes
entendimentos acerca da conduta do terceiro no crime de infanticídio, o
que justifica mudanças no Código Penal Brasileiro de modo a preencher a
lacuna existente em relação a esta situação.
Com relação ao concurso de pessoas, tema deste trabalho, tem-se
5
que a influência do estado
puerperal por ser uma condição
personalíssima, não se comunica ao terceiro, por ser de caráter pessoal
(artigo 30 do Código Penal).
Muitos doutrinadores entendem que para terceiro responder por
homicídio, uma solução estaria em converter o delito de infanticídio para
um tipo privilegiado do delito de homicídio. Dessa forma, o estado
puerperal e a relação de parentesco passariam a ser consideradas
circunstâncias legais específicas de ordem pessoal, e não mais
elementares do delito, portanto, incomunicáveis em caso de concurso de
pessoas. Rogério Greco também entende a necessidade de se prever o
crime de infanticídio no art. 121 do Código Penal, no entanto, tornando-o
um tipo privilegiado (GRECO, 2010, p. 233), fazendo com que o referido
crime deixasse de ser autônomo e passasse a ser atenuante da pena de
homicídio.
As elementares do tipo (ser mãe, matar o próprio filho durante ou
após o parto, estado puerperal) passariam a ser tratadas como
circunstâncias de ordem pessoal ou subjetiva, caso em que responderia a
mãe como autora de homicídio privilegiado, e o terceiro pelo delito do
homicídio, como coautor.
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Assim não se falaria em comunicabilidade por se tratar de
circunstância pessoal da mãe, passando esta a responder por homicídio
privilegiado, enquanto o terceiro responderia por homicídio sem
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atenuantes, tornando justa a sanção penal aplicada a este.
Entende-se que a proposta de mudança do Código Penal, conforme
se defende no Projeto de Lei 3398/2004 mostra-se adequada, uma vez
que o delito de infanticídio passa a ser submetido ao artigo 121 do referido
Código, tornando-se homicídio privilegiado.

9 PROJETO DE LEI Nº 3.398/2004
O Projeto de Lei 3398/2004 tem por objetivo a alteração do texto
legal do Código Penal Brasileiro, especificamente em relação ao parágrafo
único do artigo 123, com a proposta da seguinte redação “Parágrafo único.
Quem, de qualquer modo, colabora, contribui, instiga, induz ou auxilia a
prática do crime previsto no caput, responderá pelo crime do art. 121”.
Como se observa, o projeto apresentado visa afastar a comunicação
da elementar do tipo de infanticídio. No entendimento dos legisladores, no
concurso de pessoas as condições pessoais de um dos autores se
comunicam aos demais, quando forem elementares ou essenciais do tipo.
No entanto, entende ser injusta a comunicabilidade no caso de infanticídio.
Pelo entendimento dos autores do projeto de lei, o coautor ou
partícipe deve responder pelo tipo previsto no art. 121 do Código Penal,
qual seja, homicídio. Justificam a proposta de alteração em razão dos
debates doutrinários que envolve o tema, bem como, dos diferentes
entendimentos jurisprudenciais quando se trata da participação ou
coautoria no infanticídio.
O tipo, da forma como está redigido, obriga, em razão da elementar
do tipo, que todos sejam enquadrados naquele crime. No entendimento
dos legisladores que propõem a alteração, a medida proposta pelo projeto
de lei apresenta-se mais justa, por entender que somente a mãe deve
receber o benefício da pena reduzida, em razão de seu estado psíquico
alterado, e ainda, que devem responder por homicídio aqueles que alheios
a essa condição peculiar da agente, a auxiliam a praticar o delito.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O crime de infanticídio é definido pelo legislador como sendo
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praticado sob a influência do estado puerperal, e, como pôde ser visto,
causa divergências de interpretação da doutrina em razão da omissão do
texto de lei que não tipificou em separado a conduta do coautor. Pelo que
foi tratado no artigo, entende-se que o privilégio que se concede à mulher
foi dado em razão da condição personalíssima de estar em “estado
puerperal”, e que esta condição não pode estender-se a mais ninguém, o
que leva a entender que qualquer outro que participe do fato deve ser
enquadrado em crime de homicídio, que é o que parece-nos mais
evidente.
Como foi possível observar, em se tratando de crime de infanticídio,
a doutrina trava forte debate acerca da comunicabilidade do estado
puerperal ao coautor ou partícipe no crime. Na verdade, o assunto suscita
dúvidas quanto à punibilidade efetiva dos agentes que concorrem a esse
crime.
5

Entende-se que não se justifica a comunicabilidade da elementar
"estado puerperal" a terceiros, visto que se trata de uma situação que
acomete à própria mãe durante ou logo após o parto, e que somente esta
está exposta às influências das circunstâncias perturbadoras decorrentes
de tal estado, ou seja, ao eleger o critério biopsicológico do estado
puerperal, limitando o sujeito ativo a própria mãe do nascente, deixou sem
tipificado legal as hipóteses em que a morte é provocada por terceiro, sem
a participação da mãe. O estado puerperal não se comunica ao terceiro
que concorre ao crime, pois a condição do estado puerperal que
fundamenta o privilégio só se realiza na pessoa da mulher que tem o filho,
impedindo que se mantenha sob o mesmo título a unidade do crime no
qual concorrem os vários partícipes.
Em todos os atos praticados, verifica-se tratar, de forma direta ou
indireta de matar alguém, no entanto, somente em relação à mulher, e, em
razão da condição particular em que atua, esse matar tomará a
configuração do infanticídio, o que leva a entender que para os outros
mantém-se o sentido comum da ação de pôr fim a uma vida humana, que
é o homicídio.
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Entende-se dessa forma, que aquele que concorre para o crime de
infanticídio, seja na figura de partícipe ou coautor, agindo juntamente com
a mãe puérpera, deve responder por homicídio qualificado, haja vista não
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possuir, conforme já citado em linhas anteriores, a condição
‘personalíssima’ compreendida pela ‘influência do estado puerperal’.
Desse modo, mesmo que a regra adotada pelo Ordenamento
Jurídico brasileiro seja claramente restritiva, não se olvide que existam
indícios de falhas no texto legal, levando a questão da comunicabilidade
das elementares do crime de infanticídio aos seus colaboradores ser
bastante retorquida, o que gera vestígios da presença de aplicação injusta
da lei.
Os doutrinadores atuais concordam que o Código Penal admite ao
coautor e partícipe do crime de infanticídio, responder por este crime.
Todavia, alguns estudiosos manifestam ser um absurdo jurídico permitir
este privilégio a quem não possui as condições específicas exigidas no
referido crime. Acreditam ser um atentado a justiça. É na esfera da justiça
a busca por respostas para entender o que seria justo ou injusto para a
situação em tela.
No sábio entendimento de Aristóteles, a justiça nada mais é do que
uma abstração, subjetividade esta que precisa ser materializada na norma
jurídica. Todavia, existe uma distinção entre o “justo natural” e o “justo
legal”, e o que precisa ser compreendido não é apenas o texto da lei e sim
a intenção do legislador, para que o justo prospere. (BITTAR, 2005, p 166)
Entretanto, na visão aristotélica e até mesmo dos doutrinadores
modernos, a justiça deve prevalecer em detrimento da norma positivada,
ou seja, em um caso concreto de concurso de pessoas no crime de
infanticídio deve-se analisar se o cumprimento da norma irá ferir um
fundamento maior, a justiça. Por fim, ressaltamos as inúmeras sugestões
elaboradas pelos doutrinadores com o intuito de reforçar a necessidade de
uma alteração da norma para que as divergências sejam sanadas, mas de
forma que em um caso concreto de CONCURSO DE PESSOAS NO
CRIME DE
INFANTICÍDIO, o cumprimento dessa norma não venha ferir um
fundamento maior – a justiça. Ante isso, foi analisado o Projeto de Lei nº.
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3.398 de 2004, que apresenta uma possível reforma na previsão legal, a
fim de solucionar a notória injustiça em face da atual penalidade aplicada
ao terceiro concorrente do crime em tela, que por sua vez não contempla
do estado pessoal da mãe, de modo que não seria o terceiro beneficiado
pela condição de caráter pessoal da parturiente.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Conclui-se que a proposta de mudança do Código Penal, conforme
se defende no Projeto de Lei 3398/2004 mostra-se adequada, uma vez
que o delito de infanticídio passa a ser submetido ao artigo 121 do referido
Código, tornando-se homicídio privilegiado.
A análise de todo o processo de pesquisa revelou que a resolução
está ainda distante de ser uniforme.
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RESUMO: O presente artigo aborda nuances fixação dos honorários
advocatícios para a Fazenda Pública em processos de execução fiscal e
aponta a possibilidade de utilização do diálogo das fontes com o
ordenamento processual civilista, impondo-se a aplicação do art. 827 do
CPC nas execuções fiscais, com o arbítrio dos honorários advocatícios da
Fazenda Pública no ato do despacho da exordial no patamar de 10% (dez
por cento), os quais podem ser 5majorados, na forma do art. 85 do CPC.
Palavras-chave: Honorários sucumbenciais; diálogo das fontes; lei de
execução fiscal; Código de Processo Civil; Transparência.
1. Introdução
A Lei nº 6.830/80 dispõe sobre a execução fiscal, isto é, a
execução judicial para a cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias, sendo
utilizado esta lei para reger este microssistema e, subsidiariamente, o
Código de Processo Civil, nos termos do art. 1º da Lei de Execução Fiscal.
A satisfação dos créditos fazendários são regulados pela Lei de
Execução Fiscal (LEF). A execução fiscal é instruída pelo título executivo
extrajudicial denominado Certidão de Dívida Ativa (CDA), como dispõe o
art. 784, inciso IX do CPC/2015.
A Dívida Ativa da Fazenda Pública pode ser tributária ou não
tributária quando formada por multas, por exemplo, nos termos estipulados
pela Lei nº 4.320/1964 que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
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A partir de processo administrativo que foi processado com
ampla defesa e contraditório pleno, via administrativa, confirmando-se o
débito tributário ou não tributário do devedor para com a Fazenda Pública,
esta inscreve este débito do devedor e emite uma certidão para a cobrança
de seu crédito, denominado Certidão de Dívida Ativa (CDA). Após há o
ajuizamento da ação executiva, que por existir procedimento próprio é
denominado execução fiscal, seguindo o disposto na exígua Lei nº
6.830/80.
Como descrito no art. 1º da LEF as regras processuais gerais do
Código de Processo Civil poderão ser utilizadas no rito da execução fiscal,
desde que não incompatíveis com as normas reguladoras do procedimento
especial. É este o determinado em legislação e o entendimento de um
grande leque de doutrinadores.
Nesse compasso o que seria óbvio, que é a aplicação da regra
geral da execução disposta no Código de Processo Civil, por vezes não
ocorre na prática, não sendo, por exemplo estipulado os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) na forma estipulada pelo art. 827 do
CPC.
2. Súmulas dos Tribunais Superiores
A respeito do assunto de honorários advocatícios
existem algumas súmulas dos tribunais superiores que abordam
alguns aspectos. Nesse sentido, colaciono abaixo súmulas
destacadas do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal
Federal e uma súmula vinculante do STF, respectivamente:
Súmula nº 14 do STJ: “Arbitrados os honorários
advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a
correção monetária incide a partir do respectivo
ajuizamento”.
Súmula nº 105 do STJ: “Na ação de mandado
de segurança não se admite condenação em
honorários advocatícios”.
Súmula nº 110 do STJ: “Isenção do pagamento
de honorários advocatícios, nas ações acidentarias, e
restrita ao segurado”
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Súmula

nº

111

do

STJ: “Os

honorários

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem
sobre as prestações vencidas após a sentença”.
Súmula nº 131 do STJ: “nas ações de
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desapropriação incluem-se no calculo da verba
advocatícia as parcelas relativas aos juros
compensatórios
e
moratórios,
devidamente
corrigidas”.
Súmula nº 141 do STJ: “Os honorários de
advogado em desapropriação direta são calculados
sobre a diferença entre a indenização e a oferta,
corrigidas monetariamente”.
Súmula nº 153 do STJ: “A desistência da
execução fiscal, apos o oferecimento dos embargos,
não exime o exequente dos encargos da
sucumbência”.
Súmula nº

201

do

STJ: “Os

honorários

5 não podem ser fixados em saláriosadvocatícios
mínimos”.
Súmula nº 306 do STJ: “Os honorários

advocatícios devem ser compensados quando houver
sucumbência recíproca, assegurado o direito
autônomo do advogado à execução do saldo sem
excluir a legitimidade da própria parte”.
Súmula nº 325 do STJ: “A remessa oficial
devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas
da condenação suportadas pela Fazenda Pública,
inclusive dos honorários de advogado”.
Súmula nº 345 do STJ: “São devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções
individuais de sentença proferida em ações coletivas,
ainda que não embargadas”.
Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários
advocatícios não são devidos à Defensoria Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito
público à qual pertença”.
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Súmula

nº

453

do

STJ: “Os

honorários

sucumbenciais, quando omitidos em decisão
transitada em julgado, não podem ser cobrados em

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

execução ou em ação própria”
Súmula nº 488 do STJ: “O § 2º do art. 6º da Lei
n. 9.469/1997, que obriga à repartição dos honorários
advocatícios, é inaplicável a acordos ou transações
celebrados em data anterior à sua vigência”.
Súmula nº 115 do STF: “Sôbre os honorários do
advogado contratado pelo inventariante, com a
homologação do juiz, não incide o impôsto de
transmissão causa mortis.
Súmula nº 185 do STF: “Em processo de
reajustamento pecuário, não responde a União pelos
honorários do advogado do credor ou do devedor”.
Súmula nº 234 do STF: “São devidos honorários
de advogado em ação de acidente do trabalho
julgada procedente”.
Súmula nº 256 do STF: “É dispensável pedido
expresso para condenação do réu em honorários,
com fundamento nos arts. 63 ou 64 do Cód. de Proc.
Civil”.
Súmula

nº

257

do

STF: “São

cabíveis

honorários de advogado na ação regressiva do
segurador contra o causador do dano”.
Súmula nº 378 do STF: “Na indenização por
desapropriação incluem-se honorários do advogado
do expropriado”.
Súmula nº 389 do STF: “Salvo limite legal, a
fixação de honorários de advogado, em complemento
da condenação, depende das circunstâncias da
causa, não dando lugar a recurso extraordinário”.
Súmula nº 450 do STF: “São devidos honorários
de advogado sempre que vencedor o beneficiário de
justiça gratuita”.
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Súmula nº 472 do STF: “A condenação do autor
em honorários de advogado, com fundamento no art.
64 do C. P. C., depende de reconvenção”.
Súmula nº 512 do STF: “Não cabe condenação
em honorários de advogado na ação de mandado de
segurança”.
Súmula nº 616 do STF:“É permitida a cumulação
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da multa contratual com os honorários de advogado,
após o advento do Código de Processo Civil vigente.”
Súmula nº 617 do STF:“A base de cálculo dos
honorários de advogado em desapropriação é a
diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas
ambas monetariamente”.
Súmula nº 633 do STF: “É incabível a
condenação

em

verba

honorária

nos

recursos

extraordinários interpostos em processo trabalhista,
exceto nas hipóteses previstas na Lei 5.584/70”.
5 VINCULANTE nº 47 do STF: “Os
Súmula
honorários advocatícios incluídos na condenação ou
destacados do montante principal devido ao credor
consubstanciam verba de natureza alimentar cuja
satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou
requisição de pequeno valor, observada ordem
especial restrita aos créditos dessa natureza”.
O intuito de expor a quantidade de súmulas existentes dos
Tribunais Superiores a respeito de honorários advocatícios é o de mostrar
o quanto o tema, por mais que já esteja disciplinado, sempre é
controvertido. E em relação a sua estipulação em face das execuções
fiscais não é diferente.
O problema posto refere-se ao fato de que por mais que haja
clareza no disposto no artigo 827 do CPC, que determina a utilização de
um percentual de dez por cento sobre o valor da causa para fixação de
honorários advocatícios, no momento em que o juiz proferir o despacho
inicial, por vezes isso não ocorre, sendo inclusive negado em algumas
situações.
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3. Teoria do Diálogo das Fontes
A conhecida teoria do diálogo das fontes, desenvolvida na
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Alemanha por Erik Jayme, professor da Universidade de Heidelberg, e
difundida no Brasil pela notável Claudia Lima Marques, da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, explica a complementação entre as normas
supostamente pertencentes a ramos jurídicos distintos ou que poderiam
supor alguma exclusão via regra de hermenêutica jurídica.
A incidência principal da teoria do diálogo das fontes no Brasil
ocorre da interação do Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil
de 2002, principalmente em matérias como responsabilidade civil e Direito
Contratual, com fundamento no art. 7º do CDC.
Observa-se que quando há incertezas geradas pela existência
de várias fontes normativas indaga-se quais continuam válidas nos
tradicionais princípios utilizados pelo Direito para solucionar aparentes
antinomias.
O art. 7º da Lei nº 8.079/90 fixa o chamado diálogo das fontes,
segundo o qual sempre que uma lei garantir algum direito para o
consumidor, ela poderá se somar ao microssitema do CDC, incorporandose na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de
consumo.
O professor Flávio Tartuce ensina que a teoria do diálogo das
fontes surge para substituir e superar os critérios clássicos de solução das
antinomias jurídicas (hierárquico, especialidade e cronológico). Realmente,
esse será o seu papel no futuro.
De forma semelhante a aplicação do diálogo das fontes entre o
Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil ou outras leis, para
superação das eventuais antinominias aparentes existentes entre o CDC
ou legislação de cunho geral e legislações específicas podemos também
aplicar este método para integrar o Código de Processo Civil atual e a Lei
de Execução Fiscal.
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A aplicação deste método é possível, pois além da existência de
abertura legislativa, o novo Código de Processo Civil é composto por
princípios que dão margem a melhor interpretação. A aplicação conjunta
de duas normas ao mesmo tempo a ao mesmo caso concreto contribui
para maior efetividade na aplicação dos diplomas legais.
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O microssistema de execução fiscal existe para que possibilite o
recebimento de receitas das fazenda pública, consiste em uma execução
de título executivo fiscal promovida pela própria fazenda pública nacional,
estadual ou municipal, a recuperar seu crédito público.
É forçoso pensar que os benefícios do atual código de processo
civil devem ser aplicados à execução fiscal, eis que os créditos fiscais
devem ter pelo menos as mesmas garantias das demais execuções.
Nesse sentido, apesar da lei de execução fiscal ser mais
específica deve ser aplicado a lei geral processualista posterior.
Sobre o assunto, a5 jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça já aplicou a teoria do diálogo das fontes em face das execuções
fiscais, quando reconheceu a penhora online, prevista na lei geral do CPC
às execuções fiscais, a qual se pode verificar em trechos da ementa abaixo
colacionados:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC.
PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA
BACEN-JUD.
ESGOTAMENTO
DAS
VIAS
ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI
6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA
PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A,
DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS
LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE
PROCESSUAL.
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(…)
2. A execução judicial para a cobrança da Dívida
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Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e respectivas autarquias é regida pela Lei
6.830/80 e, subsidiariamente, pelo Código de
Processo Civil.
3. A Lei 6.830/80, em seu artigo 9º, determina
que, em garantia da execução, o executado poderá,
entre outros, nomear bens à penhora, observada a
ordem prevista no artigo 11, na qual o “dinheiro"
exsurge com primazia.
4. Por seu turno, o artigo 655, do CPC, em sua
redação primitiva, dispunha que incumbia ao
devedor, ao fazer a nomeação de bens, observar a
ordem de penhora, cujo inciso I fazia referência
genérica a "dinheiro".
5. Entrementes, em 06 de dezembro de 2006,
sobreveio a Lei 11.382, que alterou o artigo 655 e
inseriu o artigo 655-A ao Código de Processo Civil,
verbis:
"Art.
655.
A
penhora
preferencialmente, a seguinte ordem:

observará,

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou
aplicação em instituição
financeira;
II - veículos de via terrestre;
III - bens móveis em geral;
IV - bens imóveis;
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V - navios e aeronaves;
VI - ações e quotas de sociedades empresárias;
VII - percentual do faturamento de empresa
devedora;
VIII - pedras e metais preciosos;
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IX - títulos da dívida pública da União, Estados e
Distrito Federal
com cotação em mercado;
X - títulos e valores mobiliários com cotação em
mercado;
XI - outros direitos.
(...)

5

Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de
dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a
requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade
supervisora do sistema bancário, preferencialmente
por meio eletrônico, informações sobre a existência
de ativos em nome do executado, podendo no
mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o
valor indicado na execução.
§ 1o As informações limitar-se-ão à existência ou
não de depósito ou aplicação até o valor indicado na
execução.
(...)"
6.

Deveras,

11.382/2006,

antes

da

encontravam-se

vigência

da

Lei

consolidados,

no

Superior Tribunal de Justiça, os entendimentos
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jurisprudenciais no sentido da relativização da ordem
legal de penhora prevista nos artigos 11, da Lei de
Execução Fiscal, e 655, do CPC (EDcl nos EREsp
819.052/RS, Rel. Ministro
Humberto Martins,
Primeira Seção, julgado em 08.08.2007, DJ
20.08.2007; e EREsp 662.349/RJ, Rel. Ministro José
Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon,
Primeira Seção, julgado em 10.05.2006, DJ
09.10.2006), e de que o bloqueio eletrônico de
depósitos ou aplicações financeiras (mediante a
expedição de ofício à Receita Federal e ao BACEN)
pressupunha o esgotamento, pelo exeqüente, de
todos os meios de obtenção de informações sobre o
executado e seus bens e que as diligências
restassem infrutíferas (REsp 144.823/PR, Rel.
Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em
02.10.1997, DJ 17.11.1997; AgRg no Ag 202.783/PR,
Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito,
Terceira Turma, julgado em 17.12.1998, DJ
22.03.1999; AgRg no REsp 644.456/SC, Rel. Ministro
José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.02.2005,
DJ 04.04.2005; REsp 771.838/SP, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
13.09.2005, DJ 03.10.2005; e REsp 796.485/PR, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
02.02.2006, DJ 13.03.2006).
7. A introdução do artigo 185-A no Código
Tributário
Nacional,
promovida
pela
Lei
Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005,
corroborou a tese da necessidade de exaurimento
das diligências conducentes à localização de bens
passíveis de penhora antes da decretação da
indisponibilidade de bens e direitos do devedor
executado, verbis:
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"Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário,
devidamente citado, não pagar nem apresentar bens
à penhora no prazo legal e não forem encontrados
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bens
penhoráveis,
o
juiz
determinará
a
indisponibilidade de seus bens e direitos,
comunicando a decisão, preferencialmente por meio
eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem
registros de transferência de bens, especialmente ao
registro público de imóveis e às autoridades
supervisoras do mercado bancário e do mercado de
capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições,
façam cumprir a ordem judicial.
§ 1o A indisponibilidade de que trata o caput
deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível,
devendo o juiz determinar o imediato levantamento
da indisponibilidade dos bens ou valores que
excederem
5 esse limite.
§ 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a
comunicação de que trata o caput deste artigo
enviarão imediatamente ao juízo a relação
discriminada
dos
bens
e
direitos
indisponibilidade houverem promovido."

cuja

8. Nada obstante, a partir da vigência da Lei
11.382/2006, os depósitos e as aplicações em
instituições financeiras passaram a ser considerados
bens preferenciais na ordem da penhora,
equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 655, I,
do CPC), tornando-se prescindível o exaurimento de
diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a
penhora on line (artigo 655-A, do CPC).
9. A antinomia aparente entre o artigo 185-A, do
CTN (que cuida da decretação de indisponibilidade
de bens e direitos do devedor executado) e os artigos
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655 e 655-A, do CPC (penhora de dinheiro em
depósito ou aplicação financeira) é superada com a
aplicação da Teoria pós-moderna do Dialógo das
Fontes, idealizada pelo alemão Erik Jayme e
aplicada, no Brasil, pela primeira vez, por Cláudia
Lima Marques, a fim de preservar a coexistência
entre o Código de Defesa do Consumidor e o novo
Código Civil.
10. Com efeito, consoante a Teoria do Diálogo
das Fontes, as normas gerais mais benéficas
supervenientes
preferem
à
norma
especial
(concebida para conferir tratamento privilegiado a
determinada categoria), a fim de preservar a
coerência do sistema normativo.
11. Deveras, a ratio essendi do artigo 185-A, do
CTN, é erigir hipótese de privilégio do crédito
tributário, não se revelando coerente "colocar o
credor privado em situação melhor que o credor
público, principalmente no que diz respeito à
cobrança do crédito tributário, que deriva do dever
fundamental de pagar tributos (artigos 145 e
seguintes da Constituição Federal de 1988)" (Resp
1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008,
DJe 05.11.2008).
12. Assim, a interpretação sistemática dos
artigos 185-A, do CTN, com os artigos 11, da Lei
6.830/80 e 655 e 655-A, do CPC, autoriza a penhora
eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras
independentemente do exaurimento de diligências
extrajudiciais por parte do exeqüente.
13. À luz da regra de direito intertemporal que
preconiza a aplicação imediata da lei nova de índole
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processual, infere-se a existência de dois regimes
normativos no que concerne à penhora eletrônica de
dinheiro em depósito ou aplicação financeira:
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(i) período anterior à égide da Lei 11.382, de 6
de dezembro de 2006 (que obedeceu a vacatio legis
de 45 dias após a publicação), no qual a utilização do
Sistema BACEN-JUD pressupunha a demonstração
de que o exeqüente não lograra êxito em suas
tentativas de obter as informações sobre o executado
e seus bens; e
(ii) período posterior à vacatio legis da Lei
11.382/2006 (21.01.2007), a partir do qual se revela
prescindível
o
exaurimento
de
diligências
extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora
eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras.
5

14. In casu, a decisão proferida pelo Juízo
Singular em 30.01.2008 determinou, com base no
poder geral de cautela, o "arresto prévio” (mediante
bloqueio eletrônico pelo sistema BACENJUD) dos
valores existentes em contas bancárias da empresa
executada e dos co-responsáveis (até o limite do
valor exeqüendo), sob o fundamento de que "nos
processos de execução fiscal que tramitam nesta
vara, tradicionalmente, os executados têm se
desfeito de bens e valores depositados em
instituições bancárias após o recebimento da carta
da citação".
(…)
19. Recurso especial fazendário provido,
declarando-se a legalidade da ordem judicial que
importou no bloqueio liminar dos depósitos e
aplicações financeiras constantes das contas
bancárias dos executados. Acórdão submetido ao
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regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
O procurador da Fazenda Nacional Arthur Cesar de Moura
Pereira explana que a Lei de Execução Fiscal recebe influência direta do
NCPC, podendo ser aplicada a Teoria do Diálogo das Fontes. Inspira que
tal método funcione como verdadeira chave interpretativa do atual Código
de Processo Civil, no sentido de que sirva ao intérprete para definir qual a
norma aplicável diante de aparentes antinomias existentes entre a nova
legislação, de cunho geral, e as leis específicas protetivas.
4. Verba honorária na execução fiscal
Observação deve ser realizada em relação as Execuções
Fiscais da União, visto que trata de forma diferente, vez que já estipulado
em lei, sendo sua verba honorária já está embutida em um encargo de
20% sobre o valor da Certidão de Dívida Ativa - CDA, nos termos do
Decreto-lei nº 1.025/69 e do Decreto-lei nº 1.645/78, o que posteriormente
foi estendido à dívida ativa das autarquias e fundações federais pela Lei nº
10.522/02, art. 37-A, § 1º.
Registre-se, oportunamente, que tal encargo federal constituía
receita pública e que somente a partir de 1º de agosto de 2016, nos termos
do art. 30 da Lei federal nº 13.327/16, os advogados integrantes da
Advocacia-Geral da União passaram a receber parte desse encargo a título
de honorários advocatícios decorrentes das Execuções Fiscais.
Essa sistemática das Execuções Fiscais federais, porém, não se
aplicam às Execuções Fiscais da Fazenda Pública estadual e municipal, a
não ser que haja lei especificando situação semelhante às execuções
fiscais da união.
Sem adentrar-se nos registros históricos dos honorários
advocatícios desde o Império Romano até o Código Processual Brasileiro
de 1939, é correto dizer-se que tal verba destina-se a remunerar o
advogado por seus serviços, dividindo-se em honorários contratuais –
aqueles ajustados entre o cliente e seu advogado - e honorários de
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sucumbência – aqueles pagos pela parte que perder a demanda ao
advogado da parte vencedora, além daqueles fixados no despacho inicial
das execuções.
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Especificamente nas Execuções, o CPC de 1973, no Título II –
Das diversas espécies de execução, Capítulo IV- Da execução por quantia
certa contra devedor solvente, art. 652-A, assim dispunha:
Art. 652-A. Ao despachar a inicial, o juiz fixará,
de plano, os honorários de advogado a serem pagos
pelo executado (art. 20, § 4o). (Incluído pela Lei nº
11.382, de 2006).
Parágrafo único. No caso de integral pagamento
no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será
reduzida pela metade. (Incluído pela Lei nº 11.382, de
2006).
E o art. 20, §§ 3 e 4º, do CPC de 1973, tinha a seguinte
redação:

5

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar
ao vencedor as despesas que antecipou e os
honorários advocatícios. Esta verba honorária será
devida, também, nos casos em que o advogado
funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei
nº 6.355, de 1976)
(...)
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo
de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento
(20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
a) o grau de zelo do profissional; (Redação dada
pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
b) o lugar de prestação do serviço; (Redação
dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
c) a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de
1.10.1973)
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§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor
inestimável, naquelas em que não houver
condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas
execuções, embargadas ou não, os honorários serão
fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz,
atendidas as normas das alíneas a, b e c do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.952,
de 13.12.1994)
Portanto, no regime do CPC de 1973, para as execuções por
quantia certa contra devedor solvente, o juiz, ao despachar a inicial,
deveria fixar, de plano, os honorários advocatícios a serem pagos pelo
executado em valores consoante apreciação equitativa do juiz atendidos o
grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço, independentemente de embargos.
O CPC de 2015 regulamenta os honorários advocatícios nas
execuções por quantia certa contra devedor solvente de forma similar,
agora estabelecendo um percentual fixo de 10%, que pode ser reduzido
pela metade caso haja pronto pagamento e pode ser majorado quando
rejeitados os embargos à execução ou ao final do procedimento executivo
levando-se em conta o trabalho do advogado do exequente.
Confira-se a redação do art. 827 do vigente CPC:
Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de
plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a
serem pagos pelo executado.
§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de
3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será
reduzido pela metade.
§ 2º O valor dos honorários poderá ser elevado
até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à
execução, podendo a majoração, caso não opostos
os embargos, ocorrer ao final do procedimento
executivo, levando-se em conta o trabalho realizado
pelo advogado do exequente.
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Ou seja, tanto no regime do CPC de 1973 quanto no vigente
CPC os honorários na execução por quantia certa contra devedor solvente
deveriam ser fixados no despacho inicial independentemente da
interposição e julgamento de embargos.
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Em relação à Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), nem no
seu art. 8º ou em outro de seus dispositivos são mencionados honorários
advocatícios.
Entretanto, o art. 1º da Lei nº 6.830/80 determina a aplicação
subsidiária do Código de Processo Civil às execuções fiscais, o mesmo
fazendo o art. 771 do CPC vigente, o que significa que em caso de vácuos
ou lacunas na Lei de Execução Fiscal aplica-se o CPC.
E, em relação ao assunto honorários advocatícios, como a Lei nº
6.830/80 deles não trata, aplica-se subsidiariamente e pela teoria do
diálogo das fontes às execuções fiscais o art. 827 do CPC, ou seja, ao
despachar a inicial deve o magistrado fixar, de plano, o percentual de 10%
5
de honorários que serão reduzidos pela metade em caso de integral
pagamento no prazo legal.
Também a doutrina de referência atualizada entende que nas
Execuções Fiscais deve o magistrado fixar o percentual de 10% de
honorários, conforme transcrições seguintes:
Nesse ponto, revela-se oportuno assinalar que
nas execuções fiscais movidas pelas Fazendas
Públicas Estadual ou Municipal, ou mesmo por
alguma de suas autarquias ou fundações, o despacho
do juiz que deferir a inicial deverá arbitrar também o
percentual de honorários, visto que estes não estão
incluídos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que
subsidia a execução desses entes.[1]
Através do despacho inicial, deve haver ainda
fixação provisória dos honorários advocatícios de dez
por cento, de maneira que eventuais atos de penhora
já deverão levar em consideração o respectivo
montante. Haverá ainda a redução do montante dos
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honorários, caso o executado venha a pagar a dívida
no prazo assinalado, que é de cinco dias, por força da
previsão contida no art. 827 do CPC/15, que se aplica
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à execução fiscal diante da ausência de norma
específica.[2]
Nesses termos, o despacho inicial das Ações de Execução
Fiscal ajuizadas pela Fazenda Pública, essencialmente as estaduais e
municipais (administração direta, autarquias e fundações), quando
legislação não dispuser de forma contrária, deve, de plano, fixar os
honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado,
verba que será reduzida pela metade em caso de integral pagamento no
prazo legal, conforme art. 827, § 1º, do CPC, aplicável subsidiariamente à
Lei nº 6.830/80 por força de seu art. 1º e por força do art. 771 do CPC.
Portanto, inconcebível o argumento de que os honorários
advocatícios serão fixados ao final da Execução Fiscal em razão do
princípio da causalidade e da Lei de Execução Fiscal e, já que não foram
fixados no despacho inicial, devem ser fixados imediatamente, nos termos
da legislação de regência já mencionada.
5. Conclusão
Este artigo tem por objetivo analisar a teoria conhecida como
Diálogo das Fontes, em contraste com o advento do Novo Código de
Processo Civil, de forma a definir se aquela nova Lei se aplica a outras leis
de caráter especial protetivo, com lastro na Constituição Federal.
A Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 instituiu o atual Código
de Processo Civil (CPC) e trouxe parâmetros de fixação de honorários
advocatícios estipulados em seu artigo 85. Em se tratando de execução, o
artigo 827 do CPC determina a fixação de 10% (dez por cento) de
honorários advocatícios no despacho inicial, com o intuito de possibilitar
maior transparência ao possibilitar o conhecimento do real valor a ser pago
pelo executado. Se a parte executada efetuar o pagamento assim que
receber a citação (no prazo de três dias) terá um benefício de redução a
metade, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 827 do CPC. O novo
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código processualista impõe uma série de princípios e este artigo apenas
demostra mais um deles.
Nesse sentido, entende-se que há obrigação de melhor informar
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o devedor, princípio exposto no Código de Defesa do Consumidor, que
também recebeu privilégio na regra processualista atual em relação à
execução, a qual deve ser perfeitamente aplicada nas execuções fiscais.
Assim, ao se permitir maior transparência pelo prévio
conhecimento do valor a ser pago do débito em execução fiscal, com o
valor já incluído os honorários advocatícios, denota-se que em nome do
pragmatismo jurídico que deve permear as novas atitudes dos operadores
do direito, possibilita-se a real celeridade e efetividade processual.
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ÔNUS DA PROVA: DISTRIBUIÇÃO ENTRE DEMANDANTES PARA
DEMONSTRAÇÃO DE SUAS ALEGAÇÕES NO PROCESSO JUDICIAL
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RESUMO: O presente artigo destaca as principais características do ônus
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da prova, estabelecendo distinções entre a distribuição legal, inversão e
carga dinâmica probatória.
PALAVRAS-CHAVE: Ônus da prova. Carga dinâmica. Inversão do ônus.
Direito probatório.
SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Ônus da prova 2.1. Distribuição do ônus da
prova 2.2. Inversão do ônus 3. Teoria da distribuição dinâmica do ônus da
prova 4. Conclusão 5. Referências Bibliográficas.
5

1. Introdução
O devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso LIV da
Constituição Federal (CF), é uma das garantias mais importantes de um
Estado Democrático de Direito, tendo em vista a inevitabilidade de conflitos
no convívio social e a necessidade de se recorrer a um órgão imparcial
capaz de proferir uma decisão que traduza um resultado jurídico confiável
a partir de um método justo.
Na busca da solução desses conflitos, um dos envolvidos no conflito
suscita a atuação jurisdicional do Estado, solicitando que seja proferida
uma decisão favorável a seus interesses. No entanto, independente de o
resultado ser favorável ou não, para se garantir a justiça da decisão a ser
proferida, importa ao Estado-Juiz, adotar uma metodologia efetiva, através
da qual será necessário oportunizar que demandante e demandado
tenham a possibilidade de fazer prova de suas alegações.
O direito à prova, embora não seja uma garantia explícita do texto
constitucional, é uma decorrência lógica do principio do devido processo
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legal (art. 5º, LIV, CF) e do princípio da ampla defesa e do contraditório
(art. 5º, XXXV, CF).
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Além disso, dentro da relação processual, as partes terão não só o
direito de provar como também o encargo de fazer prova de determinadas
alegações para permitir que o Estado-Juiz chegue a uma conclusão acerca
do conflito suscitado.
Neste sentido, há de se estabelecer critérios para distribuição do
ônus da prova visando que o julgador tenha possibilidade de proferir uma
decisão acertada e precisa.
2. Ônus da prova
Nas palavras de Fredie Didier[1], “ônus é o encargo atribuído à parte
e jamais uma obrigação”. Caso a parte não adote uma conduta para se
desincumbir do ônus que lhe é imputado, sofrerá as consequências de sua
inação.
Doutrinariamente, o ônus é dividido em dois aspectos: objetivo e
subjetivo. Sob o primeiro ângulo, o encargo atribuído às partes é
considerado pelo julgador uma regra a ser aplicada no momento do
julgamento. O juiz deve estar convencido das alegações de fato a partir
das provas produzidas. Caso não esteja convencido, ainda assim estará
obrigado a julgar (vedação ao non liquet) e, para tanto, deverá adotar um
critério de ônus da prova (a ser explicado posteriormente), fazendo recair
as consequências de não ter feito a prova sobre aquele que possuía o
encargo de produzi-la. Aqui se realiza uma distribuição de riscos na
linguagem do grande processualista Barbosa Moreira[2].
Já sob o aspecto subjetivo, o ônus da prova é uma regra dirigida às
partes litigantes, indicando os fatos que cada uma terá a obrigação de
provar, sob pena de sujeitar-se ao resultado natural de sua omissão.
Releva notar que o ônus da prova só precisará ser invocado na
ausência de prova de fatos alegados. Do contrário, o juiz prolatará a
decisão com base nos fatos alegados e provados, sendo dispensável aferir
68
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

a autoria da prova, uma vez que a prova produzida, no curso da relação
processual, passa a integrá-la (princípio da comunhão das provas ou
aquisição processual) e servirá de suporte para o juízo a ser proferido pelo
julgador.
2.1. Distribuição do ônus da prova
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O sistema processual brasileiro adotou como regra a distribuição
legal do ônus de provar a partir das regras estabelecidas no artigo 373 do
Código de Processo Civil (CPC). Ao estabelecer essas regras, o Legislador
levou em consideração uma ordem lógica entre os encargos do autor e do
réu.
Primeiramente, é necessário observar se o autor provou o fato que
alega compor, fundar o seu direito e, enquanto este não estiver provado,
não é necessário nenhum movimento da parte contrária, já que não há
ônus que recaia sobre ela.
5
Neste diapasão, é possível
verificar que os critérios do artigo 373,
do CPC levam em consideração:

a) a posição da parte na causa (se autor, se
réu); b) a natureza dos fatos em que funda sua
pretensão/exceção (constitutivo, extintivo, impeditivo
ou modificativo do direito deduzido); c) e o interesse
em provar o fato. [3]
Quanto à natureza jurídica dos fatos alegados, a própria norma a
dividiu em constitutiva, extintiva, modificativa ou impeditiva do direito do
autor.
O fato de natureza constitutiva é o próprio acontecimento ou
relação jurídica que dá origem ao direito afirmado pelo autor na demanda
processual. O autor aponta ser titular de uma determinada situação
jurídica, que deverá provar.
Já os fatos de natureza impeditiva, modificativa e extintiva,
geralmente, são apresentados pelo réu no intuito de afastar a pretensão
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deduzida pelo autor. Na verdade, o réu pode adotar duas posturas (sem
ignorar a possibilidade de se manter inerte): negar diretamente a alegação
do autor, que também é chamada de defesa direta, ou trazer outro fato à
baila, objetivando impedir, modificar ou extinguir o direito que o autor
afirma possuir. Nesse caso, o réu exporá alegações novas que constituirão
uma forma de defesa indireta.
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No entanto, conforme alerta Daniel Assumpção
Caso o réu alegue por meio de defesa de
mérito indireta um fato novo, impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor, terá o ônus de
comprová-lo.[4]
Desta forma, não bastará ao réu apontar um desses fatos, caberá a
ele o encargo de prová-los ou, do contrário, assumirá as consequências da
apresentação de alegação sem provas, qual seja, julgamento, a princípio,
contrário aos seus interesses, na medida em que julgador levará em
consideração o ônus assumido pelo réu diante das afirmações proferidas
por ele próprio.
Por outro lado, visando modificar o direito postulado pelo autor, o
réu deverá trazer fatos que exerçam esse papel de modificador como a
eventual incapacidade de uma das partes para celebração do negócio,
algum vício de consentimento como o erro, a ausência de boa-fé na
contratação, etc.
O fato impeditivo, por sua vez, possui natureza negativa, visto que
se traduz na ausência de uma circunstância que deveria estar presente
para a consecução dos efeitos normais do fato conformador do direito do
autor.
Quanto ao fato extintivo, Daniel Assumpção leciona que
é aquele que retira a eficácia

do fato

constitutivo, fulminando o direito do autor e a
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pretensão de vê-lo satisfeito – tal como o pagamento,
a compensação e a decadência legal[5].
2.2. Inversão do ônus
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Como dito, o artigo 373 do CPC estabeleceu as regras para a
produção da prova, porém há situações em que a própria lei excepcionou
esta regra. Nesses casos, a lei autoriza que o ônus originalmente atribuído
a uma das partes recaia sobre a outra.
A doutrina divide a inversão do ônus em duas modalidades: ope
judicis e ope legis. Esta última consiste na inversão prevista
expressamente na lei e se dá, na realidade, não como uma inversão no
sentido literal, mas na forma de presunção legal juris tantum da alegação
apresentada pela parte. Aqui, a parte contrária, por exemplo, o réu, é que
deverá provar que a situação é diversa da alegação apresentada pelo
autor, sem que este tenha que provar o seu fato constitutivo. O artigo 38 do
Código de Defesa do Consumidor (CDC) é apontado como exemplo de
5
inversão deste tipo e traz a seguinte previsão: “O ônus da prova da
veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a
quem as patrocina”.
Sendo assim, se o autor disser que deseja comprar um item pelo
valor descrito na propaganda do produto e o réu disser que corrigiu a
informação a tempo e que o preço incorreto não foi disponibilizado ao
consumidor, deverá provar que fez essa correção, sob pena de ter que
disponibilizar o produto pelo valor erroneamente apresentado.
Por sua vez, a inversão ope judicis se dá quando a própria lei
autoriza o julgador a promover a inversão diante de determinada
situação in concreto. Didier chega a afirmar que esta é “sim verdadeira
inversão do ônus da prova”[6]. Neste caso, o magistrado é autorizado, a
partir da constatação de determinados requisitos como a hipossuficiência
técnica do consumidor, por exemplo, a decretar a inversão, oportunizando
a parte sobre a qual recairá o encargo de provar tempo hábil para que o
faça antes da sentença, em respeito aos princípios da ampla defesa e do
devido processo legal. Exemplo desta técnica, amplamente apontado na
doutrina, é o artigo 6º, inciso VIII do CDC.
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O CPC de 2015 trouxe expressamente no art. 373, § 1º a previsão
da inversão judicial do ônus probatório, desde que o magistrado o faça de
forma fundamentada e concedendo à parte contrária a possibilidade de se
desincumbir do ônus que lhe foi imputado.
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3. Teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova
Diante da formatação estática estabelecida pela nossa legislação
processual e as dificuldades decorrentes desse sistema no tocante à
produção de provas, a doutrina passou a se debruçar no estudo de teorias
que pudessem possibilitar uma produção probatória mais equânime.
Ocorre que essa divisão estática do ônus pode levar a decisões
injustas, já que, não raras vezes, o magistrado se depara com a situação
em que nem o autor, nem o réu possuem condições de atender o seu
encargo probatório, acarretando uma insuficiência de provas que ensejará
um julgamento com base no ônus de que as partes não se desincumbiram.
Assim, com suporte em princípios como da boa-fé, lealdade e
cooperação processual, os argentinos Jorge W. Peyrano e Augusto M.
Morello, dentre outros, desenvolveram a teoria da distribuição dinâmica do
ônus da prova, em que o ônus recairá sobre aquele que possui maiores
condições de produzir a prova.
Sendo o principal objetivo, pensado por esta teoria, oferecer uma
decisão jurisdicional efetivamente justa, o juiz deverá levar em
consideração a má-fé daquele que - podendo fazer prova - não a trouxer
com a intenção de induzir ao estado de permanente dúvida sobre as
alegações apresentadas na relação processual e assim se beneficiar do
comando geral para os casos de insuficiência de provas, qual seja, o
julgamento com base nos encargos distribuídos no art. 373 do CPC.
Neste caso, o juiz deverá punir o litigante de má-fé, atribuindo a este
as consequências da inação. Vê se que, na adoção da teoria dinâmica, o
julgador assume um papel ativo intenso, no sentido da gestão do processo,
que será determinante no curso da relação processual, administrando as
provas apresentadas e usando dos seus poderes-deveres para avaliar, no
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caso concreto, quem tem maiores condições de produzir provas acerca de
determinado fato.
Podemos concluir que a teoria dinâmica prestigia as regras da
experiência comum e o sentido de justiça esperado na atuação de um
magistrado para concretizar uma das principais garantias constitucionais: o
acesso à justiça (art. 5º, XXXV CF).
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Assim, com base nas modernas lições da eficácia horizontal dos
direitos fundamentais, demonstra-se a existência de jurisprudência
acolhendo a teoria dinâmica em nossos Tribunais Superiores. Vejamos:
“PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
PROCEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA.DISTRIBUIÇÃO.
REGRA
GERAL
DO
ART.
333
DO
CPC.
INCIDÊNCIA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO
ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.(...)4. O processo monitório
não encerra mudança na regra geral dedistribuição do ônus
5
da prova contida no art. 333 do CPC. O fato de, na ação
monitória, a defesa ser oferecida em processo autônomo, não
induz a inversão do ônus da prova, visto que essa inversão se
dá apenas em relação à iniciativa do contraditório.
5. O documento que serve de base para a propositura da
ação monitória gera apenas a presunção de existência do
débito, a partir de um juízo perfunctório próprio da primeira
fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante
elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das
alegações que levaram à expedição do mandado de
pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito invocado na inicial, caberá
ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com
a apresentação de documentação complementar, se for o
caso. 6. Apesar de seguir a regra geral de distribuição do
ônus da prova, o processo monitório admite a incidência
da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
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provido.”(STJ, REsp 1084371 / RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi,
3ª Turma, DJe 12/12/2011) (g.n)
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“ (...)Pela aplicação do princípio geral da distribuição
dinâmica do ônus da prova, e especificamente pela
incidência do princípio da aptidão para a prova, concluise que, in casu, a reclamada é que detinha o encargo de
comprovar que fornecia aos empregados que exerciam a
mesma função da reclamante (servente) tíquetes alimentação
de igual valor. Isso porque não se pode negar que o dever de
documentação relativamente aos seus empregados está a
cargo da empregadora e, em contrapartida, presume-se a
dificuldade da reclamante quanto à prova do valor
efetivamente pago a título de tíquetes alimentação.” (trecho
do voto do Relator, Min. Lelio Bentes, no processo: TSTAIRR-1437-82.2010.5.03.0013, publicado no DEJT em
8/6/2012) (g.n)
Neste diapasão, o Código Fux (CPC/2015) acolheu expressamente
a teoria, ressoando as vozes da doutrina e da jurisprudência e trazendo o
ônus dinâmico como mais uma possibilidade legal para o julgador.
O art. 373, § 1º traz a possibilidade de distribuição diversa do ônus
quando houver maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
Assim, o juiz poderá atribuir o ônus de provar à parte contrária, caso esta
tenha condições adequadas para se desincumbir.
Destaca-se ainda não ser possível a distribuição dinâmica se a parte
contrária não possuir condições de se desvencilhar do encargo, sob pena
de aplicar a pena da prova diabólica e punir sem que haja previsão legal,
contrariando o princípio da legalidade (art. 5º, II e XXXIX CR).
O próprio § 2º, do art. 373 prevê
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo
não pode gerar situação em que a desincumbência
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do encargo pela parte
excessivamente difícil.

seja

impossível

ou

4. Conclusão
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Como visto a apresentação de provas é fundamental para o deslinde
da relação processual e para se chegar a um resultado justo na resolução
dos conflitos apresentados ao Estado-Juiz.
Nesta esteira, a distribuição do ônus entre as partes litigantes é
fundamental na organização de um método eficaz de composição dos
litígios. Por essa razão, a existência do artigo 373 do CPC é uma forma de
estabelecer as regras do jogo, evitando surpresas para demandante e
demandado.
No entanto, devido sua característica estática, essas regras, muitas
vezes, não atingem o verdadeiro espírito da lei que é “fazer justiça” e será
necessário, utilizando-se dos modernos princípios fundamentais, invocar
uma nova forma de distribuir os 5encargos probatórios.
Neste diapasão, adoção expressa da teoria dinâmica pelo Novo
CPC representa uma possibilidade real e efetiva de tornar o processo mais
flexível e garantir um julgamento mais equilibrado, possibilitando, às partes
mais debilitadas na relação processual, que lhes seja garantido o direito de
produção da prova, mesmo que à custa de seu adversário, como medida
de verdadeira aplicação do princípio da isonomia, um dos corolários do
princípio da dignidade da pessoa humana.
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RESUMO: O Controle Interno é peça fundamental para se alcançar
resultados em qualquer organização. No âmbito da administração pública
municipal os mecanismos de controle foram criados para prevenir erro,
fraude e desperdícios, além de5permitir que os prefeitos acompanhem de
perto o desenvolvimento dos serviços públicos, a devida e correta
aplicação dos recursos e a preservação do patrimônio do Município. O
objetivo principal desse artigo é avaliar a efetividade e as limitações da
Secretaria de Controle Interno do município de Lajeado-TO. Através da
entrevista com o Secretário do Controle Interno do Município, foi possível
verificar os procedimentos adotados pela prefeitura, observar sua
importância no dia a dia do gestor, bem como as limitações enfrentadas
pelo departamento. Fez-se uma análise crítica do questionário elaborado
e julgamento de contas realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do
Tocantins antes da implantação do órgão de controle interno e por fim
constatou-se pela inexistência de auditorias realizadas pela Secretaria de
Controle Interno do Município, bem como uma necessidade de melhoria e
aperfeiçoamento da estrutura e até mesmo da organização do órgão de
controle.
PALAVRAS-CHAVE: Controle Interno; Eficiência; Administração Pública
Municipal;
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ABSTRACT: Internal Control is a fundamental part of achieving results in
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any organization. Within the municipal public administration control
mechanisms were created to prevent error, fraud and waste, and to allow
mayors to closely monitor the development of public services, the proper
and correct applications of resources and the preservation of the
municipality's patrimony. The main objective of this article is to evaluate
the effectiveness and limitations of the Internal Control Secretariat of the
municipality of Lajeado-TO. Through the interview with the Secretary of
Internal Control of the Municipality, it was possible to verify the procedures
adopted by the city hall, to observe its importance in the day to day of the
manager, as well as the limitations faced by the department. A critical
analysis of the completed questionnaire and judgment was carried out by
the Court of Audit of the State of Tocantins before the implementation of
the internal control body, and finally it was verified by the inexistence of
audits carried out by the Internal Control Department of the Municipality
and as a need to improve and improve the structure and even the
organization of the control body.
KEYWORDS: Internal control; Efficiency; Municipal Public Administration;
SUMÁRIO:

1.

INTRODUÇÃO.
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MUNICIPAL; 2.1. Conceito; 2.2 Histórico do Controle Interno na atuação
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1. INTRODUÇÃO
Um dos mais graves problemas no combate a corrupção, fraude
e até mesmo a falta de proteção da coisa pública está na ineficiência ou
inexistência do controle interno nas pastas de gestão dos
administradores públicos, se consolidando, ainda, nas falhas do controle
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Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

externo e na generalização da ideia de impunidade, situações todas que
merecem solução urgente.
Um controle interno bem ativo e estruturado, certamente
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facilitará a boa gestão pública, uma vez que permite uma visão mais
variada das situações que envolvem a administração, dando a
oportunidade ao gestor de promover correções e ajustes que evitem
desvio e desperdício de dinheiro público. Por esse motivo o controle
interno pode ser considerado um instrumento eficaz, dentre outros
existentes, no combate as práticas de corrupção. Não é à toa que sua
existência e funcionamento tem sede constitucional e sua implantação
tem que ser obrigatória para todas as esferas da administração pública.
Esse estudo tem o condão de apresentar uma análise crítica sobre
a implantação, funcionamento e atuação da Secretaria de Controle Interno
do município de Lajeado no Estado do Tocantins, destacando sua
autonomia, eficácia e eficiência no combate a fraudes e desperdícios dos
recursos públicos.
5

Os principais objetivos perquiridos com a exposição científica deste
trabalho foram abordar o conceito de Controle Interno municipal e sua
atuação na gestão a nível local, bem como aferir o grau de independência
da Secretaria de Controle Interno frente ao gestor público. Por fim verificar
a adequabilidade das ações do controle interno às normas de auditoria
aplicáveis ao setor público e promover uma análise prévia do controle
interno na Prefeitura de Lajeado, de forma a prevenir fraudes e desperdício
de dinheiro público.
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, tendo como objetivo final a formação de uma premissa lógica do
atual cenário da atuação do controle interno do município de Lajeado.
A pesquisa foi realizada através de análise da estrutura e
funcionamento por meio de questionário e visita de campo junto a
Secretaria de Controle Interno do município e os dados foram coletados
diretamente na Secretaria de Controle Interno do Município de Lajeado
por meio de entrevista com o Secretário e Chefe de controle interno.
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Também foi analisado acórdão de julgamento de contas pelo Tribunal de
Contas Estadual e a legislação municipal que regulamenta seu
funcionamento.
Em um primeiro momento, foi realizada uma abordagem
bibliográfica tendo por base principalmente doutrinadores da
literatura aplicável ao caso, para que a partir dos conceitos teóricos
apresentados, embasado na análise dos relatórios de auditorias
realizados pela Tribunal de Contas do Estado do Tocantins fosse
concluída a pesquisa com as devidas considerações acerca da
atuação e experiência do município de Lajeado-TO em relação ao
Secretaria do Controle Interno, uma vez que esse ente federativo
somente mais recentemente implantou o controle interno e por ser
de mais fácil acesso para a pesquisa de campo realizada.
Além da Introdução e Referências, este artigo está organizado em
três principais seções. Na seção dois faz-se uma descrição dos elementos
conceituais do Controle Interno municipal, objetivos da Secretaria do
Controle Interno do município de Lajeado-TO, legislação sobre auditoria e
sua aplicação e a própria Secretaria do Controle Interno. Na seção três
faz-se a análise dos dados referentes à legislação, entrevista realizada
com o Secretário da Secretaria de Controle Interno, a análise do acordão
do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Na última seção
apresenta-se sucintas conclusões.

2. O Controle Interno Municipal
2.1. CONCEITO
É necessário se apresentar conceito de controle interno na
Administração Pública, e de modo especial, apresentar uma abordagem
das mudanças na maneira de gerir a coisa pública. Sendo assim o
controle interno na administração pública é a verificação da
conformidade da atuação desta a um padrão, possibilitando ao agente
controlador a adoção de medida ou proposta em decorrência do juízo
formado (BOTELHO, 2007).
As mudanças da contemporaneidade exigem das administrações
públicas

uma

transformação

em

suas

condutas

administrativas,
80
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especialmente no que se refere à transparência das tarefas realizadas,
em relação ao controlar, organizar, planejar e direcionar. Dessa
maneira, sem qualquer controle não ocorre uma administração eficiente,
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pois existe essa dinamicidade entre os aspectos relacionados com a boa
administração, os quais formam um processo administrativo adequado
no qual o controle interno é um instrumento usado para um bom êxito da
administração pública.
A realidade da má administração ainda assola diversos
Municípios brasileiros que, pouco a pouco, acabam regredindo ao invés
de crescer. Na gestão em âmbito municipal é preciso existir um plano
permanente de controle interno. É o que não ocorre com a maioria dos
municípios, causando diversos apontamentos em relatórios inspecionais
dos órgãos fiscalizadores de contas municipais e do próprio Tribunal de
Contas competente.
Segundo Silva (2014, p. 85), a atuação da sistemática das
diversas formas de controle é imprescindível para que a Administração
Pública execute de forma eficiente os princípios constitucionais da
atuação administrativa, bem 5como as regras expressas nos atos
normativos e demais normas que regem o erário público.
Para Aguiar (2011, p.131), Ministro do Tribunal de Contas da União
que muito bem expõe a temática, controle é:
A atividade de controle é inerente ao ser
humano. Desde os primeiros momentos de vida, os
pais se preocupam com o controle do peso, do
tamanho, da alimentação etc. do recém-nascido.
Nesse ambiente de constante de controle, a criança
se desenvolve, para, ao crescer, também poder
controlar suas atividades e tudo aquilo que julgue
pertinente. O controle está intimamente ligado ao
convívio social. Não se pode conceber a vida em
sociedade desprovida de controle. [...] Em uma
abordagem simples, percebemos que o controle pode
ser entendido como uma fiscalização. Mas de que
forma podemos realizar essa fiscalização, quais os
parâmetros utilizados para o controle? Devemos partir
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do princípio que, para haver controle, precisamos
possuir um padrão de comportamento para que
possamos comparar o que foi feito com o que devia
ter sido feito. Assim sendo, antes de controlar
devemos verificar qual regra aplicável àquele caso,
para depois podermos aferir se o que foi realizado
está ou não de acordo com o que fora estabelecido.
Com efeito, somente após fixar o padrão a ser,
poderemos avaliar o desempenho daquilo que foi
realizado.
Como se percebe pelos conceitos expostos, entende-se que a
atividade principal do controle interno é averiguar se os atos praticados
pelos agentes estão em conformidade com as regras e normas e se, os
objetivos planejados foram alcançados com eficiência e eficácia.
2.2 HISTÓRICO DO CONTROLE INTERNO NA ATUAÇÃO DA
GESTÃO PÚBLICA
Não se sabe ao certo quando o controle interno foi instituído nas
organizações públicas, contudo, a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964, adotou a figura do controle interno e externo e atribuiu as
competências para as atividades desenvolvidas pelos órgãos sendo cada
um em sua área de atuação.
Silva (2014, p.17), relata que a história do controle na
administração pública brasileira tem início em 1963 com a criação do
Departamento Administração do Serviços Públicos – DASP, cuja finalidade
era racionalizar a administração mediante simplificações, padronizações
das aquisições de materiais e revisão de estruturas.
Em seguida, como já apontado, o controle recebe ênfase na Lei
Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, que introduziu as expressões
controle interno e controle externo e definiu as competências para o
exercício daquelas atividades (SILVA, 2014).
O doutrinador supracitado definiu também que a universalidade do
controle, ou seja, sua abrangência sobre todos os atos da administração,
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sem exceção, quer se trata da receita quer da despesa (SILVA, 2014). Em
seguida, determinou o controle sobre cada agente público, desde que
responsável por bens e valores públicos, observando os três tipos de
controle da execução orçamentária, muito bem abaixo apontado por Silva:
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“a legalidade dos atos que resultem arrecadação
da receita ou a realização da despesa, o nascimento
ou a extinção de direitos e obrigações; a finalidade
funcional dos agentes da administração responsáveis
por bens e valores públicos; o cumprimento do
programa de trabalho expresso em termos
monetários e em termos de realização de obras e
realização de obras e prestação de serviços” (SILVA,
2014).
Afirma ainda que nesse sentido,

o Decreto-Lei 200/1967

determinou que as atividades da administração obedecessem aos
princípios fundamentais do planejamento, coordenação, descentralização,
5
delegação de competência e que o controle seria exercido em todos os
níveis e em todos órgãos (SILVA, 2014, p. 18).
Constitucionalmente, o controle interno aparece pela primeira vez
na Constituição Federal de 1967, que assevera:
Art. 71 - A fiscalização financeira e orçamentária
da União será exercida pelo Congresso Nacional por
meio de controle externo, e dos sistemas de controle
internos do Poder Executivo, instituídos por lei.
Com mais clareza, o sistema de controle interno foi consagrado na
Constituição Federal de 1988, quando delineou genericamente as
atribuições e as finalidades primordiais, veja-se:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da União e
das entidades da administração direta e indireta,
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas,
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante
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controle externo, e pelo sistema de controle interno
de cada Poder.
O artigo 74 da Constituição Federal afirma que os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema
de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias,
bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
O § 1º do retromencionado artigo dispõe que os responsáveis pelo
controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou
ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena
de responsabilidade solidária, tendo o § 2º do mesmo artigo, alçado o
cidadão, partido político, associação ou sindicato como parte legítima para,
na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o
Tribunal de Contas da União.
Assim, o Poder Executivo incumbiu-se do controle interno,
enquanto o externo foi atribuído ao Poder Legislativo, estabelecendo a
verificação do cumprimento do programa de trabalho em termos físico
financeiro e controle sobre o aspecto da legalidade dos atos e fatos
realizados no âmbito da administração pública.
Vale destacar, porém, que apesar do controle interno ser um
instituto já previsto na estrutura da administração pública com sede
constitucional muito ainda se apontava não ter sido ele efetivamente
regulamentado, o que claramente ocorreu com a edição da Lei
Complementar nº 101/2000, a conhecida “Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF)”.
Em decorrência das exigências da LRF, está a obrigação de
participação do responsável pelo controle interno nos relatórios de gestão
fiscal, reforçando a ideia de que o controle interno é instrumento
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fundamental em toda a estrutura da administração pública, desde o nível
municipal (CRC-RS, 2007).
A estrutura de controle interno previsto na atual constituição reside
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precipuamente no caráter preventivo de sua atuação, dada sua presença
no momento das decisões, onde e quando os atos são praticados.
Portanto, constitui um processo pelo qual o controle interno subsidia o
externo (SILVA, 2014, p. 19).
Outra grande inovação inerente ao controle interno explicitamente
decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, trata-se do controle da
instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de
competência do ente federado, execução da despesa pública, aplicação e
cumprimento de percentuais pertinentes aos gastos com pessoal, dívida
pública e restos a pagar (SILVA, 2014, p. 1).
Logo, a história nos ensina que é imprescindível a implementação
de um sistema de controle interno, pois se organizado de forma adequada,
será um importante instrumento para a verificação da regularidade dos
atos e fatos admirativos e terá papel de destaque na obtenção de uma
5
execução orçamentária e financeira
sem desvios e ou malversação do
dinheiro público (SILVA, 2014, p. 19).
No Estado do Tocantins, o controle interno foi previsto no art. 32 da
constituição estadual, in verbis:
Art. 32. A fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado,
dos Municípios e de suas entidades das
administrações direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade,
economicidade,
aplicação
das
subvenções e renúncia de receitas, será exercida
pela Assembleia Legislativa e Câmaras Municipais,
respectivamente, mediante controle externo e pelo
sistema de controle interno de cada Poder.
Já no Município de Lajeado-TO, o Controle Interno foi implantado
e regulamentado pela Lei nº 340/2010 de 22/12/2010, a qual criou a
Secretaria de Controle Interno e determinou as suas atribuições e
delineou sua estrutura administrativa.
2.3 OBJETIVOS DO CONTROLE INTERNO
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A legislação pertinente ao instituto do controle interno através da
Resolução nº 986 do Conselho Federal de Contabilidade, de 21/11/2003,
aprovou a NBCTI 01, onde consta na parte que trata da Auditoria como
finalidade do controle interno agregar valor ao resultado da organização,
apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da
gestão e dos controles internos, por meio da recomendação de soluções
para as não conformidades apontadas nos relatórios (CRC/RS, 2012).
Para Botelho (2006, p. 24), os objetivos gerais do controle
interno devem ser atingidos dentro da realidade e estrutura
organizacional da unidade orçamentária, se revelando através das
seguintes atividades:
a) salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais
da municipalidade;
b) prevenir e detectar fraudes e erros ou situações de
desperdícios, práticas administrativas abusivas, antieconômicas ou
corruptas e outros atos de caráter ilícito;
c) precisar e dar confiabilidade aos informes e relatorias
contábeis, financeiros e operacionais;
d) dar qualidade às políticas existentes, conjugar os objetivos da
organização;
e) salvaguardar o ativo e assegurar a legitimidade do passivo;
f) assegurar que todas as transações sejam válidas, registradas,
autorizadas, valorizadas corretamente, classificadas corretamente,
registradas, lançadas e totalizadas corretamente.
Aponta Mileski (2003, p. 139) que houve uma valorização dos
sistemas de controle, especialmente no setor público, com uma
amplificação dos sistemas de exercícios do controle. É uma atividade
ligada a todas as funções do Estado, estando voltada para o
estabelecimento e a manutenção da legalidade e regularidade
administrativa, uma vez que o controle busca evitar erros e desperdícios,
com o cumprimento dos objetivos anteriormente destacados,
direcionando os agentes públicos numa direção a evitar falhas
detectadas ou ao mesmo tempo responsabilizar os responsáveis pelos
prejuízos causados à toda coletividade.
3 ASPECTOS INERENTES AO MUNICÍPIO DE LAJEADO-TO
3.1 ORIGEM DO MUNÍCIPIO DE LAJEADO-TO
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Sendo apenas um distrito ou povoado, como era conhecido
antes de ser emancipado, Lajeado recebeu seus primeiros habitantes
por volta do século XVIII através da navegação. As primeiras famílias a
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chegarem na região foram imigrantes nordestinos, vindo do Piauí, Bahia
e Maranhão. A navegação, que era feita por botes e batelões a remo
(canoa), era o meio de transporte mais viável para a comercialização de
mercadorias trazidas das regiões norte e nordeste. O comércio
funcionava a base de troca destas mercadorias por ouro explorado da
serra do lajeado. A descoberta do ouro, na década de 20, contribuiu
muito com o povoamento do local que abrigou os garimpeiros de várias
regiões (IBGE, 2010).
Com o passar do tempo, Lajeado foi tomando forma de cidade e
já eram muitos os que escolheram aquele lugar para fixar moradia. O
lugarejo, que teve como seus primeiros moradores o desbravador Sérgio
Monteiro e sua esposa Dona Maria Monteiro, se consolidou como
povoado, depois que um dos filhos do casal, Justiniano Sales Monteiro,
um visionário futurista, efetivou o comércio fluvial na região, feito pelo rio
5
Tocantins. Foi ele também o responsável
pelas primeiras construções
públicas na região como a construção da primeira capela de Lajeado, a
Igreja de Nossa Senhora da Divina Providência e a histórica Usina
Hidrelétrica do Lajeado, inaugurada em 1971. Justiniano Monteiro é
considerado, pelos lajeadenses, o fundador da cidade (IBGE, 2010).
Segundo dados e aspectos históricos apresentados pelo Censo
Demográfico do IBGE realizado em 2010, o Município de Lajeado-TO foi
emancipado em fevereiro de 1991, quando foi desmembrado do
município de Tocantínia, e aos poucos tem se transformado num pólo de
desenvolvimento sustentável com condições de receber bem quem
escolhe o lugar para morar.
A cidade de Lajeado-TO possuía em 2010 uma população de
cerca de 2.773 habitantes, onde 2.166 pessoas (78%) residem na zona
urbana e 607 (22%) residem na zona rural.
Este município foi elevado à categoria de município e distrito
com a denominação de Lajeado, pela Lei Estadual nº 251, de
20/02/1991, alterado em seus limites pela Lei Estadual nº 498, de
21/12/1992, desmembrado do município de Tocantínia. Sede no atual
distrito de Lajeado (ex-localidade). Constituído do distrito sede, instalado
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em 01/01/1993. Em divisão territorial datada de 1995, o município é
constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial
datada de 2007 (IBGE, 2010).
3.2 ESTRUTURA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Quanto à estrutura dos cargos criados pela Lei Municipal nº
340/2010 destinados ao órgão de controle interno municipal anota-se
que apesar de existir a previsão de seis cargos, todos a serem providos
em comissão pelo Chefe do Executivo, atualmente existem apenas dois
servidores nomeados. Um deles é o Secretário de Controle Interno e o
outro é Chefe de Controle.
Quanto à qualificação e participação em cursos e formações
continuadas específicas para a melhoria do órgão os ocupantes dos
cargos, o Secretário Municipal atual tem formação em Administração
com pós-graduação em gestão de saúde e contas públicas. Já o chefe
de Controle Interno possui o ensino médio completo e nunca participou
de curso de aperfeiçoamento para atuação na área.
Já a estrutura física do órgão é consideravelmente adequada
sendo uma sala climatizada, contendo, 2 (duas) mesas, 1 (um) armário, 1
(um) computador, 1(um) leptop e 1(uma) impressora. Ainda possui um
sistema informatizado e compartilhado entre os servidores da secretaria no
tocante ao recebimento de processos para análise e posterior emissão de
parecer, o qual ocorre em média de 15 (quinze) processos de despesas
analisados por dia.
3.3 ANOTAÇÕES DA ENTREVISTA QUANTO À ATUAÇÃO DA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Pertinente à atuação efetiva da Secretaria se perquiriu
quais as atividades mais residuais que se espera de um órgão de
controle interno. Sobre a supervisão e controle financeiro,
orçamentário, patrimonial dos órgãos da Administração Municipal
por parte da Secretaria e a frequência no acompanhamento foi
informado e constatado a realização de inventario patrimonial por
servidores do município, o qual ainda será objeto de supervisão do
Controle Interno em data também ainda prevista. Sendo que o
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controle orçamentário e financeiro é concomitantemente realizado
com a apresentação das despesas a secretaria para análise.
Em relação à realização de auditoria na área de pessoal,
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aquisição de matérias, patrimônio dos órgãos integrantes da
estrutura do Município, área de arrecadação das receitas locais e
frequência com que é realizada, os entrevistados responderam que
realizam, cujos procedimentos são os seguintes: em relação à
despesa com pessoal o acompanhamento é mensal; na aquisição
de materiais é feita sob a forma de auditagem prévia, durante a
execução das três fases da despesa, quer seja, no empenho, na
liquidação e do pagamento; e por fim na arrecadação de receitas
municipais não houve fiscalização no período de 2017/2018.
Quanto à assistência e orientação, bem como produção e
divulgação de normas e métodos juntos aos órgãos que compõe a
estrutura administrativa do Município não há por parte do controle
interno uma prevenção.
No que tange à supervisão dos procedimentos licitatórios,
5
de acordo com a legislação
especifica, é feita após a manifestação
da assessoria jurídica e finalmente após adjudicação é gerado um
relatório contendo todo o histórico do processo e com a conclusão
final do órgão de controle.
Concernente a avaliação do cumprimento das metas do Plano
Plurianual e da execução dos programas de governos, a resposta foi
negativa, demonstrando claramente o descumprimento da legislação
impositiva do caso, uma vez que tal competência encontra-se expressa
na Lei Municipal criadora do órgão de controle interno.
Já no acompanhamento da execução orçamentária do Poder
Executivo, segundo o Secretário Municipal de Controle Interno, existe um
cumprimento direto tendo em vista que todos os processos de despesas
passam pelo órgão antes da liberação de seu pagamento e liquidação.
Decorrente da entrevista realizada com o Secretário Municipal
do Controle Interno e da visita à estrutura interna do órgão no município
de Lajeado-TO pode se depreender como atua o controle interno e quais
as limitações e adequações necessárias para o atendimento dos
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requisitos legais e garantia da boa prestação do serviço público, bem
como para uma boa gestão municipal e a proteção do erário público.
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Diante dessa atuação caracterizada como prioritariamente
informal da Secretaria de Controle Interno do município passa-se a expor
algumas limitações e adequações necessárias para a melhoria da
prestação dos serviços públicos de controle e uma comparação com a
legislação municipal e estadual pertinente.
3.3.1 As limitações da Secretaria de Controle Interno
Com base na entrevista ao Secretário Municipal e Chefe do
Controle Interno do município de Lajeado-TO e na observação in loco
realizada, pode-se constatar que:
I - o modelo atualmente adotado é extremamente informal e
exclusivamente voltado para os órgãos do Poder Executivo;
II - Os membros que compõe o Controle Interno deveriam ser
ocupantes efetivos de cargos públicos, dada a importante função que
desempenham como apontar faltas dos atos de gestão e coibir possíveis
práticas escusas e improbas pelos agentes da Administração Municipal;
III - Falta de pessoal efetivo na equipe para desempenhar as
atividades ligadas ao controle, uma vez que só conta com dois
servidores em comissão para realizar todo o trabalho, sendo que um
deles é o próprio chefe da repartição. Portanto, é necessário investir em
formação e cursos de aperfeiçoamento para uma equipe bem maior
mais independente da gestão política do município.
IV - Não realização da análise prévia das contas do Poder
Executivo e órgãos que compõe a estrutura administrativa do Município
no encerramento do exercício antes dos prazos previstos para prestação
de contas, descaracterizando o caráter preventivo de proteção à coisa
pública e fragilizando a boa gestão.
V – Não acompanhamento com brevidade de todas as decisões
que de uma maneira ou outra tem a possibilidade de causar prejuízo à
coisa pública.
VI – Inexistência de cronograma de auditorias a serem realizadas
durante o exercício da gestão pública, muito menos uma periodicidade
adequada e recomendada de realização dessas auditorias e ainda mais
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qualquer critério para a escolha do(s) objeto(s) a ser auditado(s) em
decorrência da falta de equipe na composição do órgão.
VII – Falta de um manual de procedimentos básicos elaborado
para a tomada de decisões adequadas na gestão pública e ao mesmo
tempo garantir a proteção da coisa pública e o combate necessário aos
atos de corrupção na Administração Pública.
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3.4 COMPARATIVO ENTRE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DO
CONTROLE INTERNO E AS PREVISÕES LEGAIS APLICÁVEIS
Após a explanação da atuação e estrutura física e organização
da Secretaria de Controle Interno do município de Lajeado-TO, faz
necessário apresentar uma comparação com as previsões legais com a
finalidade de se confirmar ou refutar a premissa de estar ou não o órgão
atendendo o real sentido de sua criação e finalidade.
Como bem destacado o Decreto Lei nº 200/67 já trazia em seu
5 da administração pública de obedecer
bojo normativo a obrigatoriedade
aos
princípios
fundamentais
do
planejamento,
coordenação,
descentralização, delegação de competência e que o controle deveria ser
exercido em todos os níveis e em todos órgãos. Não muito diferente fez a
Constituição Federal pelo já mencionado anteriormente artigo 70 e a
Constituição do Estado do Tocantins em seu artigo 32.
Sendo assim, a criação e a atribuição de competências do
Controle Interno em âmbito municipal pela Lei Municipal 340/2010, veio
apenas referendar o que já havia de previsão normativa sobre a
necessidade de se ter o controle tanto externo quanto interno. O grande
cerne da questão está na ineficiência ou deficiência na atuação e
cumprimento das finalidades propostas pelo legislador.
A gestão municipal no período de 01/01/2010 a 31/12/2010
sofreu uma condenação pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
por diversas irregularidades na prestação de contas, conforme se atesta
no Acórdão proferido pela Corte de Contas sob nº 715/2014 TCE-TO –
2ª CÂMARA.
Como a Lei municipal que criou a Secretaria de Controle Interno
foi editada apenas em dezembro de 2010, percebe-se que diversas
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irregularidades apontadas e constatadas são de um período anterior a
implantação do órgão, o que demonstra que o Município demorou muito
para atender à exigência constitucional de controle e facilitou a prática
de conduta ilegal por parte do gestor público.
Assente-se que existe uma série de requisitos para o julgamento
das contas do Prefeito Municipal, inclusive atender os elementos
estabelecidos no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado,
que por sinal estabelece diretrizes importantes sobre o julgamento de
contas Municipais.
O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins no artigo 27 do
seu Regimento Interno exige na Seção que trata das Contas dos
Prefeitos um relatório do órgão central do sistema de controle interno do
Poder Executivo, cujo teor, deve conter elementos mínimos os quais
representam requisitos essenciais para um bom desempenho da gestão
pública.
A alínea II do artigo 27 do Regimento Interno do TCE/TO exige
que o relatório contenha uma descrição analítica das atividades dos
órgãos e entidades do Poder Executivo e execução de cada um dos
programas incluídos no orçamento anual que contenha metas físicas e
financeiras e das que efetivamente foram executadas.
No município de Lajeado-TO esse acompanhamento
pormenorizado não acontece, o que além de ferir a própria Lei municipal
instituidora do Controle Interno caracteriza um desrespeito às previsões
regimentais objetivas de julgamento pela corte de contas estadual.
Ainda nos critérios a serem apresentados no relatório por parte
do órgão de controle interno dos munícipios, exige-se que se
demonstrem informações sobre as atividades inerentes ao Poder
Legislativo municipal, no que pesa à averiguação do cumprimento e
execução de maneira eficiente dos seus programas incluídos no
orçamento anual do Município.
O que se constata é que não há por parte do Município de
Lajeado-TO uma fiscalização das atividades e cumprimentos de metas
da Câmara Municipal o que representa uma afronta a legislação e até
mesmo uma falha por parte do órgão de controle.
Vale destacar ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal, após
a sua edição, trouxe uma inovação legislativa no que se refere ao
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acompanhamento pelo controle interno à efetiva arrecadação de todos
os tributos de competência do ente federado, execução da despesa
pública, aplicação e cumprimento de percentuais pertinentes aos gastos
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com pessoal, dívida pública e restos a pagar. Diante das informações
coligidas pelas entrevistas percebe-se que se precisa avançar muito
para atingir os reais objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal,
inclusive com mudança na legislação para prover os cargos públicos do
controle por servidores efetivos e não por provimento em comissão.
Por fim, conclui-se que o controle interno do município ainda
precisa avançar para melhorar a adequação das exigências de uma boa
gestão pública e dessa forma evitar desperdícios, proteger a coisa
pública e prestar o serviço público de qualidade como prevê a ordem
jurídica constitucional.
4. CONCLUSÃO
É imprescindível que a sociedade tome consciência de que a
administração pública digna e honesta é questão de cidadania, pois
5
somente assim haverá de se impor políticas que busquem diminuir as
desigualdades sociais e regionais.
O sistema de controle constituiu um das principais bases da
administração pública, de tal maneira que se ele não existir ou existindo
de forma deficiente têm reflexos diretos e negativos nas demais funções,
de planejamento, organização e direção, determinando de forma
invariável a frustração parcial ou total dos seus objetivos.
A Lei Municipal criadora da Secretaria de Controle Interno do
município de Lajeado-TO trouxe uma estrutura organizacional e
funcional que em sua grande maioria não está sendo cumprida ante a
existência de um quadro limitado de servidores (apenas dois), e ainda
por cima em comissão (demissíveis ad nutum), que possuem a
incumbência de exercer todas as atribuições e cumprir todas as metas
do órgão. Certamente o provimento de tais cargo por concurso público
traria mais autonomia para o desenvolvimento das atividades,
propiciando mais eficiência, eficácia e efetividade a gestão pública do
ente federativo.
Pode-se associar que os resultados negativos e inaceitáveis da
administração pública têm geralmente como responsáveis às falhas do
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controle, da mesma forma como o sucesso recai fundamentalmente na
sua eficiência.
A necessidade indispensável do controle interno no âmbito da
administração municipal, dado os benefícios advindos de um sistema de
controle interno integrado atuando adequadamente serem inumeráveis,
não devendo ser visto apenas sob a ótica do custo benefício ou do
cumprimento legal, mas como meio de assegurar uma melhor aplicação
dos recursos, prevenir ou reduzir fraudes e desperdícios, contribuindo
assim para o cumprimento da missão institucional.
Após o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, porém, se
averigua uma preocupação maior dos gestores, principalmente os
municipais, com o equilíbrio das contas públicas e o profissionalismo da
gestão pública.
Desse modo, a adequação do controle interno do município de
Lajeado-TO para superar as limitações apontadas neste trabalho,
contribuirá com a realização dos objetivos da própria Administração, os
quais constituem a razão de sua existência.
Para isso acontecer é preciso superar as dificuldades e
limitações do órgão, de forma a favorecer a conscientização dos
administradores públicos responsáveis pela gestão pública do município
das vantagens de um sistema usado de forma correta, para o bom
andamento da instituição.
O mal da corrupção está justamente na falta de cuidado com a
prevenção do erro.
A ineficiência e a inexistência de um controle interno capaz de
atuar de forma independente na administração pública causa um
prejuízo inestimável para toda a coletividade.
As falhas no sistema de controle interno podem causar uma
generalização da impunidade, situação que merece atenção e solução
com urgência.
O controle interno bem organizado, não somente em estrutura
física, mas ativo e independente, certamente contribuirá para uma boa
administração pública, justamente porque permitirá aos servidores
incumbidos da missão uma visão mais amplificada das diversas situações
que envolvem a administração, dando a oportunidade ao administrador
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público a promoção de correções e ajustes que venham evitar desvio e
desperdício de verbas públicas.
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo discutir a influência da
mídia no processo legislativo brasileiro, especificamente no que concerne
ao desenvolvimento massificado dos meios de comunicação e o papel da
mídia como instrumento eficaz de propagação da informação e da opinião
pública no processo penal brasileiro. Essa discussão ganha força à medida
que a mídia funciona como um “quarto poder” na estrutura do Estado e,
enquanto titular da opinião faz uso de suas prerrogativas de forma
arbitrária e sensacionalista, principalmente em casos de grande clamor
social, com fulcro a influenciar certos movimentos e correntes de
pensamento ao seu belo interesse. Nesse sentido, o presente trabalho
esclarece de que forma o poder da mídia interfere na atividade legiferante
e no comportamento da sociedade por meio da imposição de regramentos
e normas atinentes a punibilidade, execução de pena e tipificação de
condutas delituosas sob a ótica da opinião pública. Encontra-se
estruturado em duas fases, onde preliminarmente explica-se o poder de
persuasão midiático e os reflexos no ordenamento jurídico penal brasileiro.
A metodologia empregada encontra-se enraizada na análise de
documentos, textos e materiais inerentes à problemática e em perfeita
correspondência às referências bibliográficas, contendo análise de casos
concretos, em que os meios de comunicação exerceram forte interferência
na sociedade em âmbito nacional.
Palavras-chave: Legislação Penal. Mídia. Processo Legislativo.
ABSTRACT: The present work aims to discuss the influence of the media
in the legislative process, specifically in relation to the massive
development of means of communication and the role of the media as an
effective instrument of propagation of information and public opinion in the
Brazilian penal process. This discussion gains strength as the media works
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as a "fourth power" in the structure of the State and, as holder of the
opinion, makes use of its prerogatives in an arbitrary and sensationalist,
mainly in cases of high social outcry, with fulcrum to influence certain
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movements and currents of thought to beautiful interest. This project has
the audacity, saved the proper proportions, to clarify how the power of the
media interferes in the activity to legislate and the behavior of society by
means of the imposition of rules and standards relating to criminality,
execution of sentence and typification of criminal conduct under the
perspective of public opinion. This research project is structured in two
phases, where preliminarily explains the power of persuasion of the media
and the reflexes in the Brazilian criminal legal system. The methodology
employed is rooted in the analysis of documents, texts and materials
inherent to the problem and in perfect correspondence to the bibliographical
references, containing analysis of concrete cases, in which the media
exerted a strong interference in society at national level.
Keywords: Criminal Law. Media. The legislative process.
5

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Da Mídia Como "Quarto Poder". 3. Da
Legitimidade do Direito Penal como Mecanismo de Controle
Social versus a Mídia . 4. Influência e a Pressão Midiática Sobre o Juízo de
Penalidade e Direito Penal Simbólico. 5. Considerações Finais. 6.
Referências.

1.

INTRODUÇÃO

O Direito Penal apresenta-se como o ramo do direito público
devidamente legitimado pelo ordenamento jurídico pátrio para exercer o
controle social. Por meio do sistema penal vigente, compreendido como
um arcabouço de postulados normativos direcionados a interpretação das
normas penais, é que se busca aplicar a jurisdição e estabelecer sanções
à prática de delitos.
Resta claro, portanto, que é a norma penal quem tem a prerrogativa
de delimitar o grau de proteção atinente aos bens jurídicos mais
importantes e necessários para a convivência social. Detém, por si só, a
função de escolher os comportamentos mais graves e perniciosos para
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sociedade, além de enumerá-los como infrações penais, cominar as
respectivas sanções e estabelecer as regras tocantes a sua perfeita
aplicação.
O exercício e as particularidades desse controle social proposto pelo
sistema penal, nada mais são, do que uma resposta direta ao interesse
dos indivíduos pelos aspectos da criminalidade e, por consequência, da
punibilidade. A partir do século XIX, a preocupação deixou de ser a defesa
das pessoas contra o arbítrio estatal, passando-se a concentrar na tutela
da coletividade contra o crime e a figura do delinquente, bem como a
proposição de mecanismos eficazes para assegurar tal proteção.
Por conseguinte, para se garantir o desenvolvimento desses
mecanismos e o alcance pretendido pelo sistema penal, o Estado faz uso
do processo legislativo e das regras procedimentais constitucionalmente
elencadas, tanto quanto para a elaboração das leis, quanto para tipificação
de condutas. Para que esse fenômeno efetivamente aconteça, o legislador
deve selecionar o “que” e quais seriam os valores e bens necessários para
garantir a segurança social e a estabilidade do Estado Democrático de
Direito.
Destarte, é forçoso que se reconheça uma forte conotação subjetiva
para o sucesso de tal seleção, sendo mais do que natural a existência de
influências externas sobre esse trabalho, como por exemplo: a força da
opinião pública. Não é de hoje que a sociedade deixa de permanecer
inativa quanto aos fatos e acontecimentos que a caracterizam, passando a
manifestar-se num grande consciente coletivo, influenciando diretamente o
rumo das políticas públicas que a envolvem.
Nesse compasso, é cediço que a mídia surge como um desses
mecanismos de intervenção da sociedade, dotada ainda de um papel
singular e essencialmente relevante no cenário político-social da
atualidade, haja vista que o mundo moderno vive a “era da informação” e
correspondente evolução dos meios de comunicação em massa se traduz
em um fluxo exacerbado de informações, fomentando, quase que
instantaneamente, o perfil comportamental da população.
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A atividade exercida pelas estruturas democráticas e
governamentais mundo afora acaba por legitimar um controle indireto da
mídia sobre o mundo político, principalmente sob a ótica de que os meios
de comunicação em massa fomentam a demanda social por inúmeras
“necessidades” da comunidade, tais como segurança, punibilidade,
reprimenda, etc., que, quase que de forma invisível e subliminar, acabam
por movimentar as instâncias legislativas.
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Em outras palavras, a mídia surge como um instrumento de
mediação e “termômetro” entre a sociedade e a política, tendo em vista
que esta tem o condão de representar um consciente essencialmente
coletivo e, justamente por isso, acaba por transferir o cerne das decisões
legislativas das casas parlamentares de Brasília para as salas de edição
de jornais, redes sociais, sites e canais de televisão.
É imperioso que se reconheça também que a mídia utiliza de seus
canais de comunicação para moldar a informação e a notícia como melhor
lhe apeteça, influenciando na perspectiva
de como aquela será recebida ou
5
não pela sociedade.
Sendo assim, o desenvolvimento dos meios de comunicação
transformou as relações entre os indivíduos, e a forma de se produzir e
transmitir conteúdo elevaram o patamar dos meios de comunicação como
elemento fomentador de opinião, sendo sua influência tão notória, que
inspira comportamentos e estabelece ideologias. Assim, fica claro que o
fenômeno da comunicação também exerce uma espécie de controle social,
e a mídia, que tanto aparece no cotidiano, obviamente acaba por imprimir
reflexos em todos os campos do corpo social, especialmente sob a órbita
do direito penal.
O resultado desse bombardeio de informações gera um grande
sentimento de instabilidade. A vinculação da ideia de que o sistema penal
brasileiro é falho, aliado a um pensamento permanente de impunidade,
transmite a falsa sensação de que a criminalização de qualquer conduta
seria a solução perfeita para o problema do crime, o que bem se sabe que
não é verdade.
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Nesse cenário de desiquilíbrio, o legislador deve atuar sem deixar
de lado os interesses da coletividade, mas também encontrar o equilíbrio
necessário para lidar com uma sociedade que culturalmente aceita a
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influência da mídia, e acata, quase sempre sem questionar, a versão dos
fatos por ela exposta.
Portanto, o objetivo desta pesquisa é traçar os parâmetros dessa
influência, não apenas no que se refere à caracterização da opinião
pública, mas destacar os principais dados relacionados ao poder da mídia
como fonte de interferência direta no trabalho do legislador,
compreendendo como esse impulso social interage com o Estado à
medida que o obriga a editar leis para satisfação de interesses que nem
sempre são comuns a toda sociedade.
Para melhor compreensão e aprofundamento do estudo, o método
utilizado para a pesquisa foi a revisão sistemática de literatura, onde
buscou-se pelos descritores: meios de comunicação em massa, mídia,
direito penal simbólico, processo legislativo brasileiro na base de dados,
google acadêmico, plataforma scielo, doutrinas e análise bibliográfica
publicadas a partir do ano de 2016.
2. DA MÍDIA COMO “QUARTO PODER”
O fenômeno da globalização e a evolução natural da sociedade
evidenciaram inúmeras modificações na percepção do indivíduo frente ao
contexto político-social que se encontra inserido. As novíssimas formas de
difusão da informação e de comunicação em massa evidenciam uma nova
era midiática.
Nesse diapasão, a mídia é apresentada por Sylvia Debossan
Moretzsohn como um termo:
[...] difuso, impreciso e abrangente que implica a
apreciação de diversas formas de comunicação,
desde o noticiário tradicional a shows de variedades
que investem pesadamente na exposição de dramas
populares e procuram intermediar soluções para eles
(ou mesmo apresentar as próprias soluções) a título
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de “prestação de serviço”, passando por novelas que
abraçam causas “sociais” e são aplaudidas por certos
intelectuais, juristas e pelo próprio poder público

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

como importantes instrumentos em defesa dessas
causas (desde a “denúncia social” à sempre
incentivada “busca de soluções”), como a campanha
em favor da busca de crianças desaparecidas ou,
mais recentemente, a luta contra as drogas.
(MORETZSOHN, 1999, p. 3).
Desta feita, justamente por oferecer resguardo a qualquer troca de
informação, a mídia se apresenta hoje como principal caminho de
comunicação e conexão entre todas as esferas da sociedade. A maior
prova desse fenômeno se encontra alicerçada na popularização desses
meios, bem como na existência de vários artifícios que propiciam uma
célere troca de informações entre as mais diversas plataformas. (TOMASI;
LINHARES, 2015).
5

Nesse cenário pós-moderno, a Constituição Federal, em seu art. 5º,
inciso IV, consagra o direito fundamental à livre manifestação de
pensamento como um dos pilares do Estado Democrático de Direito.
Todavia, para que o pensamento materialize-se perante o grupo social,
seja por meio de ondas sonoras, na forma escrita ou de qualquer outro
modo, é preciso que haja igual liberdade para se usar as ferramentas
comunicativas, no propósito de que a mensagem seja transmitida de forma
eficiente e sem barreiras. (ALMEIDA, 2007).
Porém, o grau de liberdade da informação no mundo moderno
encontra-se desvirtuado. A mídia evoluiu de tal forma que conseguiu
tornar-se essencial para a sociedade moderna, pois sem seus recursos e
sem a força que transmite as informações, a comunidade fica aquém da
realidade e permanece estagnada.
Sabendo disso, os meios de comunicação de massa passaram a
moldar o perfil da sociedade, de maneira que a mídia jornalística passou a
fomentar a opinião pública, trabalhando a notícia e pregando a forma como
seu público deve consumir a informação.
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Nas palavras dos professores Valério Brittos e Édison Gastabaldo
(2006, p. 121-133):
Contudo, o jornalismo é uma dinâmica de
construção de realidades, com maior ou menor
relação com os fatos sucedidos nos campos políticos,
econômicos, esportivos e demais. Este processo de
transformação dos fatos sociais em fatos jornalísticos
envolve toda uma técnica que, como tudo, não é
neutra, ou seja, envolve seleções, cortes, descartes,
inversões, relações e desconexões, dentre outras
medidas. Isto é realizado em nome da adequação aos
ditames jornalísticos, um conjunto de regras de
edificação da notícia e da edição, formulado em nome
de uma pseudo forma isenta de captação do real,
coadunada com os anseios do consumidor.
Nesse sentido, para imprimir um comportamento coletivo e propiciar
uma convivência harmônica, a própria sociedade cria instrumentos e os
aceita como forma para limitar o âmbito de ação das pessoas. São
mecanismos de controle social, que podem se apresentar de maneira
oficial, ou seja, instituídos pelo Estado, ou informal, como a mídia e a
religião. (ALMEIDA, 2007).
A percepção de quarto poder surgiu a partir de meados do século
XIX, como um recurso fiscalizatório das sociedades democráticas, por
meio de um órgão responsável por fiscalizar abusos cometidos pelos três
poderes originais (Legislativo, Executivo e Judiciário), de modo que esse
poder representado pela imprensa teria o condão de denunciar os abusos
cometidos, assim como violações de direitos atinentes ao regime
democrático. (TOMASI; LINHARES, 2015).
Durante muito tempo, o quarto poder era nominado de “voz dos sem
vozes” e seus representantes, mesmo com a opressão política,
mantiveram-se firmes num forte contrapeso da balança social para os
demais poderes. Os meios de comunicação, no uso quase que folclórico
de suas ferramentas de alcance e representatividade, atuaria como “olhos
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e ouvidos” da humanidade, a mercê da opinião do povo, com fulcro a este
se fazer representar na sociedade.
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Atualmente, pode-se afirmar que essa noção clássica de quarto
poder flexibilizou-se pela influência da globalização e os avanços da
tecnologia. A mídia, antes preocupada apenas em fiscalizar as instituições
se fazer representar pela sociedade, passa agora a atuar de forma muito
mais proativa na vida do indivíduo, inclusive pela difusão exacerbada da
propaganda orientada por grandes grupos empresariais e econômicos, que
infelizmente acabaram após turbar e anular o caráter imparcial que sempre
fora uma marca da imprensa séria, responsável pelo fazer jornalístico e
editorial. Como brilhantemente aponta Oacir Silva Mascarenhas, “a mídia
não está se preocupando com o interesse público e sim com o interesse do
público”. (MASCARENHAS, 2010, a influência da mídia na produção
legislativa penal brasileira).
A massificação da comunicação e o acompanhamento dos
acontecimentos, quase que de5 forma instantânea, faz com que qualquer
pessoa possa vir a ser um agente produtivo de conteúdo, disponibilizando
o mundo ao seu redor por meio de qualquer gadget conectado à internet.
Como se não bastasse esse “descontrole informacional”, é preciso que
exista uma séria filtragem de conteúdo acerca da idoneidade, credibilidade
e veracidade da informação propagada, sob pena de cair-se nas chamadas
“fake news”, que são consideradas as notícias falsas publicadas na
imprensa e/ou nas redes sociais.
A mídia, nesse sentido, tem atuado como um instrumento
direcionador de condutas e interesses, difundindo notícias que visam
quase unicamente o lucro e não efetivamente a massificação da
informação com qualidade. Assim:
Uma interpretação muito particular da ideia de
“quarto poder” já nos permitiria levar a perceber os
motivos por que a imprensa chama a si o direito de
utilizar todo e qualquer meio, lícito ou não, para
penetrar onde quer que seja em nome do sagrado
direito de informar – ou, o que dá no mesmo, em
nome do direito do público de saber. É um postulado
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que sobrevive apesar de críticas recorrentes e muito
bem fundamentadas (afinal, o “direito de saber” está
subordinado a escolhas definidas pela própria mídia,
no contexto das relações de poder em que ela se
insere), de modo a parecer natural. Mas vimos aqui
mesmo que a tarefa de informar nunca é inocente – e,
no caso, destina-se explicitamente a “abrir os olhos
do Estado”. Se o Estado não funciona, nada mais
lógico do que assumir o seu lugar. (MORETZSOHN,
1999, p. 7).
O problema reside no fato de que mesmo sem a legitimidade
necessária para tanto, a influência dos meios de comunicação é tanta que
exorbita, inclusive, a órbita constitucional. A forma como manipula a
informação e os indivíduos, a maneira seletiva de transmitir informações e
as condenações que faz mediante pré-julgamentos, antes mesmo do
próprio exercício jurisdicional, são situações que evidenciam o poderio
econômico e ideológico da mídia que se alastra perante a sociedade.
(MASCARENHAS, 2010).
Destarte, não se pode questionar a existência de uma imprensa
séria, democrática, não tendenciosa e com a reponsabilidade que lhe é
inerente, todavia, trata-se de uma minoria inexpressiva no cenário político
brasileiro, mesmo diante de sua importância característica.
Desta feita, pela sua magnitude, ela deveria ter junto a si controles e
limites. O exercício do poder sem limitação, principalmente no que diz
respeito à intimidade, à vida privada, à honra e as demais garantias
constitucionais, é dito como tirania. (TOMASI; LINHARES, 2015).
Alinhado a essa temática, a Constituição Federal de 1988, em
conjunto com os enunciados prescritivos de importantes leis ordinárias,
desenvolveu algum limite ao poder ideológico da mídia. Por exemplo, a Lei
de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984) estabelece que constituiu direito
do preso a proteção de qualquer sensacionalismo envolvendo seu nome.
(MASCARENHAS, 2010).
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O art. 198 da referida Lei assim assevera:
Art. 198. É defesa ao integrante dos órgãos da
execução penal, e ao servidor, a divulgação de
ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina
dos estabelecimentos, bem como exponha o preso à
inconveniente notoriedade, durante o cumprimento da
pena. (BRASIL. Lei nº 7.210, 1984).
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Diuturnamente, a presente lei federal que é violada pela mídia, que
de maneira temerária, achincalha os acusados, os réus e os encarcerados
num atentado direto ao princípio da dignidade da pessoa humana. É cediço
que não se pode confundir liberdade com abuso, muito menos liberdade
com tirania. (MASCARENHAS, 2010).
3. DA LEGITIMIDADE DO DIREITO PENAL COMO MECANISMO DE
CONTROLE SOCIAL VERSUS A MÍDIA
Como se pode observar,
a mídia nada mais é do que um
5
mecanismo de controle social extraoficial, isto é, seu poder legitima-se de
algo consuetudinário com origem no limiar desenvolvimento da sociedade
e da democracia.
No âmbito do oficial, como exemplo mais claro dessa espécie de
controle e soberania, observa-se o ordenamento jurídico pátrio, fomentado
pelo processo legislativo de elaboração das leis. A função do Direito
baseia-se em normatizar condutas, ordenar os indivíduos com
características, necessidades e objetivos diferentes, a fim de garantir as
condições essenciais à sobrevivência humana. A proteção dos bens
jurídicos dos cidadãos é uma obrigação do legislador, que estabelece as
sanções para coibir as condutas reprováveis. Assim, quando a ação
humana vai de encontro a bens mais essenciais, apontados como
invioláveis pela Constituição, como a vida, a segurança, a liberdade e o
patrimônio, a matéria avança para o campo do Direito Penal, que opera o
“controle social punitivo institucionalizado”. (ZAFARRONI; PIARANGELI,
1999, p. 70).
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A função do Direito Penal passa pela tutela dos bens jurídicos
caracterizados como primordiais, estabelecendo e punindo ações ou
omissões ofensivas a eles, por meio de um conjunto de normas
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incriminadoras e sancionatórias. (ZAFARRONI; PIARANGELI, 1999).
Pois bem, nesse ponto é importante que se estabeleça um paralelo
entre os principais aspectos desta pesquisa. Preliminarmente, pode-se
depreender que a função do Direito Penal é combater o crime por meio da
tipificação de condutas propostas pelo legislador. Posteriormente,
equilibrar o trabalho exercido no processo legislativo sob a influência da
opinião pública frente a casos de crimes com grande repercussão
midiática, explicando quais os aspectos práticos das mudanças na
legislação.
Em primeiro lugar, o problema da criminalidade deve ser entendido
como algo eminentemente social. A mídia oferece ideais deturpados
acerca desse tema, dando a falsa impressão que a atuação agressiva do
legislador, por meio de leis mais severas, pode ser uma solução convicta
para determinada questão, todavia, uma resposta rápida nem sempre é o
caminho mais correto.
Nesse contexto, afirma Judson Pereira de Almeida (2007, p. 33):
Na sociedade brasileira atual, Direito Penal e
Mídia possuem uma relação muito próxima. As
pessoas se interessam por informações que dizem
respeito à burla das regras penais. A imprensa,
portanto, não tem como ficar alheia ao interesse
causado pelo crime, mesmo porque a imprensa é o
“olho da sociedade”. Jornais impressos, revistas, os
noticiários televisivos e radiofônicos dedicam
significativo espaço para este tipo de notícia.
Acontece que, muitas vezes, a divulgação reiterada
de crimes e a abordagem sensacionalista dada por
alguns veículos de comunicação acabam por
potencializar um clima de medo e insegurança. A
criminalidade ganha máxime e a sociedade começa a
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acreditar que está assolada pela delinquência. Criase uma falsa realidade que foge aos verdadeiros
números da criminalidade.
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Apesar disso, não pode o Direito Penal ser o único esteio para
enfrentar a criminalidade. A existência de um amplo rol de condutas típicas
sujeitas as suas respectivas penas, tem como objetivo coibir toda ação em
desconformidade com a norma. Porém, a proibição legal de atos não é
uma garantia de que as situações indesejáveis não aconteçam, tendo em
vista que a lei não pode sozinha, controlar as atitudes de cada pessoa,
muito menos prever todas as suas reações dentro de uma sociedade
desigual, como é o Estado brasileiro. (MICHALIZEN, 2012).
Sendo assim, o Direito Penal, sozinho, não é a solução efetiva para
o problema da criminalidade. Importante observar os apontamentos do
professor René Ariel Dotti (2001, p. 60).
O Direito Penal, através de sua concreta
aplicação, 5 não é o único meio para enfrentar a
criminalidade. Sendo o delito um fato complexo,
resultante de múltiplas causas e fatores, o seu
combate deve ser estabelecido através de diversas
instâncias tanto formais como materiais. São
instâncias formais: a Lei, a Polícia, o Ministério
Público, o Poder Judiciário, as instituições e os
estabelecimentos penais. São instâncias materiais: a
família, a escola, a comunidade (associações
sindicatos), etc.
Nessa lógica, é nítido que a esfera criminal não se encontra isolada
dos demais fenômenos sociais, o que por óbvio, não faz dela a solução
para todos os seus dilemas. Em contrapartida, é necessário compreender
que existe manipulação e intervenção da mídia, e que este fato é tão
relevante, que acaba por criar uma repercussão social que sensibiliza a
população e pressiona o Estado, interferindo na legislação penal.
O comportamento do ser humano é composto de diversos valores
que o integram como indivíduo, tudo como resultado natural de sua
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integração com os diversos elementos que compõem o meio social, desde
estruturas básicas como a família, escola, trabalho e, sem sombras de
dúvidas, o arcabouço de conteúdo proveniente dos meios de comunicação,
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sendo a notícia um dos principais expoentes para a construção da
realidade do indivíduo.
A mídia traduz-se como um verdadeiro instrumento de fabricação de
estereótipos acerca de fatos e estereótipos que envolvem crimes.
Campanhas como “tolerância zero”, da “lei da ordem” sempre acabam por
descrever a crueldade dos bandidos ou a impunidade generalizada em
casos especiais, como nos chamados crime de “colarinho branco”. Insta
ressaltar que os anseios alimentados pela imprensa servem aos mais
diversos propósitos, seja para criminalizar ou até mesmo banalizar
determinadas condutas e discursos sociais anteriormente polemizados.
Destarte, em episódios de grande clamor social e apelo popular, a
exemplo do que acontece nos procedimentos criminais, a mídia acaba por
exercer um extensivo juízo de valor nessas situações, proferindo
verdadeiras “sentenças” nesses casos, que com passar do tempo, se
tornam “irrecorríveis” perante a sociedade. (MASCARENHAS, 2010).
Com o brilhantismo que lhe é peculiar, Raul Eugênio Zaffaroni
afirma que “estes estereótipos permitem a catalogação dos criminosos que
combinam com a imagem que correspondem à descrição fabricada,
deixando de fora outros tipos de delinquentes”. (ZAFFARONI, 1996, p. 16).
Assim far-se-á a catalogação das várias espécies de criminosos existentes,
como o “traficante”, o “doleiro”, o “empreiteiro” e o “político”.
Por conseguinte, percebe-se hoje a presença de uma verdadeira
fábrica ideológica de conteúdo, que armada de uma autêntica indução
criminalizante, se vale de sua condição especial para incitar determinados
comportamentos e “majorar” as penas atribuídas pelo poder judiciário. Isso
só acontece porque os meios de comunicação em massa constroem uma
realidade criminal distorcida, pois ao invés de se limitar a atestar os fatos
como eles acontecem, esses veículos concentram-se em manipular uma
imagem virtual que não condiz com a realidade, desenvolvendo um
imaginário popular dotado de sensacionalismo. (MASCARENHAS, 2010).
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Cinge-se esclarecer que a imprensa, ao noticiar os fatos delituosos,
acaba por influir na percepção da realidade criminal de forma negativa e
distorcida, fazendo com que se proceda uma falsa realidade sob os
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aspectos intrínsecos da criminalidade. Nesse diapasão, conforme afirma
Giovane Santim, os veículos de comunicação chancelam a problemática
como um verdadeiro “para-vento” dos problemas políticos, sociais e
econômicos enfrentados pela sociedade, fomentando uma cultura do medo
por meio da fabricação de riscos que ameaçam a segurança e a ordem de
acordo com os interesses de determinado grupo. (SANTIN, 2017).
Justamente por isso, a escolha dos bens jurídicos que seriam
albergados pela tutela do direito penal deveria ser o resultado de um juízo
de valor pronunciado pelo legislador, atuando como representante genuíno
da soberania popular, sem sofrer o ônus da presença quase que
onipresente da mídia, tendo vista que o próprio exercício da atividade
legiferante já sofre com a influência de outros elementos externos.
(THUMS, 2005).
5

Nessa acepção, não se pode admitir que a mídia exerça um
processo de hierarquização da notícia e das informações, tendo em vista
que ela direciona sua atuação para determinados delitos e, de forma
indireta, “comercializa” aquilo que melhor lhe apetece financeiramente. Não
importa qual o grau de reincidência e de importância do delito praticado,
mas sim o retorno que a repetição constante daquele fato gera
cotidianamente. Portanto:
A repetição constante de um fato criminal,
sobretudo um caso criminal célebre, no qual os
envolvidos já fazem parte do cotidiano midiático
provoca
uma
sensação
de
choque
no
leitor/telespectador, entre os quais se inclui o
legislador, que acaba entrando na onda midiática e
legislando velozmente. (MASCARENHAS, 2010, p.
182).
É importante, portanto, que se reconheça o papel político da mídia
como grande fomentadora da opinião pública, todavia, essa influência não
lhe outorga poderes que extrapolam em muito o seu dever fundamental,
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fazendo com que supostamente assuma funções inerentes a força policial
e a justiça e pior, legitimada pela sociedade e continuando a ser
considerada fidedigna, imparcial e transparente. (MASCARENHAS, 2010).
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Desta feita, fica latente que o objetivo dos meios de comunicação é
transcender o campo dos seus domínios, exercendo funções
eminentemente atípicas e rompendo definitivamente com o status de
“guardiã da sociedade”, que nos meados do século XIX, era tida como uma
representação direta da vontade do povo. (MASCARENHAS, 2010). Hoje,
o principal propósito fica por conta da propagação das notícias e
informações acerca da criminalidade que comovem e assustam, sem
considerar-se um delito específico, mas sim o interesse público, a
audiência e o consequentemente o lucro. Assim sendo:
A paranoia, o medo e a sensação de insegurança
interessam somente aqueles que exploram o crime,
seja de que maneira for, interessam apenas àqueles
que não estão interessados em resolver os
verdadeiros motivos da violência, aos que usam a
desculpa de violência para serem violentos. (SILVA,
1992, p. 23).
É diante deste quadro que o Poder Legislativo acaba cedendo aos
chamamentos e apelos psicossomáticos da mídia e, acaba se deixando
levar por um “clamor público” verdadeiramente forjado na elaboração das
leis penais.
Em resumo, a política criminal brasileira não passa de mera ilusão.
Funciona exclusivamente de maneira relativa ao sensacionalismo
explorado diariamente pelos principais órgãos da mídia que, quase
instantaneamente, consegue converter corações e mentes de enorme
contingente de indivíduos encampando seus pleitos pelo endurecimento do
sistema penal e alimentando-os com a geração de novas notícias, e assim
sucessivamente. (ANDRADE, 2007).
É nítido que a resolução do problema criminal não depende de um
sistema cada vez mais repressor ou de uma segurança pública cabalmente
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ostensiva. A solução encontra morada na estrutura morfológica da
sociedade brasileira, que se encontra cega por políticas públicas
irrelevantes e políticas criminais inócuas.
No atual Estado Democrático de Direito em que se insere o Brasil,
mais precisamente o brasileiro, a informação acaba por ser representada
como sinônimo instantâneo de poder.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Por conseguinte, a mídia como grande difusora de informações e
progenitora da opinião pública, tem mais do que uma relação íntima com
os poderes Judiciário e Legislativo. Esse pressuposto se encontra
consubstanciado no fato de que, hoje em dia, não é trabalhoso de se
perceber como a sociedade se encontra atraída por acontecimentos
essencialmente trágicos e polêmicos, que afetada pelos direcionamentos
que a mídia faz sobre tais acontecimentos, pode vir a afetar seriamente a
ótica da sociedade em relação à atuação dos poderes constitucionalmente
estabelecidos.
5

4. INFLUÊNCIA E A PRESSÃO MIDIÁTICA SOBRE O JUÍZO DE
PENALIDADE E DIREITO PENAL SIMBÓLICO
Como supramencionado, a Constituição Federal de 1988 consagrou,
entre o arcabouço de direitos fundamentais lá previstos, a liberdade de
pensamento da imprensa a fim de que não persistisse restrições políticas
ou quaisquer outras que obstaculizassem a mensagem a ser remetida
pelos meios de comunicação.
Em uma sociedade democrática por excelência, o direito à
informação é considerado imprescindível e intangível. Preceituado no art.
5º, inciso XIV, afirma ser “assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”.
(BRASIL, 1988, Constituição da República Federativa do Brasil). Sob o
mesmo prisma, o art. 220 reitera que “a manifestação de pensamento, a
criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou
veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta
Constituição”. (BRASIL, 1988, Constituição da República Federativa do
Brasil).
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Resta objetivo, portanto, que a noção de liberdade de expressão
está atrelada a concepção da mídia, e como intimamente relacionada aos
meios de comunicação, é por meio dela que se exterioriza a opinião, seja
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criticando, informando ou até mesmo investigando. Todavia, como já
ventilado, tal liberdade, pelo menos em tese, fica esteada até os limites do
regime democrático.
Sob essa ótica, é bem verdade que dentro do processo penal, a
mídia exerce um duplo papel. Ao mesmo tempo em que auxilia a atividade
de polícia do Estado por meio da divulgação de informações importantes
acerca de criminosos e eventos de natureza criminal, acaba por julgar
antecipadamente acusado por meio da pressão pela opinião pública.
Sendo assim, se mostra mais do que necessário um juízo de ponderação
quanto a liberdade de informação, especificamente, em até que ponto essa
prerrogativa seria benéfica a sociedade.
Não se trata aqui de se questionar a transmissão da informação por
si só, pois resta por óbvio que a mídia não apenas instrumentaliza a
democracia, de forma que o que não pode tolerar é que essa liberdade
possa pautar definitivamente a atividade exercida pelos três poderes, cada
um à sua maneira.
Em relação a dimensionamento do impacto que esse fenômeno,
assevera brilhantemente Judson Pereira de Almeida (2018, p. 33-34):
A mídia, como instância informal
social, acaba por se tornar uma caixa de
da instância formal, ou seja, do Direito
ressonância se apresenta, na maioria

de controle
ressonância
Penal. Esta
dos casos,

distorcida [...]. Aí cria-se um ciclo, que podemos
assim estabelecer: Direito Penal (instância formal
onde as regras são estabelecidas) ” crime (burla da
regra penal) ” meios de comunicação (instância
informal que interpreta e, não poucas vezes, deturpa
o funcionamento do sistema formal de controle e a
desobediência às suas regras) ” sociedade (onde os
efeitos das duas instâncias de controles são sentidos,
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e onde nasce o sentimento de medo e insegurança) ”
legislador (recebe a influência da sociedade que
clama por modificações no ordenamento jurídico)”
Direito Penal (modificado com base no clamor popular
provocado pelo crime e suscitado pela mídia).
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Cumpre-se lembrar que desde a década de 90, no período em que a
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 procurava
sedimentar-se, a sociedade já buscava interferir de forma definitiva nos
processos legislativos penais. Com a revolução inerente aos meios de
comunicação, a onipresença dessa influência se fez ainda presente e o
Poder Legislativo, por sua vez, deixa-se levar pelo clamor público e
constantemente acaba por ceder aos apelos da mídia. (TOMASI;
LINHARES, 2015).
Evidencia-se aqui uma verdadeira crise no sistema penal, haja vista
que a produção legislativa penal brasileira caminha simultaneamente às
pressões exercidas pelos veículos
5 de comunicação em massa. Entretanto,
denota-se que essa “produção” não vem sendo acompanhada de avanços
positivos, tendo em vista o não exercício reflexivo que determinadas
matérias imperam ao legislador, faz com que esse trabalho seja limítrofe e
inócuo, com mudanças limitadas e desarrazoadas, apenas com o propósito
de atender aos apelos da mídia. Fica claro, assim, que a lei não pode ir a
ser o produto da massificação dos meios de comunicação e do espetáculo
midiático, sendo o legislador tratado como um verdadeiro “peão” da
mídia versus a sociedade. (TOMASI; LINHARES, 2015). Deste modo:
[...]. A guerra comunicacional prejudica
sobremaneira os profissionais do direito que se veem
diante de leis espalhafatosas, produzidas diante do
clamor popular ensejado por casos criminais
célebres. (MASCARENHAS, 2010, p. 52).
São diversos os exemplos de leis produzidas e modificadas de
acordo com a pressão da opinião pública e, justamente para que se possa
verificar e quantificar o tamanho desse fenômeno passa-se agora a análise
pormenorizada de casos com grande repercussão social e legislativo.
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Na década de 90, com absoluta certeza, o caso que se fez mais
sentir a influência da mídia fora quanto à criação e modificações
posteriores da famosa “Lei dos Crimes Hediondos”. Inerente a episódios de
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grande clamor midiático, a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 é resultado
da intensa pressão midiática diante da criminalidade exacerbada e
descomunal dos grandes centros urbanos.
Ela é resultado direito do episódio de sequestro do publicitário
Roberto Medida, que permaneceu dezesseis dias sob o poder de um grupo
de sequestradores no Rio de Janeiro, bem como, um ano antes, do
empresário paulistano Abílio Diniz que sofreu da mesma violência.
A notoriedade dos indivíduos que vinham sendo sequestrados, tal
como o clamor social e da mídia, fez com o que governo se movimentasse
para dar uma resposta à altura do problema, movimentando o legislativo
para fazer a regulação do dispositivo constitucional (art. 5º, XLIII)
pertinente aos crimes de natureza hedionda, excluindo das pessoas
processadas ou condenadas por sua prática de diversos benefícios da
progressão de regime. Desse modo:
O legislador brasileiro, ao cumprir o mandamento
constitucional, talvez pela pressa diante de fortes
pressões – encontrava-se o Congresso Nacional
sobre forte pressão da Mídia eletrônica, na ânsia de
atender aos reclamos da camada mais rica da
população, que assistia ao sequestro para fins de
extorsão, de alguns de seus mais importantes
representantes, preferiu selecionar alguns tipos já
definidos em lei vigente e rotula-los como hediondos,
em vez de apresentar uma noção explícita do que
seria a hediondez que caracteriza tais crimes.
(TELES, 2004, p. 223).
Sendo assim, é pertinente que se diga que o traço histórico posterior
a vigência da lei vergastada não indica uma redução dos índices de
criminalidade, mas sim serviu apenas para se aumentar a população
prisional que já se encontrava em constante crescimento.
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Em dezembro de 1992 ocorreu a morte da atriz Daniella Perez, e
fora mais um caso criminal que deu azo a mudanças significativas da lei
penal. A imprensa da época, tratou de espetacularizar o episódio, tanto
que em 1997, depois de ocorrida a pronúncia do acusado, os noticiários já
informavam que o réu era um condenado antes mesmo de sentar no
Tribunal do Júri. (MASCARENHAS, 2010).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Episódios subsequentes como a “Chacina da Candelária” e de
“Vigário Geral”, no ano de 1993, trataram de reavivar mais uma vez os
debates no Congresso Nacional, que mais uma vez cedeu aos apelos
midiáticos e, por meio da Lei nº 8.930/1994, alterou o artigo primeiro da Lei
de Crime Hediondos para incluir à relação de crimes o delito de homicídio
(art. 121 do Código Penal) quando praticado em atividade típica de grupos
de extermínio, ainda que cometido por um só agente junto do homicídio
qualificado (§ 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII). ( BRASIL. Lei nº 13.104;
13.142, 2015).
Esse movimento de 5 “hediondização” dos crimes seguiu
acompanhando os movimentos da mídia. Em meados de 1998, diante de
um famoso caso de falsificação de remédios, conhecido pela “pílula de
farinha”, mais uma vez exigiu uma atuação extensiva e abrupta do
governo, que por força da Lei 9.695 promulgada em 20 de agosto, incluiu
no rol de crimes hediondos o crime de falsificação, corrupção, adulteração
ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos e medicinais (inciso
VII-B, art. 1º da Lei 8.072). (MASCARENHAS, 2010).
Sobressai o fato de que esse delito se encontra tipificado no art. 273
do vigente Código Penal, e justamente por isso, o acréscimo desse delito
ao rol de crimes tidos como hediondos se apresenta como uma
irresponsabilidade do legislador, pois banaliza e equivale um homicida a
um falsificador. Como se não bastasse o absurdo, o delito de homicídio,
regularmente tipificado no art. 121 do vigente Código Penal, tem pena
mínima de 06 (seis) anos, enquanto que no caso do crime de falsificação, o
lapso temporal mínimo é de 10 (dez) anos.
É latente nesse caso, o exagero punitivo do legislador, que
desrespeita o princípio da proporcionalidade e, por consequência, o
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princípio da ofensividade, haja vista que a pena de reclusão, no regime
inicial fechado, considerado ainda crime hediondo, para uma conduta em
que nem mesmo exige o resultado concreto do dano trata-se de algo
inviável para se acolher como razoável frente a realidade criminal absurda
do Brasil, constituindo-se de uma verdadeira ofensa à dignidade humana.
A opinião pública foi decisiva em casos como este, pois o ato de se vender
um remédio falsificado ou sem registro no órgão de vigilância sanitária não
dispõe, minimamente, do padrão necessário para que possa vir a ser
comparado com delitos tão graves como os de alcunha do crime de
homicídio. (MONTEIRO, 2015). Outra alteração que também merece
destaque fora a inclusão, em 07 de agosto de 2009, que promovida pela
Lei nº 12.015, passou a albergar os crimes de estupro e de estupro de
vulnerável como hediondos. Portanto:
Esses anseios – muitas vezes, não pautados
pela racionalidade, mas pelas paixões do momento –
têm poder de mobilização fortíssimo. A violência e a
ameaça de ser vítima dela são motivos muito fortes,
ainda mais com a dramatização proposta pelos meios
de comunicação social. O medo da morte violenta e
da ação dos delinquentes, que não respeitam as Leis
e as convenções sociais, exige uma resposta, mesmo
que seja simbólica e ilusória para subsidiar os
populares de alguma sensação de segurança. Ainda
que esse anseio por uma sensação de segurança
tenha como resposta uma legislação rígida e mal
formulada, passível de manipulação político-eleitoral.
O resultado é a fomentação de uma política criminal
de recrudescimento do Direito Penal e do Direito
Processual Penal, como se pode observar. (YABIKU,
2006, p. 80).
O movimento encabeçado pela mídia na composição da Lei de
Crimes Hediondos não se apresentou como uma resposta à altura do
problema da criminalidade, a julgar pelo fato de que os crimes ali
tipificados não deixaram de ser praticados e, muito menos, houve uma
redução da criminalidade envolvendo os mesmos delitos. Persiste aqui
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mais um atropelo do legislador ante a necessidade de se punir e também
de se dar uma resposta a uma sociedade fomentada pela influência
midiática da criminalização e da institucionalização do medo.
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Em 04 de maio de 2012, a mídia e a internet brasileira depararam-se
com um episódio que causou vasto clamor social e levantou várias
discussões sobre a temática de delitos cibernéticos. A famosa atriz
Carolina Dieckmann fora vítima da divulgação indevida de 36 imagens de
cunho íntimo, obtidas por meio da violação indevida de um dispositivo
eletrônico de sua propriedade que, rapidamente, tomaram conta do cenário
virtual brasileiro a época dos fatos. (GRANATO, 2015).
Por meio da influência da opinião pública acerca da complexidade
que envolve o caso, a investigação fora concluída em menos de dez dias
pelo corpo policial responsável pela operação que, felizmente, encontrou
os autores do crime. A crítica fica por conta do fato de que a divulgação de
imagens de cunho íntimo, sem a autorização da pessoa, não se trata de
um crime inédito no Brasil e, nesse
diapasão, apenas quando a pessoa
5
lesada fora alguém da grande mídia é que o tema “saltou” aos olhos do
legislador.
Não é de hoje que a popularização da internet trouxe diversos
benefícios e, consequentemente, fomentou à prática dos mais variados
crimes, sendo mais do que costumeira a ocorrência de casos análogos ao
da atriz. Todavia, até o ano de 2012, não persista no Brasil uma legislação
específica e pertinente aos crimes cibernéticos, de modo que diante de
casos concretos, os magistrados se utilizavam do Código Penal para a
tipificação dessas condutas, que logicamente dava margem para decisões
contraditórias. (GRANATO, 2015).
Com a grande comoção social envolvendo o caso em xeque,
promulgou-se então, na data de 30 de novembro de 2012, a Lei 12.737,
que ficara conhecida como a “Lei Carolina Dieckmann” e tratou da
tipificação de delitos cibernéticos, introduzindo os artigos 154-A, 154-B e
alterando os arts. 266 e 298 do vigente Código Penal.
Destaca-se que o art. 154-A evidenciou para o ordenamento jurídico
o crime de “Invasão de Dispositivo Informático”, que consiste na conduta
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de: “invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não a rede de
computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e
com fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem
autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar
vulnerabilidades para obter vantagem ilícita”. Nesses casos, a pena
prevista para o crime simples é detenção de três meses a um ano e multa,
havendo, entretanto, a previsão de formas qualificadas e causas de
aumento de pena. (SILVEIRA, 2015).
Outrossim, na época do incidente, acentuou-se um sentimento de
insegurança e medo na sociedade, haja vista que o acesso cada vez mais
amplo da população a internet fez com que as pessoas se sentissem
fragilizadas e vulneráveis a passar por situações parecidas com a da atriz.
Mais uma vez, a repercussão midiática alinhada a exteriorização quanto a
falta de uma legislação sobre o tema fez nascer um movimento de clamor
social pela tipificação dos crimes cibernéticos.
Por fim, é importante que se compreenda que assim como outros
mecanismos midiáticos, a internet tem dado grande aporte às notícias
relativas a violência e a criminalidade. São diversos os temas que chamam
a atenção desse público, bem como a facilidade de acesso e o acúmulo de
ferramentas que “compartilham” qualquer tipo de informação, em tempo
real, sendo mais do que comum a propagação do discurso sensacionalista
da mídia.
A expressão Direito Penal Simbólico fora caracterizada pela doutrina
como aquele que tem “fama” de ser mais rigoroso, e justamente por isso,
acaba por ser inócua na prática penal. Sendo assim:
O Direito Penal Simbólico é aquele que tem uma
"fama" de ser rigoroso demais e por esse motivo
acaba sendo ineficaz na prática, por trazer meros
símbolos de rigor excessivo que, efetivamente, caem
no vazio, diante de sua não aplicação efetiva,
justamente pelo fato de ser tão rigoroso. Hoje em dia,
o Brasil passa por uma fase onde leis penais de
cunho simbólico são cada vez mais elaboradas pelo
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legislador infraconstitucional. Essas leis de cunho
simbólico, de acordo com a jurista Ada Pellegrini
Grinovver, trazem uma forte carga moral e emocional,
revelando uma manifesta intenção pelo Governo de
manipulação da opinião pública, ou seja, tem o
legislador infundindo perante a sociedade uma falsa
ideia de segurança. (GOMES, 2009, p. 50).
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É natural que se reconheça que nos casos em que a influência do
poder da mídia se faz tão presente, muito provavelmente, vá persistir uma
diferença entre a real necessidade da sociedade e o interesse a ser
buscado pelo clamor da opinião pública. Aqui, o direito penal se traduz na
sua acepção simbólica, isto é, traz à baila um compromisso desesperado
pela segurança, com prisões e mais penas severas, se valendo desta
como instrumento exclusivo para se conquistar a pacificação social.
Entretanto, é mais do que crível que o problema da criminalidade possa
pautar-se em uma resposta exclusiva e autoritária da legislação penal, pois
se assim o fosse, as inúmeras modificações
supracitadas envolvendo a Lei
5
dos Crimes Hediondos seria mais do que suficiente para “ceifar” as
condutas criminosas por parte dos agentes.
Não se pode olvidar que problemas como a reincidência, aumento
da população prisional, banalização de condutas, inaplicabilidade social da
lei, etc. possam vir a ser resolvidos exclusivamente por meio da rigidez
penal, o que não faz nenhum sentido. Desta feita, é forçoso que se
reconheça que a criminalidade está incutida na sociedade brasileira de
forma definitiva, apresentando-se como um tema eminentemente social e
que necessita atenção de outros setores da sociedade além da atividade
legiferante.
Nesse sentido, corrobora Roxim (em tradução livre):
Assim, portanto, haverá de ser entendida a
expressão "direito penal simbólico", como sendo o
conjunto de normas penais elaboradas no clamor da
opinião pública, suscitadas geralmente na ocorrência
de crimes violentos ou não, envolvendo pessoas
famosas no Brasil, com grande repercussão na mídia,
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dada a atenção para casos determinados, específicos
e escolhidos sob o critério exclusivo dos operadores da
comunicação, objetivando escamotear as causas

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

históricas, sociais e políticas da criminalidade,
apresentando como única resposta para a segurança
da sociedade a criação de novos e mais rigorosos
comandos normativos penais. (ROXIN, 2000, p. 75).
A concepção de um direito penal simbólico se apresenta como um
instrumento demagógico, onde a elaboração da lei fica pautada pela força
da comoção geral ao redor do caso concreto, que na jurisdição torna-se
inócua pela fragilidade que permeia o sistema penal brasileiro como um
todo.
5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Direito Penal trata-se de um fenômeno genuíno, de caráter
democrático, social e consuetudinário. Tem origem no resultado natural de
evolução dos costumes e das relações sociais que se desenvolveram e se
transformaram no decorrer da convivência social. Hoje em dia, estudar o
direito é se fazer compreender por meio de uma imersão ao seu caráter
multifacetado, isto é, que não se constrói sob uma ótica exclusiva, mas que
se desenha em blocos interdisciplinares de conteúdo e que não encontra
refúgio exclusivo na subsunção da lei a conduta, devendo ser apto ao
exercício jurisdicional que melhor se encaixe ao caso concreto.
Preliminarmente, o objetivo do trabalho deu-se para detectar o papel
de cada agente social dentro das estruturas organizadas em sociedade. A
mídia teve sua função segmentada para fomentar outros interesses que
não o exercício de fiscalização e controle das instituições democráticas,
como assim o fora até meados do século XIX. O propósito dos meios de
comunicação estava então direcionado a persecução do bem comum, do
dever cívico de informar, sob a égide de privilegiar o desenvolvimento da
sociedade e denunciar arbitrariedades.
O que se denota é que a evolução natural dos meios de
comunicação tratou de subverter essa proposta a fim de tornar o
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coeficiente midiático como uma ferramenta da ideologia do mercado,
mercantilizando a notícia e direcionando seu foco para atender
determinados interesses e não mais puramente exercer a liberdade de
imprensa para o propósito em que fora criada, passando a funcionar como
um poder paralelo além dos outros três (Executivo, Legislativo e Judiciário)
previstos na Constituição Federal.
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Episódios envolvendo crimes de grande clamor social trataram de
fomentar a opinião pública para o direcionamento da atividade legiferante,
movimentando a estrutura do Poder Legislativo para a tipificação de
condutas e o aumento efetivo da reprimenda para dar uma resposta aos
anseios da sociedade, que passa a direcionar sua mentalidade com o
propósito de punir.
Nesse sentido, é indubitável que os meios de comunicação exercem
um papel de fundamental importância numa sociedade livre e valorizada
pela pluralidade de ideologias, sendo que a liberdade de expressão e
manifestação é alvitre fundamental
do Estado Democrático de Direito,
5
todavia é imperioso que se reconheça que essa liberdade encontra-se
deturbada com os ideais que inspiram o surgimento da imprensa.
Sendo assim, como se pôde verificar, a mídia, vem exercendo um
papel danoso na elaboração das leis e nos julgamentos efetuados pelos
órgãos do Poder Judiciário e Legislativo, turbando a independência
característica dos órgãos dessa natureza.
A elaboração de uma lei, assim como a imposição de uma sentença
antes da atividade jurisdicional trata-se de um verdadeiro espetáculo
midiático proposto pela imprensa, nas suas mais variadas formas, apenas
com o propósito de subverter o caráter social-democrático das atividades
desenvolvidas pelos demais poderes apenas para corresponder aos
anseios de determinado grupo.
A mudança da legislação deve ser fruto de um pensamento
eminentemente reflexivo, direcionado aos problemas que afetam nossa
sociedade diuturnamente, como um mecanismo eficaz de reprimenda e de
controle social. Tão lógico, não se pode acolher que o Legislativo elabore
“leis” a torto e a direita apenas para responder a um apelo midiático sem
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que faça um correto estudo acerca da questão social que exige maior
rigidez ou não das estruturas constitucionalmente estabelecidas com esse
propósito. O papel da mídia precisa ser urgentemente repensado, sob
pena de cair-se em descontrole de nossas instituições democráticas.
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substituir a estabilidade decenal prevista na CLT. Embora com nítido viés
liberalizante do mercado, o FGTS possui outros objetivos sociais de suma
importância para a sociedade. O presente trabalho não tem a pretensão de
esgotar o tema, mas traz conceitos, debates doutrinários e as relevantes
modificações jurisprudenciais.
PALAVRAS-CHAVE: FGTS. Estabilidade Decenal. Prescrição.
SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Desenvolvimento 3. Conclusão 4. Referências
Bibliográficas
5

1. Introdução
O FGTS foi uma parcela instituída em contraposição à
antiga estabilidade decenal. Como é sabido, antes da criação desta
parcela, pela Lei 5010/66, os empregados que trabalhassem por 10 ou
mais anos para o mesmo empregador passaram a ter estabilidade no
emprego, não sendo devida a dispensa sem justa causa.
A estabilidade decenal causava insatisfação na classe
patronal, na medida em que, segundo seus argumentos, o direito acabava
por engessar e petrificar a atividade econômica. Com isso, foi criado o
FGTS em caráter optativo ao trabalhador.
A Constituição Federal de 1988 eliminou a estabilidade
decenal dos empregados, universalizando e tornando o FGTS obrigatório a
todos os trabalhadores, com exceção do doméstico. Ressalte-se que o Art.
14 da Lei 8036/90 manteve hígido o direito adquirido daqueles já
detentores da estabilidade antes do início da vigência da Carta Magna:
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Art. 14 - Fica ressalvado o direito adquirido dos
trabalhadores que, à data da promulgação da Constituição
Federal de 1988, já tinham o direito à estabilidade no
emprego nos termos do Capítulo V do Título IV da CLT
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2. Desenvolvimento
O FGTS pode ser conceituado como o recolhimento
mensal efetuado a favor do empregado em sua conta vinculada a ser
sacado em situações específicas previstas na lei, sem prejuizo do
acréscimo condicionado à modalidade de rescisão do contrato de trabalho.
Pode-se dizer que o FGTS possui natureza multifacetária,
na medida em que se trata de um direito trabalhista, devido ao empregado
em razão de contrato de trabalho. Há quem defenda, outrossim, que a
parcela possua natureza tributária, tendo em vista que o empregador é
obrigado a recolhê-la, sob pena de cobrança e sanção por parte do Estado.
Não obstante, o FGTS também possui nítido viés social, porquanto p
Estado utiliza a verba em favor da comunidade, principalmente em áreas
de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura.
Atualmente, a Lei 8036/90 regula o FGTS. Dispõe o Art. 15
que cômputo da parcela corresponderá a 8% da remuneração mensal do
trabalhador, incluindo gorjetas e gratificação natalina. Ressalva feita ao
aprendiz, cuja alíquota é de 2%, conforme Art. 24, §único do Decreto
5598/05.
Art. 15 - Para os fins previstos nesta lei, todos os
empregadores ficam obrigados a depositar, até o dia 7
(sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a
importância correspondente a 8 (oito) por cento da
remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada
trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que
tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal
a que se refere a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962,
com as modificações da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de
1965.
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Art. 24. Nos contratos de aprendizagem, aplicam-se as
disposições da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.
Parágrafo único. A Contribuição ao Fundo de Garantia do
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Tempo de Serviço corresponderá a dois por cento da
remuneração paga ou devida, no mês anterior, ao
aprendiz
O saque do FGTS poderá ser efetuado mediante uma das
hipóteses previstas no Art. 20 da Lei 8036/90. Contudo, importante
mencionar que, nos casos de dispensa imotivada do trabalhador, fará jus a
um acréscimo de 40%, na forma do Art. 10, I do ADCT ou de 20%, em
casos de culpa recíproca.
Importante mencionar que a Lei 13467/2017 introduziu
nova modalidade de saque do FGTS, nos casos de acordo para dispensa
consensual, “in verbis”:
Art. 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto
por acordo entre empregado e empregador, caso em que
serão devidas as seguintes verbas trabalhistas:
5
I - por metade:
a) o aviso prévio, se indenizado; e
b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, prevista no § 1o do art. 18 da Lei
no 8.036, de 11 de maio de 1990;
II - na integralidade, as demais verbas trabalhistas.
§ 1o A extinção do contrato prevista no caput deste
artigo permite a movimentação da conta vinculada do
trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na
forma do inciso I-A do art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de
maio de 1990, limitada até 80% (oitenta por cento) do valor
dos depósitos.
A Emenda Constitucional 72/2013 passou a prever que o
FGTS também era um direito obrigatório aos domésticos. Entretanto, por
não se tratar de norma de eficácia plena, a Lei Complementar 150/2015
dispôs acerca dessa obrigatoriedade, ressaltando a necessidade de sua
devida regulamentação. A regulamentação veio com a publicação da
Resolução do Conselho Curador do FGTS 780/20, da Circular Caixa
694/2015 e da Portaria Interministerial 822/2015. Assim, a partir da entrada
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em vigor destas normas, o FGTS passou a ser obrigatório aos domésticos.
Porém, a alíquota devida é de 11,2%, sendo que 3,2% serão destinados ao
trabalhador apenas em caso de dispensas imotivadas. Caso o empregado
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tenha pedido demissão ou dispensado por justa causa, o empregador fará
jus ao seu levantamento. Assim, não há falar em indenização de 40%
prevista para os demais empregados.
Nos termos do Art. 23, §5º da Lei 8036/90, O processo de
fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo
disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição
trintenária. Assim, durante anos, vigorou o entendimento de que a
prescrição do FGTS seria trintenária, conforme antiga redação da Súmula
362 do C.TST, “in verbis”
É trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o
não-recolhimento da contribuição para o FGTS, observado
o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de
trabalho
No entanto, o C.STF, em julgamento do Recurso
Extraordinário (ARE) 709212, decidiu que a referida norma é
inconstitucional, ante a natureza trabalhista da parcela, incidindo a
prescrição quinquenal prevista na Constituição Federal.
Com isso, o C.TST alterou a redação da Súmula 362 do
C.TST, realizando uma modulação de efeitos para se adequar ao
entendimento proferido pelo C.STF, “in verbis”:
I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a
partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito
de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para
o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do
contrato;
II – Para os casos em que o prazo prescricional já
estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo
prescricional que se consumar primeiro: trinta anos,
contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de
13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).
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O FGTS será reajustado com base na TR, conforme Art.
22 da Lei 8036/90. Recentemente, o STJ manteve o referido índice, em
recurso especial repetitivo, com o argumento de que o Poder Judiciário
não pode substituir o índice previsto na lei.[1]
No entanto, entende o C.TST, por meio da OJ 302 da SDI-I
que “Os créditos referentes ao FGTS, decorrentes de condenação judicial,
serão corrigidos pelos mesmos índices aplicáveis aos débitos trabalhistas.”
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3. Conclusão
Como fundamentado, o FGTS foi uma parcela instituída
com o nítido interesse em conferir maior liberdade ao mercado em
resposta à estabilidade decenal. No entanto, atualmente, é indiscutível o
benefício que traz aos trabalhadores, principalmente no momento em que
são dispensados sem justa causa. Assim, conseguem receber uma quantia
que irá aumentar de acordo com o decurso do tempo de trabalho,
possibilitando a manutenção de um padrão de vida mínimo enquanto
procuram nova inserção no mercado
de trabalho. Como se não bastasse, o
5
FGTS pode ser utilizado para outras finalidades de forte cunho social,
sendo um instrumento para aquecimento da economia e favorecimento à
coletividade.
Assim, tendo em vista os fundamentos expostos, é
imprescindível que o Poder Público adote mecanismos de estímulo à
criação de empregos formais, para que haja maior número de
trabalhadores inseridos no regime do FGTS, possibilitando maior
arrecadação e menor necessidade de saque.
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RESUMO: O presente artigo está consubstanciado na finalidade de
abordar as características do princípio da insignificância e os requisitos
necessários para a sua aplicação em crimes ambientais de mera conduta
ou de menor lesividade ao meio ambiente no contexto penal. Vários são
os problemas enfrentados pelos órgãos de fiscalização ambiental em
nosso país, que vão desde a falta de recursos financeiros, materiais e
pessoal, cuja origem advinda da União, Estados e Municípios. A Carta
Magna democrática em seu art. 225, caput, garante que todos têm o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado essencial a
qualidade de vida. Entretanto, existem duas correntes jurídicas, uma que
sustenta, vez que não se pode5aplicar a bagatela em crimes ambientais,
porque produz ofensa a um bem tutelado e constitucional, noutra vertente
afirma que quando uma agressão sem nenhuma potencialidade lesiva,
trata-se de mera conduta sem periculosidade ou dano ao meio ambiente.
Palavras-Chave: Crime Ambiental. Insignificância. Meio Ambiente.
ABSTRACT: This article is based on the purpose of addressing the
characteristics of the insignificance principle and the requirements for its
application in environmental crimes of mere conduct or less harmful to the
environment in the criminal context. There are several problems faced by
environmental inspection agencies in our country, ranging from lack of
financial resources, materials and personnel, whose origin comes from the
Union, States and Municipalities. The democratic Magna Carta in its art.
225, caput, guarantees that everyone has the right to the ecologically
balanced environment essential to quality of life. However, there are two
legal currents, one that maintains that it is not possible to apply the trifle in
environmental crimes, because it produces offense to a protected and
constitutional property, in another aspect it affirms that when an aggression
with no harmful potentiality, it is a mere conduct without danger or damage
to the environment.
Keywords: Environmental Crime. Insignificance. Environment.
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INTRODUÇÃO
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O Estado deve se preocupar com as pequenas lesões ao meio
ambiente, ou apenas centrar esforços nos grandes questões que
envolvem o crime ambiental? (MARTINS, 2011, Revista Consultor
Jurídico.)
Pode mensurar o que é uma conduta irrelevante para o
ecossistema? (MARTINS, 2011, Revista Consultor Jurídico.)
É possível aplicar o Princípio da Insignificância antes do julgamento
da ação? (MARTINS, 2011, Revista Consultor Jurídico.)
De início vale ressaltar e explorar o conceito de princípio que
predomina na doutrina brasileira, conforme aduz que:
Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia
sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e
servindo de critério para sua exata compreensão e
inteligência, exatamente por definir a lógica a e
racionalidade do sistema normativo, no que lhe
confere a Tonica e lhe dá sentido harmônico. É o
conhecimento dos princípios que preside a intelecção
das diferentes partes componentes do todo unitário
que

há

por

nome

sistema

jurídico

positivo.

(Mello,1999, p.)
Nessa linha conceitual pode-se compreender em sua amplitude
conceitual sobre Princípio, que é utilizado como alicerce fundamental,
mesmo em diferentes normas, dando embasamento para tomada de
decisões jurídicas.
A diante convém

abordar

o

conceito

que

gerencia

nosso

ordenamento jurídico que expressa seu entendimento, na qual foi extraído
do Informativo dos Tribunais Superiores, cuja relatora a Ministra Cármen
Lúcia, que consiste em esclarecer o Princípio da Insignificância.
Carece de tipicidade material conduta, crime
ambiental que apresenta mínima ofensividade,
ausência de periculosidade social da ação, reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica provocada
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(princípio insignificância). (...) No processo em exame,
não se produzira prova material de qualquer dano
efetivo ao meio ambiente. Ademais, mesmo diante de
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crime de perigo abstrato, não seria possível dispensar
a verificação “in concreto” do perigo real ou mesmo
potencial da conduta praticada pelo acusado ao bem
jurídico
tutelado.
(Informativo
nº
816/STF/
Inq.3788/DF)
Verifica-se que a tipicidade material da conduta do agente, requer o
mínimo de perigo social ou impacto reprovável, na qual se exige que o
bem tutelado esteja sofrendo lesão ou ofensa grave, diante do crime
ambiental cujo haja não o perigo em abstrato e sim o perigo real na
espécie vertente.
Confirma nesse mesmo sentido Luiz Flávio Gomes:
(...) infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime
insignificante expressa o fato de ninharia, de pouca
relevância (ou seja: insignificante). Em outras palavras, é
uma conduta ou5 um ataque ao bem jurídico tão irrelevante
que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal.
Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.
O fato insignificante, destarte, deve ficar reservado para
outras áreas do Direito (civil, administrativo, trabalhista
etc.). Não se justifica a incidência do Direito Penal (com
todas as suas pesadas armas sancionatórias) sobre o fato
verdadeiramente insignificante (GOMES, 2009, p. 15).
Ainda, para o doutrinador Ivan Luiz da Silva, entende que
insignificância e bagatela são termos distintos:
A primeira categoria se atrela a uma ideia de ninharia,
algo de pouca ou nenhuma significância. A eleição de uma
conduta para um processo que discutirá esse suposto
conflito representa escassa lesividade, já o crime de
bagatela seria uma ação formalmente típica que não
chegou a lesionar um bem jurídico protegido, e por isso
não deve ser perseguido pela instância penal. (SILVA,
2011, p. 84-85)
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Fica evidente que o Princípio da Insignificância e Bagatela, embora
alguns doutrinadores, entendam como semelhantes ou sinônimos, há
entendimentos que valorizam e estudam esses dois institutos como
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divergentes e conflitantes, pois enquanto a insignificância é amparada
quando o dano é de baixa lesividade ou outro da bagatela, é quando ainda
não há o dano a ser reparado.
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES AMBIENTAIS
A insignificância convém destacar que se faz naturalmente presente
nas questões de cunho ambiental, quando de alguma forma ocorre a
demonstração de resonância na mera conduta do agente.
A Carta Magma descreve as questões que envolvem o meio
ambiente favorecendo e protegendo o equilíbrio ecológico aplicando-lhe
direito fundamental constitucional de todos da ação tempestiva humana e
sua conduta elencado no artigo 225, caput, garante o direito fundamental
equilibrado e com qualidade de vida.
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Desta feita surge a preocupação doutrinária em especificar que a
Constituição de 1988, protege o meio ambiente e direciona como deve ser
conduzida as questões ambientais, que assim explana Leal Júnior, com a
demonstração que a preocupação com o equilíbrio ecológico é uma
exigência da própria Constituição Federal, devendo as condutas humanas,
públicas ou privadas, considerarem essa questão. (Leal Júnior, 2015).
Segue esse mesmo entendimento a mestre Fernanda de Castro
Rocha, em sua teoria de aplicação do Principio da Insignificância no
direito penal.
Muito embora seja firmado na doutrina e na
jurisprudência a possibilidade de aplicação do
princípio da insignificância às condutas que não sejam
capazes de lesar ou expor ao perigo o bem jurídico,
ainda há desarmonia no que se relaciona à
possibilidade do mesmo nos crimes contra o meio
ambiente. (ROCHA, 2015)
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Mesmo a atividade lícita e licenciada pode acarretar um dano
ambiental, passivo inclusive de indenização e reparação, justamente por
causa do limite da tolerabilidade do ambiente se foi no caso concreto
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ultrapassado.
Para Santos e Sega (2007), o mais importante que deve ser
ressaltado, sobre o princípio da insignificância é que possui no cenário
jurídico-penal, social e político, valorização e reconhecimento por ser
fundada em desconsideração da tipicidade das infrações penais
entendidas como não lesiva, ou seja, não deve incorrer na esfera do crime
ambiental, pois casos dessa natureza, em que está comprovado que não
houve agressão ou lesividade, a fim de “evitar que casos de baixa ameaça
a bens jurídicos protegidos sobrecarreguem o tão assoberbado Poder
Judiciário, vinculando-se, desse modo, ao movimento que busca um
direito penal mínimo”.
Ainda manifesta Santos e Sega (2007), já que a “Lei dos Juizados
Especiais parece ter surgido com o mesmo objetivo, como podemos
observar na introdução de instrumentos despenalizadores e
descarcerizadores, além de5 tentar desburocratizar a prestação
jurisdicional”, dispondo por tanto de sólida representação que visa não
punir, mas apresentar um direito acima de tudo interventor, porém que
assegura os direitos considerados constitucionais fundamentais.
É notório o entendimento do Supremo Tribunal Federal em aplicar o
Princípio da Insignificância em decisões de menor valor lesivo, como o
Ministro do STF Celso de Mello que concedeu a liminar pedida em
Habeas Corpus nº 84412, impetrado no Supremo Tribunal Federal, cujo o
paciente havia sido condenado pela Justiça paulista pelo crime de furto de
uma fita de vídeo game, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), senão
vejamos o teor de sua decisão.
Direito Penal não se deve ocupar de condutas que
produzam resultado, cujo desvalor - por não importar
em lesão significativa a bens jurídicos relevantes não represente, por isso mesmo, prejuízo importante,
seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à
integridade da própria ordem social.
Diante do entendimento do excelentíssimo senhor Ministro Celso de
Mello, eu deferi o pedido da liminar impetrado no HC, supra, afirma que
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tem características que compõe a ausência de justa causa, ainda eu se
assemelho a aplicação direta do Princípio da Insignificância.
DO CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE CONSIDERADO NÃO
LESIVO OU DE MERA CONDUTA
O crime ambiental apresenta cinco enquadramentos tipificado na Lei
n.º 9.605/98, em seus dispositivos, de artigo, 29 ao 76, que descrevem
com precisão as agressões conhecidas na legislação vigente, contra a
fauna, flora, poluição e outros crimes ambientais, do ordenamento urbano
e o patrimônio cultural, crimes contra a administração pública infração
administrativa, amparadas como crime ambiental.
De outro lado, seguem aqueles crimes considerados de mera
conduta e não lesivos que não cabe ação de crime ambiental, e sim
podendo prosperar na esfera criminal ou cível.
A aplicação do Princípio da Insignificância ao caso concreto se deu
mediante o entendimento da desproporcionalidade da sanção penal e a
identificação dos pressupostos necessários, quais sejam: a) a mínima
ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da
ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada; assim disposto no Habeas
Corpus nº 94439, do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA Habeas corpus. Penal. Crime de furto (art. 155,
caput, do CP). Princípio da insignificância. Hipótese de
não-aplicação. Precedentes. 1. A jurisprudência deste
Supremo
Tribunal
Federal
assentou
algumas
circunstâncias que devem orientar a aferição do relevo
material da tipicidade penal, tais como: (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade
do
comportamento
e
(d)
a
inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No
presente caso, a pretensão deduzida no sentido de que
seria possível a aplicação do princípio da insignificância
ou do princípio da "irrelevância penal do fato" à espécie
não encontra respaldo suficiente para suspender os
efeitos do acórdão ora questionado e obstar o andamento
da ação penal. 3. Habeas corpus denegado. (HC 94439,
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RTJ VOL-00210-01 PP-00321 LEXSTF v. 31, n. 364,
2009, p. 362-372)
Bem verdade que o entendimento da jurisprudência tem sopesado a
converter crimes de mera conduta em crimes ambientais, como se pode
analisar o artigo 60 da Lei 9.605/98, que:
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer
funcionar, em qualquer parte do território nacional,
estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente
poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos
ambientais competentes, ou contrariando as normas
legais e regulamentares pertinentes:
Em análise direta do artigo 60, da Lei supra, verifica-se que se trata
literalmente de crime de mera conduta exercer uma atividade
potencialmente poluidora, sem licença ambiental, por não se estabelecer
um crime de dano ou agressão5 pela leitura do dispositivo e sim a mera
não constatação da licença ambiental.
Quando se possa mencionar que a atividade venha ser considerada
potencialmente poluidora, conforme descrita no art. 60, deve-se existir a
clara demonstração através de Laudo Pericial do Juízo, que constate que
tal atividade tem esse potencial amealhado, pois é o entendimento da
Turma Recursal do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois, depende de
prova pericial, como se vê, nesse sentido:
RECURSO CRIME. DELITO AMBIENTAL. ARTIGO 60 DA
LEI 9.605/98. RAMPA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. 1.
As obras tidas como potencialmente poluidoras e
suscetíveis de obtenção de licença do órgão ambiental
competente estão relacionadas no Anexo I da Resolução
237 do Conama, assim como na Tabela de Atividades do
Manual
de
Cadastro
Técnico
Federal.
2.
A
complementação do rol, frente ao que dispõe o § 2º do art.
2º da mesma Resolução, só pode ser feita pelo órgão
ambiental competente, entendido este, pela legislação de
regência, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a
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teor do disposto na Lei Federal n. 6.938/81 e no Decreto
n. 99.274/90. 3. Impossibilidade de admitir-se que
legislação municipal como a da Comarca de Taquara
venha a ampliar, em nível local, o que compete ao órgão
federal, até mesmo pelos reflexos penais daí decorrentes,
em desprestígio ao princípio da legalidade. Admissão
como a pretendida, incluindo rampa de lavagem de
veículos como atividade potencialmente poluidora em um
município, criaria insegurança jurídica, já que a
inexistência de licença configuraria crime ambiental local,
enquanto não o seria noutro ente municipal cuja legislação
não a previsse. 4. A competência material comum,
prevista no art. 23 da Constituição Federal, tem como
objetivos proteger, executar encargos e fiscalizar. A
competência concorrente, em matéria ambiental, não
prevê a participação do Município, cuja atuação está
adstrita ao estabelecido no art. 30 da Carta Magna. 5.
Fora das atividades elencadas no Anexo I da Resolução n.
237 do Conama, portanto, a falta de licenciamento
ambiental em relação a obras, atividades ou serviços tidos
como poluidores não pode ser vista como crime ambiental
penal. 6. A par disso, há que se observar recentes
decisões do STJ, que têm entendido que a configuração
do delito previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/98, exige, além
da falta de licença ambiental, prova robusta de que a
atividade seja potencialmente poluidora, o que somente
pode ser verificado através de perícia. (AgRg no REsp
1411354/RS 2013/0349228-6, Rel. Min. Moura Ribeiro, 5ª
Turma, j. 19/08/2014) RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO (Recurso Crime Nº 71005775150, Turma
Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson
Jorge Cechet, Julgado em 25/04/2016).
Segue nessa mesma linha o julgado nas Turmas Recursais do
Estado do Rio Grande do Sul Nº 71007438559, que esclarece o
dispositivo do art. 60 da lei nº 9.605/98, aduz que:
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desafia a comprovação, por meio de prova da técnica, da
materialidade, por imprescindível a demonstração de que
o ato é potencialmente poluidor. 2. Simples fato de ser
exigida a licença ambiental não conduz, de forma
automática, à conclusão do caso concreto, a atividade
desenvolvida é potencialmente poluidora. Na realidade, o
que o tipo penal exige para a configuração do delito, de
forma concomitante, é o desenvolvimento de atividade
potencialmente poluidora, sem a correspondente licença
ambiental. Hipótese em que, ademais, não é possível
concluir tenha sido colocado em risco o bem juridicamente
tutelado, ou seja, o meio-ambiente. RECURSO
IMPROVIDO.
O delito tipificado nesta Apelação supra, a qual faz abordagem direta
ao descrito no artigo 60 da Lei5 nº 9.605/98, está configurada em perigo
abstrato, em que a mera atividade, cuja potencialidade, está tipificada
como supostamente perigosa diante do disposto no tipo penal, onde não
se pode definir que seja poluidora automaticamente, sem a indispensável
comprovação da licença ambiental.
Desta feita, direciona a lição do doutrinado Guilherme de Souza
Nucci, revela sobre perigo abstrato de atividade potencialmente poluidor:
(...) ressaltemos que a lei fez questão de deixar clara a
situação de perigo abstrato, pois não se está construindo,
reformando, ampliando, instalando ou fazendo funcionar
estabelecimento, obra ou serviço efetivamente poluidor,
isto é, que gera sujeira, maculando o meio ambiente.
(NUCCI, 2017, p. 1008)
Contudo, não necessariamente, a princípio deva prevalecer da prova
em que mesmo sendo considerada atividade potencialmente poluidora,
pois não se deve ao fato de que a mera exigência do documento de
Licença Ambiental, deva constar que seja efetivamente poluidor.
Senão vejamos o julgado do Recurso Crime Nº 71005775150, da
Turma Recursal Criminal:
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RECURSO CRIME. DELITO AMBIENTAL. ARTIGO 60 DA
LEI 9.605/98. RAMPA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. 1.
As obras tidas como potencialmente poluidoras e
suscetíveis de obtenção de licença do órgão ambiental
competente estão relacionadas no Anexo I da Resolução
237 do Conama, assim como na Tabela de Atividades do
Manual
de
Cadastro
Técnico
Federal.
2.
A
complementação do rol, frente ao que dispõe o § 2º do art.
2º da mesma Resolução, só pode ser feita pelo órgão
ambiental competente, entendido este, pela legislação de
regência, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a
teor do disposto na Lei Federal n. 6.938/81 e no Decreto
n. 99.274/90. 3. Impossibilidade de admitir-se que
legislação municipal como a da Comarca de Taquara
venha a ampliar, em nível local, o que compete ao órgão
federal, até mesmo pelos reflexos penais daí decorrentes,
em desprestígio ao princípio da legalidade. Admissão
como a pretendida, incluindo rampa de lavagem de
veículos como atividade potencialmente poluidora em um
município, criaria insegurança jurídica, já que a
inexistência de licença configuraria crime ambiental local,
enquanto não o seria noutro ente municipal cuja legislação
não a previsse. 4. A competência material comum,
prevista no art. 23 da Constituição Federal, tem como
objetivos proteger, executar encargos e fiscalizar. A
competência concorrente, em matéria ambiental, não
prevê a participação do Município, cuja atuação está
adstrita ao estabelecido no art. 30 da Carta Magna. 5.
Fora das atividades elencadas no Anexo I da Resolução n.
237 do Conama, portanto, a falta de licenciamento
ambiental em relação a obras, atividades ou serviços tidos
como poluidores não pode ser vista como crime ambiental
penal. 6. A par disso, há que se observar recentes
decisões do STJ, que têm entendido que a configuração
do delito previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/98, exige, além
da falta de licença ambiental, prova robusta de que a
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Turma, j. 19/08/2014) RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO (Recurso Crime Nº 71005775150, Turma
Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson
Jorge Cechet, Julgado em 25/04/2016).
Nesta situação não se trata de um crime que exige um resultado um
dano ou agressão, alguns doutrinadores classificam esse tipo de crime
como de mera conduta.
A Recomendação N.º 02/2016, expedida pelo excelentíssimo senhor
Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles, quanto trata da
otimização da atuação extrajudicial do Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul em matéria de crime ambiental, quando verificada a
intensidade do dano ambiente, aplica-se então o Artigo 2º e seguintes da
referida recomendação, analisando a necessidade da instauração do
Inquérito Civil:
Art. 2º Diante 5da convicção formada de que o dano
ambiental verificado seja de menor lesividade ao meio
ambiente e não apresente características suficientes de
relevância e significância para os fins preceituados no art.
1º, podendo ser obtida a reparação diretamente na esfera
criminal, ao membro do Ministério Público é dada a
faculdade de optar pela não instauração do Inquérito Civil
e valer-se dos institutos da composição civil prévia à
transação penal e da reparação do dano em sede de
suspensão condicional do processo, desde que presentes
os seus requisitos informadores.
§ 1º Não configurada a hipótese prevista no caput, a
demanda deve ser resolvida, também, na esfera cível.
§ 2º Nas hipóteses em que não for possível fiscalizar a
efetiva reparação do dano nos autos do procedimento
criminal judicial, poderá o membro do Ministério Público
instaurar
procedimento
administrativo
para
acompanhamento.
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Art. 3º Nas hipóteses em que a conduta investigada não
possua tipo penal equivalente e afastada a configuração
prevista no art. 1º desta Recomendação, o dano ambiental
poderá ser avaliado à luz do princípio da tolerabilidade do
ambiente, o qual estabelece o limite para a caracterização
do dano, justamente com base na capacidade real e
concreta do ambiente afetado de absorver e suportar o
impacto ou pressão adversos, caso em que, considerado
dano de menor lesividade ao meio ambiente, o membro do
Ministério Público poderá optar pela não instauração do
Inquérito Civil, reservada ao Poder Executivo a aplicação
das sanções administrativas cabíveis (art. 225, §3º, da
CF).
Art. 4º São situações que podem orientar o convencimento
e a tomada de decisão do membro do Ministério Público
quanto à possibilidade de evitar a instauração de Inquérito
Civil, seja pela resolução do dano no âmbito da
responsabilização criminal ou administrativa, seja por se
tratar de dano de menor lesividade ao meio ambiente:
I – Fauna: apreensão de exemplares da fauna silvestre em
quantidade ínfima que não seja capaz de abalar a
estrutura populacional da espécie, desde que excluídas
situações que possam agravar a conduta, ou que estejam
na posse de particulares na condição de animais de
estimação, em guarda doméstica, nos termos do art. 29,
§2º, da Lei n.º 9.605/98, em boas condições de zelo e que,
pelo transcurso do tempo, não possam ser reinseridos na
natureza;
II – Flora:
a) corte de árvores em quantidade ínfima que não seja
capaz de afetar a continuidade da espécie no ecossistema
local, excluídas as situações que possam agravar a
conduta, desde que a ação tenha sido realizada com a
finalidade de promover reparos ou utilização na
propriedade, ou, ainda, em benefício próprio de outra
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Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

carvão e outros produtos de origem vegetal em
quantidade ínfima que não seja capaz de afetar a
continuidade da espécie no ecossistema do local de
origem do dano;
III – Queima ou disposição final de resíduos: a queima de
resíduos não perigosos a céu aberto ou a disposição de
resíduos não perigosos no próprio terreno, em quantidade
insignificante que não seja capaz de afetar a qualidade do
solo, do ar ou da saúde pública;
IV – Poluição sonora: quando não comprovado o dano
efetivo à coletividade, representado por número
significativo de lesados, ou seja, quando verificado
interesse restrito ao direito de vizinhança, assim como nos
casos de cessação da atividade;
5
V – Nas hipóteses
restritas à ausência de licença
ambiental, sem dano ambiental associado;
VI – Outras situações que no juízo criminal ensejam
hipóteses de perdão judicial ou, no âmbito administrativo,
sejam consideradas como de menor lesividade ao meio
ambiente (art. 5º, § 1º, do Decreto nº 6.514/08).
Desta feita foram adotados critérios de aplicação em crimes
ambientais do princípio da insignificância cuja análise se deu inicialmente
no âmbito do Ministério Público, quem deve resguardar a instauração de
crimes ambientais, no Estado do Rio Grande do Sul, após a construção da
Recomendação nº 2/2016, na atuação extrajudicial, que deve priorizar os
assuntos que apresentem relevância e significância, em seu parágrafo
único destaca-se o entendimento no tocante ao dano ambiental:
Parágrafo
único.
Para
os
efeitos
desta
Recomendação, entende-se por dano ambiental de
menor lesividade ao meio ambiente aquele passível
de ser solucionado invocando-se a capacidade de
autodepuração e resiliência produtiva do ambiente
afetado, consistindo naquelas situações de agressão
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que, avaliadas, compreendidas e sopesadas à luz dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não
resultem ou não tenham resultado na efetiva ruptura
do equilíbrio ambiental em razão da sua gravidade,
anormalidade e/ou periodicidade, capazes de impedir,
por si só, a sua regeneração a partir do esforço
natural dos processos ecológicos.
A importância desta recomendação se dá diante da necessidade de
critérios de fato descritivo e avaliador.
Como descrito acima, pode-se aferir que se ocorrer a supressão de
um exemplar de uma árvore, cuja espécime vegetal é única e protegida
legalmente, estando exposta num jardim ou parque público vai trazer
prejuízo ao ambiente ou abalo a existência daquela espécie, porém
diferente se a árvore estiver num ambiente de floresta natural, que não vai
trazer de forma algum dano ao meio ambiente.
DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL EM CRIME AMBIENTAL
DO BEM TUTELADO
O Ordenamento Jurídico procura primeiro compreender e internalizar
o limite da tolerabilidade do ambiente. Por vezes a Norma Jurídica
estabelece um padrão de emissão de poluentes, supostamente, aceitável
onde é adotado como um padrão objetivo de tolerância do meio ambiente.
Assim entende-se que a natureza somente tem a capacidade de não se
desequilibrar e de ser resiliente de autodepurar, a medida que aquele
limite de emissão de poluente seja observado e respeitado.
Por outro lado, esse limite da tolerabilidade também deve ser aferido
não apenas objetivamente de acordo com os padrões normativos, mas
também no caso concreto. Porque muitas vezes o dano ambiental pode
advir de uma conduta lícita, ou seja, de uma atividade licenciada pelo
órgão de controle ambiental, como numa série de atividades próximas,
pois o órgão ambiental não leva em consideração o efeito cumulativo e
sinérgico do conjunto das atividades e sim a atividade isolada em si, o que
devia ser considerado um equívoco.
Para se falar em crime ambiental com aplicação do princípio da
insignificância, a Jurisprudência, vem registrando decisões antagônicas,
entre duas correntes, pois não há uma posição contundente e vinculante
ao tema, sendo encontradas decisões nos dois sentidos.
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sustentando que, não se pode aplicar o princípio bagatelar aos crimes
ambientais, justamente porque este tipo de crime produz uma ofensa ao
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um bem tutelado e inclusive constitucionalmente, onde é elevado a um
patamar de direito fundamental do cidadão, que o meio ecologicamente
equilibrado, logo não se pode compreender, segundo essa primeira
corrente, como uma lesão qualquer que seja a um bem protegido
constitucionalmente, possa a vir ser considerada uma lesão insignificante.
Noutra vertente, a quem afirma que se pode aplicar o princípio da
insignificância aos crimes ambientais, quando de fato for uma agressão
sem nenhuma potencialidade lesiva ao bem ambiental em si, por se tratar
da conduta do agente que não revelar uma periculosidade de nível
criminal que necessite de representação de ação penal.
O estranho nisso tudo é que quando a jurisprudência compreende
por aplicar o princípio da insignificância e afastar a própria tipicidade do
crime ambiental extinguindo a ação penal, essa decisão avalia o fato em
si, e não leva em consideração a tese jurídica.
5
O artigo 129 da Carta Magma,
assegura que:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente
e de outros interesses difusos e coletivos;
Para que possa o representante ministerial utilizar, fundamentar e
decidir pela não instauração do Inquérito Civil.
A competência para suprir e proteger o meio ambiente e combater a
poluição se dá através do artigo 23 da Constituição Federal do Brasil de
1988, que descreve:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
Com a citada anteriormente, Recomendação nº 02, ficou
estabelecido pelo Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, que o
Agente Paquet, pode avaliar a ínfima lesividade do dano, para os efeitos
de não atuar na esfera cível e buscar tão somente a reparação do dano
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seja na esfera criminal ou administrativa, conforme desponta o artigo 225,
§3º, onde muitas vezes chegando a arquivar a própria ação penal, por
conta da aplicação do princípio da insignificância.
Art. 225. § 3º, CF: As condutas e atividades
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções
penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.
A Recomendação não objetiva por intuito unicamente aliviar ou
reduzir o volume de serviços na promotoria, mas indicar ao promotor que
ele deva atuar para enfrentar a Política Pública, para verificar ação do
estado relativamente daquele bem protegido, de um espaço de uma
unidade de conservação, não é eficaz, onde pode e deve atuar
instaurando um Inquérito Civil, propondo um Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta ou até ajuizando uma Ação Civil Pública, a fim
de resolver o todo do problema e evitar que aquele problema aconteça.
Portanto, ao órgão ambiental ou a um órgão gestor de uma unidade
de conservação para que adotem medida eficaz com a finalidade de
proteger aquele recurso ou até mesmo adotar uma medida preventiva
àquele que foi efetivamente flagrado cometendo o crime ambiental.
Segue nesta mesma linha judicial o entendimento do Habeas Corpus
nº 12563 que aportou na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
(STF) que concedeu, por maioria de votos, absolveu um pescador que
havia sido condenado por crime contra o meio ambiente contra a fauna,
por pescar durante o período de defeso, flagrado com doze unidades de
um crustáceo, essa foi a primeira vez que foi aplicada jurisprudência
objetiva do princípio da insignificância (ou bagatela) em crime ambiental.
EMENTA: HABEAS CORPUS 12563 - AÇÃO PENAL.
Crime ambiental. Pescador flagrado com doze camarões e
rede de pesca, em desacordo com a Portaria 84/02, do
IBAMA. Art. 34, parágrafo único, II, da Lei nº 9.605/98. Rei
furtivae de valor insignificante. Periculosidade não
considerável
do
agente.
Crime
de
bagatela.
Caracterização. Aplicação do princípio da insignificância.
Atipicidade reconhecida. Absolvição decretada. HC
concedido para esse fim. Voto vencido. Verificada a
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objetiva insignificância jurídica do ato tido por delituoso, à
luz das suas circunstâncias, deve o réu, em recurso ou
habeas corpus, ser absolvido por atipicidade do
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comportamento. Decisão A Turma, por maioria, concedeu
a ordem para absolver o paciente, nos termos do art. 386,
III, do Código Penal, vencido o Relator, que a denegava.
Redigirá o acórdão o Senhor Ministro Cezar Peluso.
Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso
de Mello e Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 21.08.2012.
Vale lembrar que neste julgado levou-se em conta estritamente
necessária à proteção da sociedade e de outros bens jurídicos que lhe
sejam essenciais, pois o objetivo da Lei 9.605/98 é a proteção ao meio
ambiente e a preservação das espécies.
Objetivamente ainda não há critérios para se avaliar
consideravelmente a insignificância, mas a jurisprudência indica alguns
caminhos, como quando o ecossistema possui uma capacidade de
autodepuração, ou seja, quando aquela agressão não for capaz ou não foi
5
capaz de quebrar o necessário
equilíbrio ecológico ou até mesmo
levando-se em conta o princípio da resiliência produtiva do ambiente,
quando o meio ambiente ou aquela população afetada, seja ela vegetal ou
animal, ela não sofre um abalo significativo na sua espécie e ela
apresenta a capacidade de se regenerar, inclusive a partir daquela lesão
ou agressão, tendo a capacidade de absorver o impacto daquela ação
sofrida de forma que não haja um abalo contundente.
Assim, são necessários alguns critérios que a jurisprudência deve
aferir a incidência ou não para ser adotado no caso concreto o Princípio
da Insignificância, nos caso de menor complexidade em matéria
ambiental, que podem ser resolvidos no processo criminal ou no
procedimento administrativo, que não necessita da instauração de um
inquérito civil para avaliar na esfera cível, portanto o dano ambiental.
A aplicação da pena em desfavor do agressor ambiental faz-se
necessário uma análise de toda a lesividade causada ao meio ambiente
de forma gradual e adequada, de acordo com o artigo 6º, da Lei 9.605/98,
dos Crimes Ambientais, que:
Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a
autoridade competente observará:
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I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da
infração e suas consequências para a saúde pública e
para o meio ambiente;
A mestre e advogada, Lopes (2017), em seu artigo jurídico, sobre
crimes ambientais denota sobre as considerações iniciais “para que um
crime ambiental venha a ser analisado como irrelevante e aplicado o
princípio bagatelar, viável e atenda aos pressupostos enquadrados como
ínfimos, ou incapazes de ocasionar danos diretos e efetivos ao bem
jurídico tutelado pela norma abstrata”, ocorrendo, uma atipicidade material
da conduta perpetrada, ou seja, o resultado, por si só, não justifica motivar
todo um aparato estatal em sua função, pois, falta-lhe a lesividade
necessária para tanto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando-se em conta a desestruturação dos órgãos de fiscalização e
controle ambiental, as policias ambientais estão sendo de algum modo
dizimadas, pela diminuição do seu contingentes, até pelo incremento da
violência urbana e rural, a crise econômica em que passam a União,
Estados, os Municípios, que vem gerando uma redução do
contingenciamentos de recursos para equipar os órgãos ambientais, o que
implica diretamente uma deficiência na fiscalização de prevenção e
repressão dos crimes ambientais.
Por outro lado, ainda assola uma dificuldade imposta pela
jurisprudência em matéria de crime ambiental, pois decisões recentes têm
exigido para aplicação desses crimes uma prova material muito
contundente, provas periciais, onde muitas vezes os estados não têm
capacidade produzir, porque não há laboratórios ou pessoal
especializado.
Entendimentos jurisprudenciais que transformam crimes de mera
conduta em crimes de dano, conforme o mencionado no art. 60, da lei
9.605/2018, em que atividade sem licença ambiental, não exige o
resultado do dano, por ser o dispositivo de perigo abstrato ou presumido,
assim como é discutido nos Tribunais, o dano tem que ser comprovado
efetivamente ao bem jurídico tutelado.
As dificuldades são de toda ordem, de modo que a repressão aos
crimes ambientais se torna extremamente difícil, complicada e que
dificilmente se consegue chegar a uma condenação no processo de crime
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ambiental, devido os inúmeros recursos utilizados e aos prazos
prescricionais.
Diante do que foi apurado nesta pesquisa verifica-se que cabe ao
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Ministério Público analisar diante da Recomendação 02 do doutro
Procurador do Rio Grande do Sul, que orienta quando da aplicação do
princípio da insignificância ao caso concreto, e diante das decisões
liminares que foram asseveradas no Supremo Tribunal Federal,
verificando-se a desproporcionalidade penal, a mínima ofensividade da
conduta, a não periculosidade social e a baixa reprovabilidade do
comportamento do agente e sua inexpressividade da lesão jurídica
provocada, para que possa fazer valer a ação de crime ambiental ou sua
extinta ação penal, quando da não propositura processual por atender os
pressupostos da aplicação do princípio da insignificância no caso
concreto.
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ROSELI REGO SANTOS CUNHA SILVA
(Orientadora)
RESUMO: A Lei nº 13.467/2017, intitulada por Reforma Trabalhista,
aprovada em trâmite acelerado e poucas vezes vista no Congresso
Nacional, apresenta significativas e polêmicas mudanças na estrutura do
Direito Trabalhista brasileiro, principalmente por não se traduzirem em uma
verdadeira reflexão quanto as necessidades e anseios de uma classe
jurídica que necessita de atenção e acolhimento do legislador. O trabalho
surge com o intuito de retratar essas mudanças, principalmente no que se
refere às disposições sobre a concessão dos benefícios da assistência
jurídica integral e gratuita na seara trabalhista e seus reflexos no
adimplemento de honorários periciais e advocatícios, evidenciando a
flexibilização da garantia constitucional do acesso à justiça em comparação
com rito processualístico comum. O artigo se apresenta em dois capítulos,
numa metodologia focada na análise de documentos, dados e textos
atinentes a problemática, além das referências bibliográficas pertinentes.
Preliminarmente, faz-se uma contextualização da reforma, e em momento
posterior trata das nuances do acesso e gratuidade da justiça frente a
obrigação de adimplemento de honorários advocatícios e periciais.
Palavras-chave: Acesso

à

justiça;

Assistência

judiciária

integral;

Honorários Periciais e Advocatícios; Reforma Trabalhista.
ABSTRACT: The Law No. 13.467/2017, entitled under the nickname of
labor reform, adopted in processing speed and seldom seen in the National
Congress, presents significant and controversial changes in the structure of
the Brazilian labor law, into a true reflection regarding the needs and
desires of a legal class that needs attention and acceptance of the
legislator. The work comes with the intent to portray these changes, mainly
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in what refers to the provisions on the granting of the benefits of full and
free legal assistance in the area of labor and their effects on the
performance of expert fees and fees, demonstrating the flexibility of the
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constitutional guarantee of access to justice in comparison with common
procedure rite. The research project is presented in two chapters, a
methodology focused on the analysis of documents, data and texts
pertaining to the issue, in addition to the bibliographical references.
Preliminarily, makes himself a contextualization of the reform, and at a later
stage deals with the nuances of access and gratuity of justice outside the
obligation of performance of attorneys and experts.
Keywords: Access to justice; Full judicial assistance; Expert fees; Labor
reform.
SUMÁRIO: 1.

Introdução.

2.

A

Reforma

trabalhista

e

o

direito

intertemporal. 3. O acesso a justiça versus reforma trabalhista; 3.1
Assistência judiciária gratuita contemporânea; 3.2 Assistência judiciária
gratuita na CLT pós reforma; 3.3 Os efeitos da concessão da justiça
5
gratuita; 3.4. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais
versus disciplina da lei n. 13.347/2017; 3.5 Caracterização dos honorários
periciais versus gratuidade da justiça; 3.6 Condenação ao pagamento de
honorários de sucumbência versus gratuidade da justiça. 4. Considerações
finais. 5. Referências.
1. INTRODUÇÃO
A sociedade moderna, com o propósito de conviver de forma
harmônica, tem suas estruturas alicerçadas sob pilares da democracia,
sendo a construção de seu conjunto de normas e regramentos
direcionados para corresponder essa acepção, englobando características
sociais, geográficas e consuetudinárias para adaptar-se as necessidades
do povo e dar voz aos interesses do Estado.
Em virtude da complexidade das relações jurídico-sociais que se
sucederam, bem como para que possa subsistir segurança jurídica, é
mister que uma lei verse sobre determinado tema de forma clara e objetiva,
todavia, é necessário que a própria tenha eficácia no mundo jurídico.
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Dentro desse contexto, observamos a Constituição Federal de
1988, que apesar de intitulada como “Constituição Cidadã” e ser dotada de
uma boa hermenêutica em seus dispositivos, apresentam certo
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pragmatismo quanto à efetividade da gama numerosa de garantias e
direitos fundamentais que constam em seu texto, é especificamente nesse
ponto que se tem o prelúdio quanto á problemática que envolve esse
artigo.
Uma destas garantias previstas na carta política consagra não só a
relação íntima do Poder Judiciário com o acesso à justiça (art. 5º, XXXV,
CRFB/88) como também assegura o direito a assistência judiciária gratuita,
conforme previsão do art. 5º, inciso LXXIV, determinando que “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos” e, consequentemente, obrigando que todas as
normas infraconstitucionais que tratam sobre o tema passem a estar
ancoradas de acordo com o regramento constitucional, não podendo, pelo
menos em tese, obstaculizar direitos dessa monta.
Nesse sentido, os juristas Mauro Cappelletti e Bryant Garth, na
famosa obra Acesso à Justiça[1], sustentam que o acesso à justiça pode e
deve ser encarado como um requisito fundamental e instransponível de um
sistema jurídico moderno e igualitário, construído com o propósito de
efetivamente garantir o direito de todos, e não apenas proclamar o esse
direito, que é visto pelos autores como “o mais básico dos direitos
humanos”.
Sob a ótica moderna, esse direito deve ser empregado de forma
abrangente e não restrito às técnicas processuais, isto é, fazendo com que
o Estado fomente técnicas alternativas de solução de conflitos, bem como
promova mecanismos de pesquisa e intelectualização das lides para além
dos tribunais, resguardando-se em técnicas da sociologia, política,
psicologia, economia e até mesmo consuetudinária para equalizar a
relação processual. O “acesso” não pode vir a ser visto apenas como um
direito social fundamental, pois é também, necessariamente, o ponto
central da processualística moderna, tratado, portanto, como um
alargamento e aprofundamento dos objetivos e propósitos da moderna
ciência jurídica.[2]
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No tocante a esse discurso processual moderno, observamos um
ramo específico da justiça e do direito que recentemente esteve no foco
dos debates por conta do Projeto de Lei nº 6.787/2016, que versava sobre
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a “Reforma Trabalhista” e deu evidência a Justiça do Trabalho como um
todo. Quase que no apagar das luzes do ano legislativo de 2016, o
presente projeto ganhou notoriedade a partir de sua eleição como meta
prioritária do governo de Michel Temer, sob o manto de uma série de
medidas econômicas ditas como essenciais para a recuperação econômica
do país frente a recessão amargada nos últimos anos. Sua aprovação pelo
Congresso Nacional deu origem à Lei nº 13.467/2017, promulgada pelo
Presidência da República em 13 de julho de 2017, com vigência prevista
para cento e vinte dias a partir de sua publicação oficial havida em 14 de
julho de 2017.[3]
Outrossim, hoje no país, além da Constituição Federal - CF, a
legislação trabalhista é regulada também pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, de 1943, sancionada na época do Estado Novo pelo então
presidente Getúlio Vargas. É importante
que se compreenda que ambas as
5
leis possuem juntas mais de cem anos de vigência e, justamente por essa
propriedade, é muito comum que sofram interferências quanto as
mudanças da sociedade e das estruturas de poder. A Lei 13.467 se
apresenta sob esse viés, introduzindo mudanças sensíveis e significativas
na legislação.
Note-se que apesar do Brasil estar no meio da sua maior crise de
representatividade e de força quanto às suas instituições, seja pela
ausência de uma autoridade moral ou credibilidade de sua classe política,
é no mínimo contraditório a imposição de mudanças que afetassem
sensivelmente os direitos sociais.[4]
A reforma trabalhista tramitou em tempo recorde, iniciada em um
projeto básico que continha apenas onze artigos e que se transformou em
um verdadeiro compendio de quase duzentas disposições sobre a
Consolidação, foram inúmeras as modificações na estrutura do Direito e do
Processo do Trabalho, rompendo-se então com o processo histórico de
garantismo proposto pelo legislador ordinário até este momento.
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Nenhuma norma deve ser interpretada de forma a dirimir o patamar
civilizatório mínimo já garantido ao cidadão e, consequentemente, ao
trabalhador, principalmente em relação aos direitos fundamentais
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consagrados constitucionalmente e a proteção a dignidade humana como
um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.[5]
A aprovação às pressas desta reforma evidencia a falta de senso
da classe política brasileira, que sequer fez um exercício reflexivo e crítico
acerca da importância e da sensibilidade que o tema assevera, sem a
verificação da existência ou não de um equilíbrio envolvendo as
necessidades reais da classe obreira e os objetivos do empresariado
nacional. [6]
Nesse sentido, factível é que a sociedade brasileira tem um
histórico de não dar muita atenção a temas polêmicos. Todavia, frente ao
cenário de instabilidade que assola o país nos últimos tempos, debates
como o fim do foro privilegiado e reforma da previdência têm culminado em
inúmeras manifestações e posicionamentos, principalmente entre a classe
jornalística e acadêmica.
Mesmo que aprovada, procuradores e magistrados trabalhistas de
todo país agora afirmam que deixarão de aplicar o novo regramento sob o
pretexto de que algumas inovações jurídicas serem inconstitucionais, o que
por ventura, tornaria inócuo o Direito do Trabalho como temos hoje. Entre
as justificativas, estão a mitigação da garantia constitucional do salário
mínimo, da gratuidade da justiça e do acesso aos mecanismos de
assistência judiciária integral e livre de onerações.[7]
A respeito da problemática, Homero Batista Mateus da Silva,
sintetizou esse momento:
O nível de insegurança gerado pela reforma é
muito alto e honestamente ninguém sabe aonde ela
vai nos levar. São diversas suas contradições
internas e são numerosos os contrassensos. Há
grande ênfase na negociação coletiva, mas ao
mesmo tempo os sindicatos foram acuados, porque
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considerados os principais responsáveis pelo entrave
do desenvolvimento trabalhista, em afirmações
genéricas e desprovidas de base científica. Há
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grande propaganda sobre o potencial de geração de
empregos, mas a reforma teve a ousadia de dizer que
a dispensa em massa é igual à dispensa individual,
em sua forma e em seu conteúdo, em claro desafio à
Constituição Brasileira e a amplo consenso
internacional em sentido contrário. Há grande
desprezo à Justiça do Trabalho, mas ao mesmo
tempo o país não desenvolveu a contento o sistema
de inspeção trabalhista, que poderia lidar com a
prevenção com muito mais eficácia do que com o
remédio, e não encontra outros campos para a
conversa e o entendimento.[8]
Nesse sentido, o pressente artigo se propõe a apresentar os
aspectos gerais da reforma trabalhista,
principalmente no que concerne à
5
gratuidade da justiça, aos honorários periciais e aos advocatícios no
processo do trabalho.
2. A REFORMA TRABALHISTA E O DIREITO INTERTEMPORAL
Após intensos debates e discussões, no dia 13 de julho de 2017, o
Presidente da República sancionou a Lei nº 13.467/2017, com prazo
de vacatio de 120 dias a partir da publicação, entrou em vigor no último 11
de novembro, um ano para o início da vigência das recentes alterações do
Código Civil e do Código de Processo Civil.
Destarte, em acordo com a teoria do isolamento dos atos
processuais, conforme se verifica da leitura do art. 14 do CPC, aplicável ao
Processo do Trabalho em razão do art. 769 cumulado com o art. 15 do
CPC, as normas processuais alteradas pela Lei nº 13.467 serão aplicadas
aos processos em curso, respeitados os atos já praticados e as situações
consolidadas sob a vigência da lei revogada.[9]
Desta feita, com relação aos efeitos materiais e substanciais
atinentes a reforma, especialmente quanto aos que geram
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responsabilidades patrimoniais, tais como custas, honorários periciais e
honorários sucumbenciais, as modificações propostas pela lei retro
deverão ser aplicadas somente para as reclamações ajuizadas a partir de
14 de novembro de 2017, haja vista que ao tempo do ajuizamento de
ações anteriores, os reclamantes não poderiam avaliar a extensão de
eventuais riscos quanto a futuros insucessos judiciais frente ao
agravamento pela superveniência de lei, com prejuízo de ordem material
imprevisível naquele momento.[10]
Sendo assim, as normas processuais com efeitos potencialmente
materiais devem ser aplicadas para a reclamação trabalhista após a data
da entrada em vigor da Lei, em respeito ao princípio da vedação da
decisão surpresa (art. 10 do CPC) e em obediência aos princípios
constitucionais da segurança jurídica e do devido processo legal.[11]
2.

O ACESSO À JUSTIÇA VERSUS REFORMA TRABALHISTA

O acesso à justiça se encontra intimamente relacionado aos
direitos humanos, à medida que a plenitude de acesso ao judiciário
representa uma forma de trazer igualdade pela equalização de direitos. O
direito fundamental de acesso à justiça, consagrado pela carta política
nacional, além de revelar uma das garantias fundamentais mais
importantes e amplamente disponíveis aos cidadãos, trata por evidenciar o
amadurecimento das instituições democráticas do país.
Essa percepção deriva do fato de que as sociedades modernas
necessitam de instrumentos efetivamente capazes para que todo e
qualquer cidadão, caso sofra alguma lesão (ou ameaça) em seu direito,
possa recorrer às forças coercitivas do Poder Judiciário não apenas para
salvaguarda da jurisdição, mas, sobretudo valendo-se dos princípios do
juiz natural (art. 5º, LIII, CRFB), do devido processo legal (art. 5º, LIV, da
CRFB/88) e do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da
CRFB/88).[12]
No geral essa assistência jurídica gratuita é prestada pela
Defensoria Pública ou por quem exerça cargo equivalente, sendo que se
não houver no Estado o serviço de assistência caberá à Ordem dos
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Advogados, por suas Seções Estaduais, ou Subseções Municipais (arts. 1º
e 5º, § 2º e § 5º, da Lei n. 1.060/50). Na Justiça do Trabalho, por sua vez,
esse instituto encontra-se disciplinado pela Lei 5.554/70, que em seu art.
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14 preleciona que “na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária a que se
refere a Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, será prestada pelo
Sindicato da categoria profissional a que pertencer o trabalhador”, e
supletivamente, deverá ser concedida pelo Estado, por meio de
Promotores ou Defensores Públicos.[13]
Apesar da institucionalização dessa garantia, o projeto de Lei nº
6.787/2016, que deu origem a Reforma, traduz essa “gratuidade” como um
dos principais problemas relacionados ao excesso de demandas na Justiça
do Trabalho, onde a falta de onerosidade para se ingressar com uma ação
se traduz na existência de um grande número de pedidos de justiça
gratuita e ausência de honorários de sucumbência. Em tese, essa litigância
sem controle estimularia o ajuizamento de ações trabalhistas. O centro
dessa apologia reside na ideia de que assistência jurídica integral e
gratuita é um direito assegurado
5 constitucionalmente, porém o texto de
nossa carta política garante essa assistência “aos que comprovarem
insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV).[14]
2.1 Assistência Judiciária Gratuita contemporânea
Na Justiça do Trabalho tem sido admitida a concessão da
gratuidade da justiça também aos empregadores, desde que sejam
pessoas físicas. Já quanto ao processo comum, o art. 98 do Novo Código
de Processo Civil estabelece que o beneficiário da justiça gratuita será a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, desde que com
insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e,
consequentemente, honorários advocatícios.
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
§ 1o A gratuidade da justiça compreende:
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I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
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III - as despesas com publicação na imprensa
oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que,
quando empregada, receberá do empregador salário
integral, como se em serviço estivesse;
V - as despesas com a realização de exame de
código genético - DNA e de outros exames
considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a
remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado
para apresentação de versão em português de
documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de
cálculo, quando exigida para instauração da
execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para
interposição de recurso, para propositura de ação e
para a prática de outros atos processuais inerentes
ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou
registradores em decorrência da prática de registro,
averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à
efetivação de decisão judicial ou à continuidade de
processo judicial no qual o benefício tenha sido
concedido.
[...].[15]

Persiste aqui uma abrangência da máxima constitucional do art.
5º, LXXIV, que apesar de não fazer anotação quanto as pessoas naturais e
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jurídicas, permite que o legislador infraconstitucional assim o experimente,
mantendo-se a necessidade de comprovar a insuficiência de recursos.
É importante que se compreenda, conforme será melhor analisado
posteriormente, que algumas disposições do art. 98 do NCPC podem vir a
ser aplicadas ao processo do trabalho, como no caso dos parágrafos 2º, 3º
e 4º.
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§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas
processuais e pelos honorários advocatícios
decorrentes de sua sucumbência.
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que
as certificou, o credor demonstrar que deixou de
5
existir a situação de insuficiência.
§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o
dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas
processuais que lhe sejam impostas. [16]
Cinge-se destacar ainda, quanto ao inciso VIII do artigo retro
mencionado, que o entendimento até então predominante no âmbito do
Tribunal Superior do Trabalho era no sentido de que a isenção dos
depósitos previstos em lei para interposição de recursos, ou para
propositura de ações e prática de outros atos processuais relacionados ao
exercício da ampla defesa e do contraditório não abrangia o depósito
recursal previsto no art. 899 da CLT.[17]
O TST, inclusive, sustenta que o depósito recursal possui natureza
de “garantia em juízo recursal” e não se tratava de uma taxa de recurso
(Instrução normativa 3/1993). Contudo, com as recentes alterações
propostas pela Lie 13.467, passou a estar incluído o §10 no art. 899 da
CLT, passando a prever expressamente que “são isentos do depósito
recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as
empresas em recuperação judicial”.[18]
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A priori, depreende-se da inclusão desse enunciado como uma
verdadeira extensão da linha substancial do que se pode interpretar como
acesso à justiça, haja vista que a parte beneficiária da justiça gratuita pode
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vir agora a interpor um recurso a uma instancia superior frente a não
necessidade de se fazer a garantia do juízo. Vê-se aqui um dos pontos
positivos propostos pela Reforma, não obstaculizando a efetividade da
máxima constitucional de acessibilidade jurisdicional.
2.2 Assistência Judiciária Gratuita na CLT pós reforma
O art. 790 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT trata do
recolhimento das custas na justiça trabalhista e da concessão da
assistência judiciária gratuita às partes que recebem salário. Esse artigo
atribui ao TST a competência para baixar instruções para o recolhimento
de custas e emolumentos para toda a justiça especializada.
Antes do advento da Lei n. 13.467, a concessão dos benefícios da
justiça gratuita no processo do trabalho estava prevista apenas no § 3º do
art. 790, que contemplava duas hipóteses de concessão, a requerimento
ou de ofício, do referido benefício: a) receber salário igual ou inferior ao
dobro do mínimo legal ou; b) declarar, sob as penas da lei, que não possui
condições de pagar às custas do processo sem prejuízo do sustento
próprio ou de sua família.[19]
A primeira hipótese absorvia uma presunção de veracidade do
estado de miserabilidade por meio de um critério objetivo, isto é, o
recebimento de um salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal.
Enquanto que a segunda hipótese comtempla o caso daqueles que
receberem salário superior ao dobro do mínimo legal, mas que
declarassem, sob as penas da lei, que não possuíam condições de pagar
às custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua
família.[20]
Se faz mister destacar que no âmbito da Justiça do Trabalho,
sempre se entendeu, tanto por força do art. 1º da Lei 7.115/83 como do art.
99, § 3º do NCPC, o pronunciamento de miserabilidade, quando firmado
por pessoa natural, presume-se por verdadeiro, de modo que bastava que
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a parte fizesse a juntada da declaração de pobreza, cabendo à parte
adversa ônus de desconstituir a referida declaração. Para produzir efeitos,
a declaração deve ser, necessariamente, assinada pela própria parte ou
por advogado com poderes específicos para esse fim (art. 105, NCPC e
Súmula 463 do TST).[21]
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Com as mudanças propostas pela Reforma, o §3º passou a
estabelecer que todas as pessoas (naturais, pois fala-se em salários) sob o
prisma de uma certa faixa de renda assalariada serão consideradas
incondicionalmente merecedoras dos benefícios da justiça gratuita, a ser
concedida a requerimento do interessado ou de ofício, independentemente
de qualquer declaração de miserabilidade. A presente alteração inviabiliza
a possibilidade de impugnação do requerimento da justiça gratuita (art.
337, XIII, NCPC), salvo se se comprovar falsidade da prova remuneratória
apresentada.[22]
Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de
Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do
5
Trabalho, a forma de pagamento das custas e
emolumentos obedecerá às instruções que serão
expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.
[...]
§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e
presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer
instância conceder, a requerimento ou de ofício, o
benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a
traslados e instrumentos, àqueles que perceberem
salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do
limite máximo dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social.
§ 4o O benefício da
justiça gratuita será concedido à parte que comprovar
insuficiência de recursos para o pagamento das
custas do processo.[23]
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Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o
mérito, alegar:
[...]

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

XIII - indevida concessão do benefício de
gratuidade de justiça.[24]

Resta cristalino que o novo texto passou a vincular o parâmetro de
presunção absoluta de miserabilidade jurídica junto ao teto de benefícios
da Previdência Social - doravante de 40% de tal limite máximo - em valores
vigentes em 2018: 40% de R$ 5.465,80 = R$ 2.258,32. Desta feita, será
assegurada a gratuidade de assistência judiciária, nas sentenças e
acórdãos, a toda pessoa que receber salário em valor mensal não superior
a R$ 2.258,32, de acordo com as provas colacionadas aos autos e
independente de qualquer declaração de miserabilidade.[25]
Por conseguinte, ampliou-se o acesso à justiça, na medida em que
se passou a permitir ao Juiz, a requerimento ou de ofício, a concessão do
benefício de justiça gratuita a quem receba salário entre R$ 1.908,01 a R$
2.258,32, o que não seria possível caso mantido o critério de recebimento
de salário igual ou inferior ao dobro do salário mínimo.
Ocorre que a Lei 13.467 acrescentou o §4º, aparentemente
antagônico a presunção legal relativa de miserabilidade proposta pelo
parágrafo anterior: “o benefício da justiça gratuita será concedido à parte
que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do
processo”. Salienta-se aqui, com inclusão do § 4º, dois pontos
fundamentais.
O primeiro deles refere-se, agora, quanto a impossibilidade de
concessão, de ofício, do benefício da justiça gratuita àqueles que recebam
salário superior a 40% do teto do INSS, já que a possibilidade de
concessão, de ofício, da justiça gratuita, encontra-se prevista apenas no
§3º do art. 790 da CLT.[26]
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O segundo ponto de destaque fica por conta de que a alteração
proposta pela Reforma tem relação com à substituição da expressão
“declarar” pela expressão “comprovar” (antiga redação do §3), de forma
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que se abstrai o entendimento de que não basta que a parte que recebe
salário superior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral
da Previdência Social declare, sob as penas da lei, que não tem condições
de adimplir às custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua
família, sendo imprescindível, portanto, que a parte requerente demonstre,
mediante apresentação de documentos que comprovem seus gastos
mensais, que, mesmo recebendo salário superior ao limite do teto do INSS,
não possui condições de pagar as custas do processo sem prejuízo de seu
sustento ou de sua família.[27]
Por fim, deve-se compreender que na hipótese de a parte receber
salário superior ao limite de 40%, a concessão do benefício da justiça
gratuita encontra-se condicionada a requerimento e efetiva comprovação,
sendo vedada, consequentemente, a concessão de ofício pelo Magistrado,
de resto nada mudou.[28]
5
Ora, sendo a Justiça do Trabalho um ramo do
Poder Judiciário cotidianamente frequentado, em sua
imensa maioria, por trabalhadores de poucos
recursos, em regra desempregados, tal ilação não
deteria um mínimo de razoabilidade, principalmente
se recordamos que nem mesmo no âmbito do novo
CPC, recentemente aprovado, tamanha exigência
comprovatória foi exigida. De fato, nada justificaria
regramentos tão dispares, a ponto de se imprimir tal
nível de rigor probatório exatamente contra quem,
sabidamente, por máximas de experiência, não tem
condições de arcar com os custos do processo. Não
bastasse a lógica das coisas, também uma
interpretação sistemático-constitucional revela que tal
possibilidade
interpretativa
é
juridicamente
insustentável.[29]
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Destarte, o próprio texto constitucional, ao assegurar que o Estado
presta assistência jurídica integral e gratuita, demonstra, como
destinatários dessa máxima constitucional aos “que comprovarem
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insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Desta feita, o legislador ordinário
reformista simplesmente valeu-se da mesma expressão adotada no texto
constitucional e aplicou de forma expressa ao texto legal da
Consolidação.[30]
2.3 Os efeitos da concessão da Justiça Gratuita
A título de esclarecimento, é importante que fique às claras o fato
de que mesmo concedido o benefício Da justiça gratuita a parte continua a
ser condenada a pagar as verbas de sucumbência, sendo nesse sentido o
art. 98, § 2º, do NCPC, ao prever que que a concessão da gratuidade não
afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas decorrentes da
sucumbência. O § 3º do referido artigo prevê uma regra de suspensão da
exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos contato do trânsito em julgado,
período este em que a cobrança se legitimaria se o exequente demonstrar
cabalmente que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir.
Ao final desse prazo, a obrigação resta por extinta, inexistindo previsão da
prescrição como estava consagrado no revogado art. 12 da Lei 1.060/50
por força do vigente Código de Processo Civil.[31]
§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas
processuais e pelos honorários advocatícios
decorrentes de sua sucumbência.
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que
as certificou, o credor demonstrar que deixou de
existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
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Conforme será melhor analisado em momento oportuno, a
gratuidade não dispensa o pagamento de honorários, sendo apenas o
adiantamento da despesa, e se parte vier a tornar-se sucumbente,
suspende a exigibilidade das despesas processuais e honorários
sucumbentes.[32]
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3.4 A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais
versus disciplina da lei n. 13.347/2017
Os enunciados do art. 790-B, dispositivo ora objeto da análise em
contento, são os que tratam dos honorários periciais. Esses honorários se
traduzem na remuneração paga a um especialista para realização de
exame, avaliação ou vistoria em área exigente de conhecimento técnico
específico, a fim de auxiliar o juiz na formação de seu convencimento para
julgamento de determinada causa (art. 464, NCPC).[33]
Em vista de estar sempre vinculado a algum pedido formulado
pelas partes, o adimplemento dos honorários periciais fica adstrito aquele
5
que for vencido, no julgamento ou na pretensão que justificou a perícia.
Aliás era o que indicava a Súmula 236 do TST, cancelada em virtude da
incorporação da diretriz jurisprudencial no corpo da Consolidação por força
da Lei nº 10.537/2002.[34]
Entretanto, a redação fora malograda porque o legislador ordinário
não se limitou a transcrever a diretriz sumular (“A responsabilidade pelo
pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão
objeto da perícia”), acrescentando a locução “salvo se beneficiária de
justiça gratuita”.[35]
Verifica-se que o legislador fez uma pequena confusão
terminológica entre “responsabilidade” e “exigibilidade”. Ao se debater a
responsabilidade pelas despesas processuais (custas, honorários periciais
e honorários advocatícios) se discute a quem cabe o dever de quitá-las.
Seria ilógico e desarrazoado impor ao empregador inocente a
responsabilidade pelos honorários periciais quando a parte frustrada fosse
beneficiária da assistência judiciária gratuita, por isso a incongruência na
nomenclatura adotada pela lei.[36]
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Em contrapartida, quando se aborda a exigibilidade dos
recolhimentos dos encargos processuais, fala-se da obrigação imediata ou
mediata de adimpli-los, sendo nessa circunstância o cerne que se observa
a variável da justiça gratuita. Os beneficiários podem usufruir do direito à
suspensão da exigibilidade, inicialmente temporária: por determinado prazo
fixado em lei, o beneficiário poderá ser cobrado caso se constate a
superveniência de uma situação financeira apta para que possa quitar sua
dívida, sendo inexigibilidade convertida em definitiva caso a situação não
se modifique. Fato é que a Justiça do Trabalho e a doutrina processual
trabalhista nunca se atentaram para os reais efeitos da
gratuidade, haja vista que sempre confundiram a completa
responsabilidade pelas despesas processuais com
“inexigibilidade” pelas despesas processuais com a mera
temporária”.[37]

concessão da
inexistência de
a sua mera
“inexigibilidade

A nova versão do caput do art. 790-B, com a substituição da
expressão “salvo” (conferida pela Lei nº 10.537/2002) por “ainda” corrige o
erro quanto a inglória redação do artigo, determinando a responsabilidade
pelos honorários periciais persistiria mesmo que a parte sucumbente na
pretensão objeto da perícia fosse beneficiária da justiça gratuita.
Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento
dos honorários periciais é da parte sucumbente na
pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da
justiça gratuita.
[...].[38]
Desta forma, a mudança, ainda que singela, acerta ao recolocar a
literalidade do texto legal de acordo com o entendimento já sumulado pelo
Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, onde a responsabilidade pelos
honorários periciais fica por conta daquele que dor vencido no objeto da
perícia, sendo irrelevantes a condição jurídica e a capacidade econômica
da parte.[39]
3.5. Caracterização dos honorários periciais versus gratuidade da
justiça
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Além da reformulação do enunciado do caput do art. 790-B da
CLT, o legislador reformista acrescentou-lhe outros quatro parágrafos.
[...]
§ 1o Ao fixar o valor dos honorários periciais, o
juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido
pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
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§ 2o O juízo poderá deferir parcelamento dos
honorários periciais.
§ 3o O juízo não poderá exigir adiantamento de
valores para realização de perícias.
§ 4o Somente no caso em que o beneficiário da
justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos
capazes de suportar a despesa referida no caput,
ainda que em outro processo, a União responderá
pelo encargo.[40]
5

O primeiro deles determina que caberá ao Conselho Superior da
Justiça do Trabalho a responsabilidade de fixar os limites máximos dos
valores a título de honorários periciais a serem arbitrados pelo juízo (Res.
CSJT nº 66/2010). A solução é passível de críticas, conforme se observa
nas palavras dos professores Antonio Umberto de Souza Júnior, Fabiano
Coelho de Souza, Ney Maranhão e Platon Teixeira de Azevedo Neto:
Os valores dos honorários periciais tabelados
pelo CSJT não são estipulados com a exclusiva
preocupação de se renumerar com justiça o
importante trabalho prestado por experts, mas
buscam conciliar o impacto de tais despesas com as
limitações orçamentárias (cada vez mais crescentes),
pois é dos cofres da União que são retirados os
recursos para tais pagamentos. Essa é a razão pela
qual os honorários periciais são arbitrados em valores
dispares conforme seja sucumbente na pretensão
respectiva o empregador ou o empregado.
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Frise-se ainda, que os honorários podem ser parcelados
(inteligência do art. 916 do NCPC), entretanto, o juiz não poderá vir a exigir
o adiantamento de valores para a realização de perícias (§ 3º), os
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chamados honorários periciais prévios, conforme o
jurisprudencial emanado na OJ 98 da SDI-II do C. TST.[41]

entendimento

Ressalta-se que caso o beneficiário da justiça gratuita não tenha
obtido na demanda créditos suficientes para adimplir os honorários
periciais, ainda que em outro processo, a União é quem responderá pelo
encargo. Assim, o perito não ficará aguardando por dois anos o incremento
ao patrimônio do ora devedor, mas sim, persistirá quitação imediata pelo
Estado.[42]
Portanto, é forçoso que se reconheça que o legislador reformista
fez uso de uma operação aritmética simples: se o beneficiário da justiça
gratuita detiver crédito montante igual ou superior ao valor dos honorários
periciais, será retirada do próprio beneficiário a importância necessária
para a quitação da verna honorária.[43]
Entretanto, o art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal
assevera o direito fundamental a assistência judiciária “gratuita” e “integral”
a todos que comprovarem insuficiência de recursos, estabelecendo,
portanto, um critério bem objetivo e incisivo para o regramento
constitucional. Desta feita, a leitura simplória do § 4º não ganha nenhuma
sobrevida frente a garantia constitucional de gratuidade, haja vista que a
atribuição de pagamento dos honorários periciais pelo beneficiário da
justiça gratuita afasta por completo essa premissa.
Como se não fosse suficiente, a Lei nº 13.467, ao obstruir tal
garantia, fere também o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput,
CFRB), tendo em vista a infâmia do legislador ao se instituir tratamento
mais gravoso, restritivo e prejudicial ao demandante da Justiça do Trabalho
do que o dispensado ao litigante da Justiça Comum, que se encontra
submetido as regras do NCPC. O artigo 98, precisamente em seu § 1º,
respeitando-se os direitos fundamentais de ampliação do acesso à justiça
e da assistência judiciária integral aos necessitados, determina, por meio
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de um rol exemplificativo, a isenção de pagamentos de custas processuais
e honorários periciais ao beneficiário da gratuidade da justiça.[44]
3.6
Condenação
ao
pagamento
sucumbência versusgratuidade da justiça.

de

honorários

de
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Conforme já relatado, até mesmo o beneficiário da justiça gratuita
deverá arcar com os honorários de sucumbência. O tema em comento é
um dos mais controversos na Reforma Trabalhista, e, por certo ainda
causará eloquentes debates acerca da divergência de entendimento
provocada pela mudança na legislação, principalmente por tratar-se de
algo diametralmente oposto ao que os operadores do direto trabalhista
estão acostumados.[45]
Sob a égide do novo artigo 791-A da CLT, incluído na Seção IV
(“Das partes e dos procuradores”) do Capítulo II (“Do processo em geral”),
inseridos no Título X (“Do processo judiciário trabalhista”) do referido
diploma normativo, persiste a fixação de honorários de sucumbência no
5
processo do trabalho, mesmo que o advogado atue em causa própria,
fixados em, no mínimo 5% e, no máximo, em 15% sobre o valor que: a)
resultar a liquidação da sentença; b) do proveito econômico obtido; e c)
não sendo possível mensura-lo, sobre o valor atualizado da causa.
Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em
causa própria, serão devidos honorários de
sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco
por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento)
sobre o valor que resultar da liquidação da sentença,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
[...].[46]
O §1º do aludido dispositivo estabelece que também subsistirá
condenação ao pagamento de honorários de sucumbência também nas
demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública, bem como nas lides em
que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria.
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§ 1o Os honorários são devidos também nas
ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que
a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato
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de sua categoria. [...].[47]

Já no parágrafo 2º, o legislador reformista definiu uma série de
critérios que devem ser observados pelo magistrado quando da fixação
dos honorários advocatícios de acordo com o percentual estabelecido
pelo caput, que são: a) grau de zelo profissional; b) o lugar de prestação de
serviço; c) a natureza e a importância da causa e do trabalho realizado
pelo advogado e d) o tempo exigido para execução de seu serviço.
§ 2o Ao fixar os honorários, o juízo observará
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço. [...].[48]

O parágrafo 3º trata da sucumbência recíproca, que ocorre em
casos em que a ação é julgada parcialmente procedente, culminando-se
na obrigação de ambas as partes arcarem com os honorários da parte
contrária relativa aos pleitos que não obtiveram decisão judicial
favorável.[49]
§ 3o Na hipótese de procedência parcial, o juízo
arbitrará honorários de sucumbência recíproca,
vedada a compensação entre os honorários.
[...].[50]
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Finalmente, o parágrafo 4º trata da hipótese em que o beneficiário
da gratuidade da justiça não dispõe de critérios para suportar a despesa,
seja no processo em que parte seja vencida, seja em processos adversos.
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A exemplo parecido do que acontece nos honorários periciais, no caso de
a condição econômica da parte permanecer inerte, a obrigação da paga
dos honorários de sucumbência fica suspensa e somente será executada,
se em dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, sobrevier situação financeira adversa do que a época da
condenação. Exaurido o lapso temporal de dois anos sem que o credor
obtenha êxito em tal comprovação, extinta será a obrigação de pagamento
de honorários de sucumbência pelo beneficiário da gratuidade.[51]
§ 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita,
desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em
outro processo, créditos capazes de suportar a
despesa, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se,
5
nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado
da decisão que as certificou, o credor demonstrar que
deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações
do beneficiário.
[...].[52]

Frente a essas inovações, ante a análise pormenorizada desses
enunciados, é importante que se esclareça que antes do advento da Lei nº
13.467/2017, inexistia no corpo legal da Consolidação, qualquer descrição
ou menção sobre “honorários advocatícios”.
Destarte, de acordo com a Súmula 219 do TST (que certamente
será revisada por Egrégio Tribunal), pautada pelo art. 14 da Lei nº
5.584/70, ante a sua latente incompatibilidade com o novo art. 791-A da
CLT, os honorários advocatícios ocorrem somente quando a parte
sucumbente estiver devidamente assistida pelo sindicato da categoria
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profissional e comprovar o recebimento de salário inferior ao dobro do
salário mínimo, bem como encontrar-se em situação econômica que não
lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou de sua
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respectiva família.[53]
Portanto, em época anterior a vigência das alterações trazidas pela
Reforma, não havia condenação ao pagamento de honorários periciais em
situações em que o empregado contratava um advogado particular par
atuar em sua causa, rompendo-se com a diretriz até então aplicada ao
processo do trabalho.[54]
É oportuno ressaltar que com alteração do art. 840, parágrafo 1º da
Consolidação, com redação também alvitrada pela Lei 13.467/2017, as
partes envolvidas no processo saberão de forma líquida o valor de cada
pedido, considerando-se a necessidade da parte autora transcrevê-los na
inicial sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito. Tal
alteração se fez latente a fim de que se possa apurar o proveito econômico
de cada ação, ou por meio do valor atualizado da causa, com o fito de se
apurar os valores dos honorários advocatícios.[55]
A proveniente imposição do pagamento de honorários pela parte
sucumbente torna o processo potencialmente mais caro para ambas as
partes, de modo que faz com que os autores tenham maior receio de entrar
com pedido desprovidos de embasamento jurídico ou desprovidos de
provas convincentes para sustentá-los no processo. Com essas alterações,
o legislador reformista acredita que remanescerá uma redução significativa
do número de ações e no valor das reclamações trabalhistas, o que em
tese, trata-se de algo extremamente favorável a classe empresária e
obstaculizaria o acesso à justiça.[56]
Nesse raciocínio, caso a parte sucumbente seja condenada, ainda
que beneficiária da assistência judiciária integral, e não obtiver nenhum
crédito na correspondente lide ou em outro processo judicial, o credor
poderá vir a pesquisar e requisitar bens do beneficiário, caso consiga
comprovar que a insuficiência de recursos não persista mais dentro de um
prazo de dois anos.[57]
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Após esse lapso, caso o credor não obtenha sucesso na
comprovação de que o beneficiário da justiça gratuita deixou de estar
acobertado pela condição que lhe assistiu os benefícios da justiça gratuita,
a obrigação de pagamento de honorários de sucumbência decai após esse
período e passa a ser considerada extinta.
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A matéria se fez tão polêmica que é objeto de Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI), em trâmite perante a Suprema Corte (STF) no
exato momento da elaboração do presente comentário, proposta pelo
ilustríssimo Procurador Geral da República, sob a alcunha de que o art.
791-A, parágrafo 4º e outros dispositivos desta malfadada reforma violam o
direito fundamental dos trabalhadores pobres aos benefícios da assistência
judiciária integral e a latente restrição de acesso a jurisdição trabalhista,
sustentando que o acesso a poder judiciário é um dos pilares do Estado
Democrático de Direito e reconhecido com um direito fundamental e
humano frente a inúmeras legislações correlatas e internacionalmente
reconhecidas, bem como a circunstância fulcral pelo fato do acesso à
justiça ser um direito constitucionalmente
assegurado pelo art. 5º, incisos
5
XXXV e LXXIV da Constituição Federal.[58]
Nas palavras de Bruno Pivatto:
Em fato, ao impor o pagamento de honorários de
sucumbência ao trabalhador(a) que não dispõe de
recursos financeiros para adimplir eventual crédito
sem prejudicar a sua vida pessoal e seu sustento,
bem como o de sua família, cria-se um significativo
receio e/ou “medo” de ingressar com ação judicial,
mesmo que eventualmente ciente de que tem boas
chances do pedido ser julgado procedente (a máxima
processual de que não “existe causa ganha”
certamente é conhecida por todos que atuam com
processos judiciais).[59]

A verdade é que se persiste uma dificuldade para a pessoa com
baixa condição econômica arriscar-se em algo que pode lhe gerar um
177
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

custo que não tem como adimplir, pois, a condenação em pagamento em
honorários sucumbenciais aos reconhecidamente podres (“na forma da
Lei”) deve ser objeto de muita cautela e sem excessos que podem culminar
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na restrição de acesso ao Poder Judiciário.
Aliás, somente seria viável o descontar honorários dessa monta do
crédito do beneficiário da gratuidade de justiça caso o valor final destinado
ao trabalhador viesse a ser suficiente para que este deixe de atestar
miserabilidade econômica e dignamente possa manter seu sustento e de
sua família.
Veja-se que o processo tem o propósito de conceder a cada uma
das partes aquilo que lhe é devido, desta feira, se o trabalhador recorre ao
poder jurisdicional para obter determinado direito trabalhista, e este lhe é
reconhecido judicialmente, não poderia em tese deixar de recebê-lo em
sua integralidade, mesmo que outro pedido não lhe venha a ser
reconhecido ou chancelado no mesmo processo. Desta feita, não se pode
convir que a obrigação sucumbencial, mesmo que devida, sirva como
instrumento de turbação de um direito assegurado constitucionalmente, em
vista de que não se pode ignorar a condição de hipossuficiência latente do
obreiro, sob pena de não se estar respeitando a função social do trabalho.
Por fim, reitera-se que o propósito da Reforma Trabalhista deve ser
o de encontrar equilíbrio as estruturas que fazem parte do arcabouço da
jurisdição, a medida no que tange aos honorários de sucumbência, a
mudança de regramento serve também como mecanismo de reprimenda
contra abusos ou pedidos de mínima probabilidade de êxito na petição
inicial e, paralelamente, demonstra a importância que dispõe os honorários
advocatícios como um direito inerente ao advogado e que têm natureza
alimentar, como os mesmos privilégios que compõem os créditos oriundos
da legislação do trabalho.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fato é, que o direito, assim como qualquer outra ciência humana,
se apresenta como um fenômeno eminentemente social, haja vista que
corresponde a evolução natural da sociedade e ao desenvolvimento da
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integração e aprimoramento das relações do ser humano como indivíduo
pensante e portador de direitos e obrigações. Talvez hoje seja o tempo em
que o direito e o acesso a jurisdição emanciparam-se em sua plenitude, em
um processo de hierarquização das normas e correspondência aos
ditames da Constituição Federal.
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Não se pode mais interpretar e estudar o ordenamento jurídico
brasileiro sob a constatação de valores individuais, na medida que o
exercício da jurisdição fica adstrito ao comportamento “interdisciplinar” do
magistrado, que antes de se fazer valer o poder coercitivo e de subsunção
da norma ao caso concreto, deve quantificar socialmente a onipresença de
cada demanda aos olhos da justiça.
A Justiça do Trabalho se apresenta como um órgão responsável
por fazer valer a missão de equalizar as relações de trabalho frente as
mudanças das estruturas comunitárias, evolução das relações de trabalho
e a condição de hipossuficiência do obreiro.
5

É de se destacar que a Reforma Trabalhista de 13 de julho de
2017 nascia com um propósito esperançoso de se modernizar a justiça
como um todo e pacificar incongruências que acompanham as relações
trabalhistas como um todo, sempre sob a égide dos princípios
constitucionais e trabalhistas que dinamizam, talvez, o campo mais
importante dos direitos sociais.
A Lei nº 13.467/2017 não deve ser balizada de forma isolada, mas
de forma que a aplicação de seus dispositivos correspondam as mudanças
naturais do ordenamento e, em hipótese alguma, devem corresponder a
um retrocesso social. Não se pode permitir a presença de elementos
contrários ao valor social do trabalho e busca constante pela redução de
desigualdades sociais e a promoção do bem de todos.
Nesse caso, a previsão legal da justiça gratuita faz referência a
valores fundamentais consagrados pela Constituição Federal, como a
assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, CRFB), exercício da
cidadania, dignidade da pessoa humana (art. 1º, II e III da CRFB) e
igualdade de todos perante a lei, sem a emancipação de qualquer espécie
de privilégio.
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Todavia, o que se vê pela Reforma Trabalhista é a mitigação à
abrangência objetiva e plena da concessão da gratuidade da justiça de
forma a permitir a responsabilização e execução pelo pagamento de
honorários advocatícios e periciais à parte sucumbente, mesmo que ela
seja beneficiária da justiça gratuita. A inovação legislativa contrária, ao que
sucede a norma prevista na Constituição, além de ferir o princípio da
isonomia, passa a dar legitimidade ao tratamento desigual aos
jurisdicionados hipossuficientes e, de certa forma, ceifa e inviabiliza a
plenitude do acesso à justiça.
Destarte, a reforma trabalhista não estabeleceu regras de direito
intertemporal na vigência da Reforma e, muito menos, determinou a forma
de cômputo da sucumbência recíproca, matéria esta que vira mais uma
vez a ser objeto de debate nos fóruns de Direito do Trabalho. Evidencia-se
aqui um dos pontos em que a Reforma se dispõem inócua, sem ampla
reflexão que a temática dessa envergadura merece, inexistindo atenção a
um tema básico e tão sensível a classe obreira.
Percebe-se também que o legislador reformista flexibilizou a
garantia constitucional de acesso à gratuidade, tendo em vista que a
impugnação do benefício pode ser feita em qualquer ponto do processo.
Assim, conforme as regras processuais mais comuns, a declaração
de miserabilidade preconizada pela parte, pessoa por ora natural, tem
presunção de veracidade e é eminentemente pessoal, sendo certo que
apesar de estar-se representado por advogado particular, inexiste óbice do
direito ao benefício. Entretanto, a partir das alterações introduzidas pela
Reforma, não mais persiste na justiça trabalhista a mera presunção de
veracidade da declaração firmada pela parte, tal como estabelece de forma
expressa o novo código processualista civil. É necessária a comprovação
efetiva e documental que a parte faz jus ao benefício.
Por conseguinte, resta cristalino que qualquer medida legislativa
disposta a onerar, dificultar e obstaculizar formalmente ao acesso à
jurisdição por parte dos trabalhadores, além de inverter a ordem e a
concepção de Estado Social, revela-se inconstitucional e inconveniente,
pois se legitima um óbice a justiça gratuita, aos direitos sociais dos
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trabalhadores e, porque não, a justiça social que se almeja com a
pretensão trabalhista em relação a uma “quebra” significativa do aparato e
funcionabilidade que a Justiça do Trabalho exerce no cotidiano nacional. É
forçoso que se reconheça um formalismo radical e exacerbado, sem
qualquer parâmetro justo que dê legitimidade as mudanças trazidas pela
Reforma Trabalhista de 2017, sem falar no correspondente desprezo e
desapego aos valores da Constituição Federal.
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RESUMO: O presente estudo tem por finalidade analisar a obrigação dos
filhos de amparar seus genitores na velhice, tanto na esfera material,
quanto na afetiva. Verifica-se que o assunto é de suma importância e
relevância no âmbito jurídico e nas relações humanas, uma vez que o não
cumprimento dessa obrigação que lhe é determinada por meio de
dispositivos legais, teorias e princípios norteadores do direito, viabiliza a
compensação por danos morais. Esse abandono afetivo inverso acarreta
sofrimento ao idoso, a dor, a angústia,
5
a tristeza e pode até contribuir para
o agravamento de doenças e, em última instância, acelerar sua morte.
Palavras-chave: Abandono

afetivo

inverso. Danos

morais.

Responsabilidade civil.
ABSTRACT: The purpose of this study is to analyze the obligation of
children to support parents in old age, both in the material and affective
spheres. It is verified that the subject is of great importance and relevance
in the legal and human relations, since the non-fulfillment of this right that is
assured to it, through devices, theories and guiding principles of the law,
makes possible the compensation for damages morals, through civil
liability. This reverse affective abandonment brings suffering to the elderly,
the pain of anguish, sadness and may even contribute to the worsening of
illnesses and, ultimately, accelerate their death.
Keywords: Reverse affective abandonment. Moral damages. Civil liability.
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1. INTRODUÇÃO
Neste viés, este texto pretende analisar a possibilidade de cunho
obrigacional de reparações de danos morais sofridos por pais idosos,
derivado do abandono afetivo de seus filhos, fundamentado no
ordenamento jurídico brasileiro vigente.
Embora sejam inúmeras as legislações que asseguram aos idosos o
dever de proteção dos familiares, em especial os filhos, ocorre que na
realidade temos muitos casos em que eles negam a prestar assistência
material e imaterial. Esse desamparo familiar dificulta a velhice, causando
limitações e angústias emocionais imensuráveis.
A fim de angariar argumentos convincentes para este trabalho,
buscam-se princípios norteadores do direito, tais como da dignidade da
pessoa humana, da afetividade e da solidariedade, bem como análise de
dispositivos da Constituição Federal de 1988, Política Nacional do Idoso,
Código Civil de 2002 e Estatuto do Idoso.
Nessa relação entre pais e filhos a Constituição Federal/1988 traz
em seu artigo 229 a obrigação dos filhos de amparar e ajudar os pais na
velhice, independente de laços afetivos.
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É preciso levar em consideração que tal omissão de afeto acarreta
danos psíquicos. Portanto, o trabalho em tela mostra o abandono como
conduta ilícita figurando indenização por danos morais sob a
responsabilidade do filho pelo não cumprimento mínimo de afeto e
atenção.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1. PRINCIPAIS DIREITOS DOS IDOSOS NA LEGISLAÇÃO
ESTATUTO DO IDOSO
Está entre suas diretrizes: a proteção em relação a casos de
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2.1.1.

violência e abandono de idosos por seus familiares, inclusive
tipificando essa conduta como infração penal, cuja pena varia de
seis meses a três anos de detenção e multa. Contudo, nos casos
em que o idoso é privado de cuidados indispensáveis a pena
prevista é de dois meses a um ano de prisão, além de multa.
De acordo com o Art. 1º do Estatuto do Idoso (Lei nº
10.741/03) é idoso toda pessoa com idade igual ou superior a
60(sessenta) anos.
5

O dever dos filhos de cuidado com seus pais idosos está também
previsto no dispositivo contido no 3º, §1º, inciso V, da Lei nº 10.741/03,
com a priorização do alimento do idoso por sua própria família (...). O
descumprimento dessa obrigação pode resultar na prisão civil do
inadimplente.
O dispositivo previsto no art. 43, inciso II, do Estatuto do Idoso,
apresenta uma situação relevante ao tema em que o idoso poderia estar
em risco por omissão ou abuso da família, curador ou entidade de
atendimento.
Todas essas situações revelam a preocupação da sociedade em
proteger a pessoa humana na sua velhice.
2.1.2.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Aqui são apresentados um rol de Princípios Constitucionais do

Direito de família, tendo em comum o objeto que compõe o respeito
recíproco entre pais e filhos, sendo os pais incumbidos por assistir, criar e
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educar os filhos menores e estes ampará-los na velhice, ou seja, na
carência e enfermidade de seus pais.
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Dispõe o Art. 229 da CF: “Os pais têm o dever de assistir, criar e
educar os filhos menores; os filhos maiores têm o dever de ajudar e
amparar os pais na velhice, carência e enfermidade”.
A família, por certo, é o âmago da sociedade, responsável pelo
crescimento do indivíduo. É um verdadeiro laboratório no qual somos
educados para a consciência.
2.1.3.

CÓDIGO CIVIL DE 2002
Dentre os direitos dos idosos estabelecidos nos vários artigos
do Código Civil, destacam-se os de natureza alimentar, tais como o
direito de receber pensão alimentícia dos filhos e parentes quando
não possuírem meios de sustentação própria ou recursos capazes
de garantir sua subsistência.
Esses alimentos são compreendidos tanto na forma de
alimentos, na sua forma literal, quanto a recursos para remédios,
despesas de casa, assistência médica e outras necessidades.
A finalidade do direito de alimentos é assegurar o direito à vida.

Art. 1694- Podem os parentes, os conjugues ou companheiros pedir
uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo
compatível com o da sua condição social, inclusive para atender as
necessidades de sua educação.
§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades
do reclamante e dos recursos de pessoa obrigada.
§2 Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência,
quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os plateia.
Art. 1696- O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais
e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos
mais próximos em grau, uns em falta de outros.
2.2.

PRINCÍPIOS NORTEADORES DO DIREITO DE FAMÍLIA
190
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2.2.1.

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
O princípio da dignidade da pessoa humana está previsto do Art. 1º,

III, da CF/88, e trata de um valor moral inerente à pessoa, sendo esse o
princípio máximo do Estado democrático de direito ou o princípio dos
princípios, pois todos os seres humanos são dotados desse preceito.
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A dignidade da pessoa humana é ampla, abrangendo uma
diversidade de valores sociais atribuídos em razão e consciência humana,
sendo seu principal objetivo o respeito recíproco.
Nessa linha, o homem deixa o meio individualista e atinge o meio
social em busca da felicidade e do bem viver comum.
No âmbito do Direito de Família encontramos fundamento à
dignidade da pessoa humana na Carta Constitucional aos idosos, cujo Art.
230 atribuiu à família, ao Estado e a sociedade a obrigação de ampará-los:
“A família, a sociedade e o Estado tem o dever de amparar as pessoas
5
idosas, assegurando sua participação
na comunidade defendendo sua
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes direito a vida”.
A família deixa de ter uma função meramente produtiva e
reprodutiva e passa a ser a essência de afeto e de solidariedade e, por
esse motivo, esse princípio impõe deveres de assistência imaterial como
prestação de cuidados, atenção, apoio físico e moral.
Esse amparo moral pelo abandono afetivo não tem capacidade de
obrigar a amar, mas sim de educar pedagogicamente o filho. Isso porque é
dever dos pais prestar auxílio moral e material por toda a vida aos seus
filhos, e, em contrapartida, é dever dos filhos prestar também assistência
aos seus pais durante a velhice deles.
2.2.2.

PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE

Com o passar dos tempos e com a evolução da sociedade, a
afetividade tornou-se comum na doutrina contemporânea dando origem a
novos costumes, valores, pensamentos e interpretações que influenciam o
meio jurídico no comando das relações familiares.
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Mesmo não constando a expressão “afeto” na Lei das Leis, a
dignidade humana passa a ter reconhecimento no direito de família, nas
relações de comunhão de vida, relações sociais, respectivamente
composta pelos pais e seus descendentes, incluindo os filhos adultos.
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Para fins didáticos, discorre sobre o princípio em questão LÔBO
(2000,):
Projetou-se no campo jurídico- constitucional, a
afirmação da natureza da família como grupo social
fundado essencialmente nos laços de afetividade,
tendo em vista que consagra a família como unidade
de relação de afeto, após o desaparecimento da
família patriarcal, que desempenha funções
precaucionais, econômicas, religiosas e políticas.
Sendo assim, o afeto passa a ter valor jurídico na esfera das
relações familiares, consolidadas na dignidade da pessoa humana.
No tocante aos idosos, ainda que exista o dever de cuidado
determinado pelo Estatuto do Idoso, há obrigação determinada pelo
respeito em virtude dos laços afetivos familiares que não carecem de
regulamentação.
Em tal contratação observa-se que a ausência de afeto pode gerar
problemas psíquicos, conforme observa-se as sábias palavras de
RODRIGUES (2005, p. 775):
O convívio e relacionamento entre as pessoas,
além de ser intrínseco a sua formação, ao seu
desenvolvimento
e,
portanto
ao
próprio
envelhecimento, são fatores imprescindíveis a
maturação física e psíquica do ser humano, ao falarse em convívio e relacionamento, há que se realçar
que eles se apresentam em diversos setores da vida,
tais como na família, na comunidade, no trabalho,
enfim, na sociedade em geral
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2.2.3.

PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR
A solidariedade está presente nas relações familiares, porque ela

deve existir nos relacionamentos pessoais, tutelando as formas de
associações humanas.
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Ser solidário significa responder pelo outro, preocupar-se com a
outra pessoa. No âmbito familiar possui caráter ainda maior porque
compreende ser afetivo, social, moral, patrimonial, espiritual e sexual.
Observa-se palavras de LISBOA (2002, p. 54) que:
O princípio em questão “são vetores que indicam
o dever de cooperação mútua entre membros da
família e entre os parentes, para fins de assistência
material (afeto) e material (alimentação, educação,
laser)
O princípio da solidariedade,
pelo ponto de vista afetivo vinculado
5
aos familiares, resulta na prestação, na ajuda mútua e recíproca. Portanto,
a família está inegavelmente envolvida na base solidária de ordem
constitucional.
2.3. RESPONSABILIDADE CIVIL
Conceito: Conjuntos de medidas preventivas ou reparatórias para a
proteção de danos, sejam eles materiais, morais ou qualquer outra
modalidade eventualmente reconhecida.
A responsabilidade civil é a obrigação que uma pessoa tem
de compensar a outra por prejuízos causados por uma obrigação
não cumprida. A doutrina indica dois parâmetros para a
classificação da responsabilidade civil: a presença de culpa, que é
dividida em objetiva e subjetiva, e em relação a norma violada, que
pode ser contratual ou extracontratual.
Para a doutrinadora DINIZ (2008, p. 36), a responsabilidade
civil define-se:
É a aplicação de medidas que obriguem alguém
a reparar dano moral ou patrimonial causando a
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terceiros em razão de ato do próprio imputado, de
pessoa por quem ele responde ou de fato de coisa ou
animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva)
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ou,
ainda,
de
simples
(Responsabilidade objetiva)

imposição

legal

Entende-se por responsabilidade civil subjetiva o dano
causado a terceiro em razão de ato do próprio imputado, ou de
terceira pessoa por quem ele responde. A partir daí está
fundamentada a teoria da culpa. O dever de indenizar exige, na
espécie, o elemento culpa.
Já a responsabilidade civil objetiva é aquela em que o
elemento culpa não é fundamental para que haja a obrigação de
indenizar.
O Código Civil também prevê em seu Art. 928 a
responsabilidade subsidiária dos pais pelos danos causados por
seus filhos.
Ensina Inácio de CARVALHO NETO (2007, p. 19):
A responsabilidade civil expande-se por todos os
ramos do direito civil e também transitada pelo Direito
de família, tanto em seus aspectos pessoais de
vinculo familiar, como da violência familiar, é
perceptível quão fértil e importante é encontrar
amparo às lesões graves, pelos quais já não é aceito
que reine o temor sobre o silêncio reverencial do
parente ofendido
2.4. PRESSUPOSTOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL
2.4.1. AÇÃO OU OMISSÃO VOLUNTÁRIA
De acordo com RODRIGUES (1995, p. 6):
Como requisito crucial da responsabilidade civil,
estabeleceu o legislador que o prejuízo causado deve
ser resultante de conduta humana (comissiva ou
omissiva), violadora de um dever contratual, legal ou
social.
Nas palavras de DINIZ (2007, p. 38-39) nos ensina:
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constituído
da
responsabilidade, vem o ser humano, comissivo ou
omissivo, ilícito, voluntário e objetivamente imputável,
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do próprio agente ou de terceiros, a, o fato de animal
ou coisa inanimada, que cause dano a outrem,
gerando o dever de satisfazer os direitos do lesado
A ação poderá ser reconhecida, por exemplo, através de atos
de maus tratos do filho com os pais, ou até mesmo atitudes que
atinjam o direito e interesses do idoso, como por exemplo, interná-lo
precariamente em um asilo.
A omissão é reconhecida, entre outras modalidades de
conduta, por meio da negligência, em que um filho deixa de prestar
auxílio moral e material aos seus os pais.
2.4.2. DANO
O dano é um dos elementos que caracteriza a
responsabilidade civil no tocante ao prejuízo causado a outra
pessoa. Esse dano refere-se tanto aos bens materiais quanto aos
5 tais como a vida, a honra e a saúde, ou
ligados a pessoa humana,
seja, são os danos morais.
Danos materiais são aqueles que atingem o patrimônio
corpóreo de uma pessoa. O Art. 402 do Código Civil destaca que os
danos emergentes são aqueles que efetivamente a vítima perdeu, e,
quanto os lucros cessantes, referem-se àquilo que o sujeito deixou
de lucrar em virtude do evento danoso.
GAGLIANO E FILHO (2015, p.32) conceituam como causador
do dano também a omissão do ofensor, a saber: Dano a prejuízo
como sendo a lesão a um proveito jurídico tutelado patrimonial ou
não causado por omissão do sujeito infrator.
O intuito do dano patrimonial é reparar a coisa, recompondo
seu estado anterior. Já reparação para o dano moral, busca-se a
compensação pela ofensa injusta experimentada pela vítima, uma
vez que não é possível voltar ao estado anterior.
No sentido de tema tratado, o dano material pode ser
percebido, por exemplo, quando o filho não presta alimentos ao pai
idoso, e o dano moral quando um filho insulta um pai, lhe nega
afeto, ocasionando um dano de natureza imaterial, consistente na
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dor, na frustração, na decepção, propiciando a obrigação de
indenização, em especial porque um filho não pode ser o causador
desse resultado aos pais.
2.4.3. NEXO CAUSAL
O nexo causal é requisito indispensável para a configuração
da responsabilização civil, pois é o elo entre a causa e o resultado
que gera o dever de indenizar a vítima pelos danos sofridos pela
conduta humana, que poderá ter sido omissiva ou comissiva. No
contexto, pode ser a conduta dolosa ou culposa no sentido estrito,
praticada pelo filho para com seu pai idoso.
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia a
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Sobre o nexo causal diz CAVALIERI FILHO (2011, p. 46):
Não basta, portanto, que o agente tenha
praticado uma conduta ilícita; tampouco que a vítima
tenha sofrido um dano. É preciso que esse dano
tenha sido causado pela conduta ilícita do agente,
que exista entre ambos uma necessária relação de
causa e efeito
2.4.4. CULPA EM SENTIDO ESTRITO
O elemento culpa pode se dar pela imprudência que é a falta
de cuidado na ação, pela negligência, que é a omissão, ou pela
imperícia, que é a falta de qualificação profissional.
Nas palavras de CAVALIERI FILHO (2014, p. 45-46):
Tanto no dolo como na culpa há conduta
voluntária do agente, só que no primeiro caso a
conduta já nasce ilícita, portanto a vontade se dirige a
concretização de um resultado antijurídico o dolo
abrange a conduta e o efetivo lesivo dele resultante,
enquanto que no segundo conduta nasce licita,
tornando-se ilícita na medida em que se desvia dos
padrões socialmente adequados. O juízo de desvalor
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no dolo incide sobre a conduta, ilícita desde a sua
origem; na sua culpa, incide apenas sobre o
resultado.
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O autor ensina que existem dois critérios de aferição da
previsibilidade: o objetivo e o subjetivo. O primeiro tem em vista o
homem médio, diligente e cauteloso. Pelo critério subjetivo a
previsibilidade deve ser apurada tendo em vista as condições
pessoais do sujeito, como idade, sexo, grau de cultura, etc..
2.5. OBRIGAÇÃO DOS FILHOS COM SEUS PAIS IDOSOS
O tema em questão é munido de muitas controvérsias e
discussões por existirem doutrinadores que afirmam que não é
possível obrigar alguém amar ou sentir afeto por outra pessoa,
mesmo que este seja seu pai ou sua mãe.
Por outro lado, temos aqueles que reconhecem a indenização
proveniente de abandono moral ou material como caráter punitivo,
compensatório e educativo para com seus pais que atingem a
velhice, período da vida que necessitam de uma maior assistência
das pessoas próximas. A5vista disso é essencial observar cada caso
em particular, verificando se é ou não passivo de indenização,
conforme expõem a desembargadora Ana Maria Pereira de Oliveira
(TJ/RJ 2009) “Inicialmente é preciso salientar que a questão de
abandono afetivo é matéria polêmica e controvertida, razão pela
qual é preciso cautela e prudência na análise do caso concreto”.
2.5.1.
ABANDONO AFETIVO
O abandono de idosos por familiares torna-se cada dia mais
corriqueiro. Vários são os casos de filhos que abandonam seus pais
em asilos com a desculpa que voltarão mais tarde para buscá-los e
não retornam mais.
Através dessas atitudes os idosos perdem o contato com
seus familiares, violando o dispositivo 3º do Estatuto do Idoso,
surgindo então a obrigação pelo descumprimento do dever de
convivência familiar.
Essa supressão de direito do convívio familiar acarreta
numerosos danos altamente prejudiciais à saúde psíquica do idoso,
tais como angústia, tristeza, saudade imensa, rejeição. Tudo isso
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contribui consideravelmente para a redução de sua expectativa de
vida.
Nesse contexto AZEVEDO (2004, p. 14) ensina que:
O descaso entre pais e filhos é algo que merece
punição, é abandono moral grave que precisa
merecer severa atuação do poder judiciário, para que
se preserve não o amor ou a obrigação de amar, o
que seria impossível mais a responsabilidade ante o
descumprimento do dever de cuidar, que causa o
trauma moral da rejeição e da indiferença
Também convém a admissibilidade da reparação moral
inserida no art. 186 do Código Civil.
Toda legislação deixa evidente a obrigação e o dever dos
filhos perante pais idosos. As atribuições de responsabilidades
devem ser recíprocas, ou seja, os pais são responsáveis em
amparar seus filhos, e, em contrapeso, os filhos também o são na
velhice de seus pais.
Outro dispositivo fundamental para apreciação da conduta
como punitiva está disposta no art. 4º do Estatuto do Idoso:
“Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência,
discriminação e todo atentado aos seus direitos, por ação ou
omissão, será punido na forma da lei”.
2.5.2. ABANDONO MATERIAL
Incide na ação ou omissão de dar provimento na subsistência da
pessoa idosa.
Artigo 244 do Código Penal: “Deixar, sem justa causa, de prover a
subsistência do conjugue, ou de filho menor de 18 (dezoito) ” anos ou
inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60
(sessenta) anos, não lhe proporcionando os recursos necessários ou
faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada
fixada ou majorada, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou
ascendente gravemente enfermo.
2.6. PROJEITO DE LEI
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No dia 12 de novembro de 2008, o Deputado Carlos Bezerra
apresentou o Projeto de Lei 4.294, que visa a previsão expressa da
responsabilidade civil por abandono de idosos no Código Civil e no
Estatuto do Idoso.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

O esboço busca incluir um parágrafo ao art. 3º do Estatuto do Idoso,
apresentando que “o abandono afetivo sujeita os filhos ao pagamento de
indenização por dano moral”, sendo que as obrigações entre pais e filhos
são recíprocas não se limitando apenas em auxílio material”.
É notório que não se pode obrigar filhos e pais a se amarem. Mas, a
lei deve prever o mínimo, qual seja, conceder ao prejudicado indenização
pelo dano sofrido, caracterizado pela solidão, pelo isolamento, pela
tristeza, entre outros, sempre tendo como causa omissão de afeto e
atenção mínimas primordiais.
A relatora da Comissão de Seguridade Social e Família- Deputada
Jô Moraes, votou pela aprovação do projeto em 16 de setembro de 2010.
5
Ela explicitou a importância de ingressar na lei a obrigação presumida de
se pagar indenização por dano moral oriundo do abandono afetivo por
familiares.
Em 13 de Abril de 2011 a Comissão de Seguridade Social e Família
aprovou unanimemente o projeto nos termos do parecer da relatora,
porém, desde 2013 ele foi adiado pelo então Presidente da Comissão de
Constituição de Justiça e de Cidadania, Deputado Décio de Lima.
2.7. JURISPRUDÊNCIAS
FAVORÁVEIS
REPARAÇÃO MORAL

AO

CABIMENTO

DA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA.
ABANDONO AFETIVO. COMPENSAÇÃO POR
DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 1. Inexistem
restrições
legais
à
aplicação
das
regras
concernentes à responsabilidade civil e o
consequente dever de indenizar/compensar no
Direito de Família. 2. O cuidado como valor jurídico
objetivo está incorporado no ordenamento jurídico
brasileiro não com essa expressão, mas com
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locuções e termos que manifestam suas diversas
desinências, como se observa do art. 227 da CF/88.
3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da
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prole foi descumprida implica em se reconhecer a
ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de omissão.
Isso porque o non facere, que atinge um bem
juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever
de criação, educação e companhia de cuidado
importa em vulneração da imposição legal,
exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear
compensação por danos morais por abandono
psicológico. 4. Apesar das inúmeras hipóteses que
minimizam a possibilidade de pleno cuidado de um
dos genitores em relação à sua prole, existe um
núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além
do mero cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao
menos quanto à afetividade, condições para uma
adequada formação psicológica e inserção social. 5.
A caracterização do abandono afetivo, a existência
de excludentes ou, ainda, fatores atenuantes por
demandarem revolvimento de matéria fática não
podem ser objeto de reavaliação na estreita via do
recurso especial. 6. Recurso Conhecido e Provido. 7.
Votação
Unânime.
(TJ-PI
AC:
00017611820078180140
PI
201200010014128,
Relator: Des. José James Gomes Pereira, Data de
Julgamento: 04/09/2013, 2ª Câmara Especializada
Cível, Data de Publicação: 17/09/2013) disponível
em: .
Como já mencionado anteriormente, o artigo 229 da Constituição
Federal de 1988 afirma que o dever de cuidado é reciproco entre pais e
filhos “Os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na
velhice, carência ou enfermidade”.

200
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

“Amar é faculdade, cuidar é dever”, afirma a ministra do STJ, Fátima
Nancy Andrighi.
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Neste entendimento, merece destaque a primeira sentença aderente
ao reconhecimento do abandono afetivo (dos pais para os filhos) julgada
em 2012, em que o STJ por maioria de voto (cinco a quatro) obrigou um
pai de Sorocaba (SP) a pagar à filha indenização de R$ 200 mil por
abandono afetivo.
Através dessa primeira condenação verificamos a consolidação de
que se é possível a indenização por abandono afetivo de um filho pelo seu
genitor, também será consolidado pela de analogia ao abandono afetivo
inverso, visto que se há a mesma razão deve-se aplicar a mesma norma:
Art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto Lei 4657/42): “Quando
a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito”.
2.7.1.

JURISPRUDÊNCIA DESFAVORÁVEL
5
Apelação
civil ação civil pública ministério
publicado estado do Paraná. Proteção de direitos e
interesses dos idosos indeferimento da Petição Inicial
por ausência de interesse processual pleito pelo
reconhecimento do abandono dos demais filhos da
idosa doente e imposição do dever de amparo
descabimento pedidos que fogem da seara de
atuação do poder judiciário. Afetividade que não pode
ser imposta. Sentimento subjetivo. Ausência de
interesse
Ausência

Processual. Petição
de Julgamento do

Inicial indeferido.
mérito. Sentença

mantida. Recurso conhecido e desprovido. 1.a
demanda visa à coação dos filhos para que prestem
auxilio afetivo e de cuidado com a mãe idosa e
enferma, o que não pode ser determinado pelo Poder
Judiciário.2. Os laços afetivos são sentimentos
sujeitos e que devem partir de cada ser humano
naturalmente, sendo inviável a sua imposta. 3. A
demanda não se confunde com pedido de alimentos,
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pois este não foi um requerimento inicial e, nesta fase
processual, implica em inovação recursal, conforme o
Art. 157 do Código de Processo Civil .4.
Reconhecimento da ausência de interesse processual
do ministério público de indeferimento da petição
inicial conforme Art. 295,inc 3, Código de Processo
Civil.5.Recurso conhecido e desprovido. (TJPR-12ª
Código Civil- ac-1386909-3-região metropolitana de
Londrina Foro Central de Londrina – Rel: Joeci
Machado
Carmargo-UninimeJ09.03.2016). Disponível
em:
<https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/318
031878/andamento-do-processo-n-1386909-3apelacao-civel-30-03-2016-do-tjpr>.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O exposto neste trabalho de conclusão de curso teve como tema
central o abandono afetivo inverso e a busca pela responsabilidade civil
dos filhos para com os pais idosos.
Para isso, busca-se mostrar que o afeto e o abandono são fatores
sociais e psicológicos suscetíveis de aplicação jurídica, pois a falta de
apreço pode firmar em dano moral. Trata-se de uma ofensa que atinge os
princípios da personalidade e da dignidade da pessoa humana.
Conforme apresentado, as decisões reconhecidas e providas
enaltecem os princípios e direitos formulados aos idosos. Sob esta ótica é
possível a identificação de que o abandono afetivo é ato ilícito, sujeito de
pagamento indenizatório.
São inúmeras as divergências sobre o assunto, porém é necessário
que se avalie cada caso em particular.
Por fim, vale salientar que a possibilidade de aplicação dessa teoria
não caracteriza na falta de amor e carinho, tendo em vista que são
sentimentos um tanto quanto difíceis de serem impostos às pessoas, mas
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sim a omissão quanto ao amparo e auxílio mínimo indispensáveis,
garantidos em nosso conjunto normativo.
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(Orientador) [1]
RESUMO: É abordado o princípio constitucional da precaução como um
instrumento de tutela do direito ambiental. Posteriormente é realizada
análise acerca da aplicação excessiva ou insuficiente do supracitado
princípio, bem como os efeitos acarretados. A questão central é saber se
ocorrerá a responsabilização civil do Estado por dano ambiental
ocasionado por aplicação desproporcional do princípio da precaução. Para
alcançar tal desígnio, foi utilizado o método dedutivo, sendo realizada
pesquisa exploratória bibliográfica
5 de natureza qualitativa. Conclui-se que o
Estado deve valer-se de tal princípio para impedir o dano ambiental, e que
pode ser responsabilizado de forma objetiva caso ocorra prejuízo ao meio
ambiente ou aos particulares, decorrido de conduta omissiva ou comissiva
relacionada a sua aplicação, seja ela em demasia ou de forma insuficiente.
Palavras-chave: Dano

ambiental.

Precaução.

Proporcionalidade.

Responsabilidade civil do Estado.
ABSTRACT :The constitutional principle of precaution is addressed as an
instrument of protection of environmental law. Posteriorly an analysis is
made of the excessive or insufficient application of the above-mentioned
principle, as well as the effects involved. The central question is whether
there will be civil liability of the State for environmental damage caused by a
disproportionate application of the precautionary principle. To reach this
intent, the deductive method was used, and was accomplished an
exploratory bibliographical research of a qualitative nature. It is concluded
that the State must use this principle to prevent environmental damage, and
that can be held responsible in an objective way in case of damage to the
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environment or to individuals, resulting from omissive or commissive
conduct related to its application, be in excess or insufficiently.
Keywords: Environmental damage. Precaution. Proportionality. Civil
Liability of State.
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Sumário: 1. Introdução; 2. O princípio da precaução: interpretação e
aplicação no direito ambiental; 2.1 Aspectos conceituais de direito
ambiental e meio ambiente; 2.2 Aspectos conceituais de precaução e
prevenção; 2.3 Interpretação e aplicação do princípio da precaução no
direito Ambiental; 3. Os princípios da precaução e da proporcionalidade; 4.
A responsabilidade civil do Estado por dano causado em face da aplicação
excessiva ou insuficiente do princípio da precaução; 5. Conclusão; 6.
Referências.

1. INTRODUÇÃO
É direito resguardado pela Constituição da República que todos
vivam em um ambiente equilibrado e que proporcione uma sadia qualidade
de vida. O despertar da sociedade à magnitude dos problemas ambientais
e seus reflexos na saúde e bem-estar, fez com que a proteção a este bem
se encontrasse explícito na Carta Magna, como direito fundamental, a ser
defendido pelo Poder Público e a sociedade como um todo.
Ocorre que em determinadas situações, o Estado, em sua
atividade administrativa, jurisdicional ou legislativa pode ocasionar danos
ambientais no manejo do princípio da precaução, seja por excesso ou por
insuficiência. O problema com o qual se depara e é objeto de estudo, é a
possibilidade de responsabilização civil do Estado por danos ao meio
ambiente ocasionados pela aplicação desproporcional do princípio da
precaução.
O presente artigo tem por objetivo a análise do princípio da
precaução na esfera ambiental e o uso da proporcionalidade em seu
manejo pelo Estado, bem como os reflexos causados pelo excesso ou
insuficiência.
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Em primeiro momento procurar-se-á delinear conceitos atinentes a
meio ambiente e direito ambiental, princípios ambientais de forma geral e
os princípios da prevenção e precaução, pontuando suas características e
diferenças. Possuindo tal base conceitual, far-se-á abordagem as formas
em que o princípio da precaução é aplicado e interpretado no âmbito do
direito ambiental. Por fim, se analisará a possibilidade da
responsabilização civil do Estado.
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Será realizada análise doutrinária acerca do assunto, utilizando
pesquisa exploratória bibliográfica em artigos e doutrinas nacionais,
utilizando o método dedutivo como raciocínio de análise aos reflexos que a
responsabilização pode ter, bem como em que casos podem-se configurar
tal obrigação de reparar.
2. O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO:
APLICAÇÃO NO DIREITO AMBIENTAL

INTERPRETAÇÃO

E

2.1 Aspectos conceituais de Direito Ambiental e Meio Ambiente
5

Antes de adentrar ao cerne do presente trabalho, se faz necessária
uma construção conceitual do vem a ser o Direito Ambiental e o meio
ambiente.
Segundo Fiorillo (2017, p. 55), meio ambiente, conforme a própria
terminologia, “relaciona-se a tudo aquilo que nos circunda”. Existem
críticas quando ao termo empregado, no sentido que este seria
redundante, pois a palavra ambiente já traz consigo uma definição de
“âmbito que rodeia”, sendo expressão sinônima da palavra meio.
A acepção legal de meio ambiente pode ser extraída da Lei da
Politica Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) em seu art. 3º, inciso
I:
Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entendese por:
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis,
influências e interações de ordem física, química e
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biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas
as suas formas;
A Constituição Federal de 1988, tutela o meio ambiente natural,
artificial, cultural e o do trabalho. Tal conclusão pode obtida em
observância ao art. 255, que utiliza a expressão “sadia qualidade de vida”.
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações. (Grifou-se) [2]
O constituinte desta forma buscou abarcar dois objetos de tutela
ambiental, sendo um imediato (o meio ambiente equilibrado) e outro
mediato (a saúde, o bem-estar e a segurança da população, que emana
através do uso da expressão “sadia qualidade de vida”). Ao proporcionar o
direito ao meio ambiente a toda a coletividade, incumbiu tarefas a esta e ao
Poder Público, projetando a proteção às gerações do presente e as
futuras.
O destinatário final da proteção constitucional ao meio ambiente,
“todos”, revela uma abordagem transindividual, “todo o povo tem direito a
viver sob o manto de um ambiente ecologicamente equilibrado”
(RODRIGUEIRO, 2004, p. 24). Tal direito do “povo” encontra-se arraigado
nos Fundamentos da República Federativa do Brasil, que quando
mencionado, relaciona-se ao Poder que emana do Povo (art. 1º, paragrafo
único da CF), sendo por certo, o Povo Brasileiro.
Para José Afonso da Silva (2007, p. 20) o ambiente é composto de
um conjunto de elementos culturais e naturais, cuja interação constitui e
condiciona o meio em que se vive. Por este motivo, a expressão meio
ambiente, apesar de linguisticamente pleonástica, manifesta rico
significado, sendo uma conexão de valores. Ambiente exprime a acepção
quanto ao conjunto de elementos, enquanto meio, por sua vez, o resultado
da interação desses elementos. “O meio ambiente é, assim, a interação do
conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o
desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas.” (SILVA,
2007, p. 20).
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O conceito ao qual se chega, trata meio ambiente como um
abrangente de toda a natureza original e artificial, assim como os bens
culturais correspondentes, compreendendo, o solo, a água, o ar, a flora, a
fauna, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico,
paisagístico e arqueológico.
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A partir das considerações apresentadas, pode-se observar que as
questões relacionadas ao ambiente ou ao meio ambiente estão vinculadas
as condições de existência humana, não podendo ser tratada como
ciência, pois a complexidade das relações humanas nos diversos âmbitos
(sociais, politicas e econômicas) não comporta tal tratamento, devendo ser
interdisciplinar.
Para Sparemberge e Augustin (2004, p. 16) a interdisciplinaridade
permite a análise global das crises ecológicas e sua interligação com as
crises sociais, econômicas, politicas, etc., e faz surgir a “necessidade de
uma articulação ético-política entre meio ambiente, as relações sociais e a
subjetividade humana”. Esta articulação por sua vez, comporta a presença
do Direito como critério de racionalização
e tutela do meio ambiente.
5
A normatividade nasce para assegurar a adequada administração
e prevenção dos riscos e conflitos, buscando evitar, prevenir e sanear a
destruição e a degradação ambiental. O Direito Ambiental surge como um
direito tutelar[3], que estuda as “normas e princípios que regulam a
proteção do meio ambiente natural e de ambientes construídos ou
artificiais” (FIGUEIREDO, 2013, p. 71).
José Afonso da Silva (2007, p.40) se posiciona de forma a
considerá-lo como ramo do direito público, devido à intensa “presença do
Poder Público no controle da qualidade do meio ambiente, em função da
qualidade de vida concebida como uma forma de direito fundamental da
pessoa humana; especialmente o é o Direito ambiental constitucional”.
O papel do Poder Público é atribuído de forma expressa no
parágrafo 1º, do art. 225 da Carta da República.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies
e ecossistemas;
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II - preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de material
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genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade dos
atributos que justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de
obra ou atividade potencialmente causadora de
significativa degradação do meio ambiente, estudo
prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o
emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os
níveis de ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na
forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua
função ecológica, provoquem a extinção de espécies
ou submetam os animais a crueldade.
Tais deveres devem ser combinados com aqueles previstos pelo
art. 23, III, VI e VII, da CF, devendo União, estado, Distrito Federal e
municípios atenderem à norma constitucional.
2.2. Aspectos Conceituais de Precaução e Prevenção
Segundo Sérgio Pinto Martins (2011, p. 29), “princípios são as
proposições básicas que informam as ciências, orientando-as”, o que no
Direito, corresponde ao fundamento, a base orientadora das normas
jurídicas.
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No Direito Ambiental, o amparo principiológico serve como a
construção teórica, cujo objetivo é uma melhor orientação e
desenvolvimento dos instrumentos normativos ambientais. Embasando-se
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nos princípios, o legislador teria um caminho norteador para a construção
legislativa ambiental, ou seja, estabelecem-se normas destinadas a
aperfeiçoar a tutela jurídica do meio ambiente, tendo também um caráter
integrador, pois servem para sanar dúvidas e preencher lacunas
interpretativas de normas ambientais. (DERANI, 1997, p. 156)
Derani (1997, p. 156) identifica três princípios fundamentais do
Direito Ambiental, sendo eles: da Cooperação[4], do Poluidor-Pagador[5], e
o Principio da Precaução, um dos objetos de estudo do presente artigo.
Pode-se conceituar o princípio da precaução, segundo José
Joaquim Canotilho (2007, p.40), como uma espécie de “in dubio
pro ambiente”, em que onde houver dúvida a respeito da periculosidade de
certa atividade para o meio ambiente, decide-se em prol do ambiente e
contra o potencial poluidor, sendo
5 que, o ônus da prova da inocuidade (não
pode produzir lesão) de uma ação é transferido ao Estado ou do o
potencial poluído ao potencial poluidor. Por razão de tal princípio, incubese ao potencial poluidor comprovar que adotou as medidas precaução e de
que o acidente ambiental não ocorrerá.
Baseado em nesse princípio, pode-se agir mesmo sem certezas
sobre a natureza do dano que está evitando ou sobre quão adequadas são
as ações adotadas para evitá-lo, o que gera incertezas e insegurança
jurídica. Neste caso, a proporcionalidade deve ser sempre presente, pois o
lastro de atuação deste princípio deve ser correspondente ao risco.
O Principio da Prevenção por sua vez “são ações que se apoiam
sobre certezas, hipóteses de uma situação de perigo”, ou seja, visualiza-se
em situações concretas, o perigo de dano superveniente.
(SPAREMBERGER. AUGUSTIN, 2004, p.20).
Neste princípio o ditado popular “mais vale prevenir do que
remediar” se encaixa perfeitamente. Tenta-se antecipar e evitar os eventos
danosos, pois é melhor preveni-los, de que em momento posterior,
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contabilizar danos e tentar repará-los, pois em muitas vezes, ocorrido o
dano, não é possível a reconstituição natural ou a remoção da poluição.
Enquanto o Principio da Prevenção requer que os perigos
comprovados sejam eliminados, o Principio da Precaução determina que a
ação para suprimir possíveis impactos danosos seja tomada antes mesmo
de se estabelecer um nexo causal com uma evidência científica, ou seja,
atua em um momento anterior a Prevenção, quando inexistem certezas
científicas[6] que o evento gerará dano ambiental, bastando o risco, a
desconfiança de que algo pode ocorrer.
Fiorillo (2017, p.86) faz a observância que “desde a Conferência de
Estocolmo, em 1972, o princípio da Prevenção tem sido objeto de profundo
apreço, içado à categoria de megaprincípio do direito ambiental [...]”, e que
na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento ocorrido no Rio de Janeiro em junho de 1992, ele se
encontra presente.
Princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento (1992):
Com o fim de proteger o meio ambiente, o
princípio da precaução deverá ser amplamente
observado pelos Estados, de acordo com suas
capacidades. Quando houver ameaça de danos
graves ou irreversíveis, a ausência de certeza
científica absoluta não será utilizada como razão para
o adiamento de medidas economicamente viáveis
para prevenir a degradação ambiental.
Expressamente adotado pela CF por meio do disposto no art. 225,
o princípio da prevenção incumbe ao Poder Público e a coletividade o
dever de prevenção e proteção. Para concretizar tais ações, se faz
necessária consciência ecológica, que é despertada por meio de politicas
de educação ambiental.
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2.3. Interpretação e Aplicação do Principio da Precaução no
Direito Ambiental
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No Direito Positivo brasileiro, o princípio da Precaução encontra-se
fundado na Lei de Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/1981), no
art. 4º, I e IV, onde expressa a necessidade da existência de equilíbrio
entre o desenvolvimento econômico e a utilização de forma racional, dos
recursos naturais, inserindo também a avaliação do impacto ambiental.
Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente
visará:
I - à compatibilização do desenvolvimento
econômico social com a preservação da
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio
ecológico;
II - à definição de áreas prioritárias de ação
5
governamental
relativa à qualidade e ao equilíbrio
ecológico, atendendo aos interesses da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios;
III - ao estabelecimento de critérios e padrões da
qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e
manejo de recursos ambientais;
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de
tecnologias nacionais orientadas para o uso
racional de recursos ambientais; (Grifou-se).
Tal princípio encontra-se expresso na Carta Magna no art. 225,
paragrafo 1, inciso IV e também na Lei de Crimes Ambientais (Lei
9.605/1998) no art. 54, parágrafo 3, in verbis respectivamente:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de
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defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras
gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público:
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(...)
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de
obra ou atividade potencialmente causadora de
significativa degradação do meio ambiente, estudo
prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade;
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza
em níveis tais que resultem ou possam resultar em
danos à saúde humana, ou que provoquem a
mortandade de animais ou a destruição significativa
da flora:
(...)
§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no
parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando
assim o exigir a autoridade competente, medidas de
precaução em caso de risco de dano ambiental
grave ou irreversível. (Grifou-se)
Derani destaca em sua obra que precaução é cuidado:
O princípio da precaução está ligado aos
conceitos de afastamento de perigo e segurança das
gerações futuras, como também de sustentabilidade
ambiental das atividades humanas. Este princípio é a
tradução da busca da proteção da existência humana
seja pela proteção de seu ambiente como pelo
asseguramento da integridade da vida humana. A
partir desta premissa, deve-se considerar não só o
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risco eminente de uma determinada atividade, como
também os riscos futuros decorrentes de
empreendimentos humanos, os quais nossa
compreensão e o atual estágio de desenvolvimento
da ciência jamais conseguem captar em toda
densidade. (DERANI, 1997, p 167)
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Entende-se que o princípio da Precaução alude uma ação
antecipatória à ocorrência do dano ambiental, que por sua vez garante a
completa eficácia das medidas ambientais adotadas.
Sparemberger e Augustin (2004, p. 22) trazem a reflexão de que a
adoção do referido princípio no ordenamento jurídico brasileiro importa a
adoção de uma postura diferenciada em relação à degradação ambiental,
onde se exige providências por parte do Estado, assim como da sociedade
em geral, objetivando essas, em primeiro momento, impedir o início de
eventos danosos ou potencialmente danosos ao meio ambiente.
5

O princípio da Precaução em termos de aplicação do direito
ambiental abre leque interpretativo que compreende a prudência, vigilância
com as questões ambientais, com um olhar voltado principalmente as
atividades potencialmente degradadoras. É um enfoque de preservação,
protecionista, na atividade interpretativa e aplicativa no direito ambiental.
Para Sparemberger e Augustin (2004, p. 24) “é a partir da ideia de
preservação ou de probabilidade futura de danos que os profissionais
envolvidos na legislação ambiental precisam trabalhar/interpretar”, assim
como, partindo de probabilidades na aplicação do Direito Ambiental.
Magistrados passam a ter de tomar decisões em processos baseados
nessas probabilidades, indo a contramão a formação tradicional de
segurança jurídica absoluta.
Em termos práticos, os interpretes e operadores do direito passam
a lidar não só com a segurança (certeza, convicção, coisa certa, estável,
afirmação categórica), mas também com a probabilidade, presunção,
possibilidade da ocorrência de algo. “Há uma abertura hermenêutica
jurídica para outros valores/aspectos que devem ser considerados quanto
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à análise/interpretação/aplicação do Direito Ambiental” (SPAREMBERGER
E AUGUSTIN, 2004, p. 24).
Derani (1997, p. 36) complementa o raciocínio demonstrando que
“há uma compreensão da norma em seu movimento na sociedade e não a
partir de um abismo conceitual entre norma e realidade”. Deste modo, a
precaução define a validade do critério da probabilidade para a tomada de
decisões em favor da preservação da qualidade ambiental, inclusive no
âmbito da aplicação judicial.
3. OS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE
A ponderação de que um instituto jurídico está sendo aplicado em
demasia ou com escassez é determinado pela proporcionalidade. Este
princípio basilar orienta na busca pela justa medida, aferindo entre os
meios utilizados e os fins perseguidos o melhor caminho interpretativo, e
que este ocasione menor sacrifício ao cidadão, dentre os múltiplos
significados admissíveis da lei.
Em suma tal princípio, nas palavras de Luiz Alberto David e
Vidal Serrano, “importa a aplicação razoável da norma [...]” (ARAÚJO.
NUNES JÚNIOR, 2014, p. 130), evitando a adoção de medidas legais
limitativas desproporcionalizadas, excessivas, em relação aos fins.
Deve levar-se em conta o meio mais adequado para atingir a
intuito público, de forma que também resguarde os direitos fundamentais
protegidos, o que por vezes pode ser caracterizar desproporcional em
relação de custo-benefício. O emprego da precaução deve propiciar meios
capazes a evitar situações de risco, em vista que trabalha no campo das
probabilidades. A certeza científica de dano não se faz presente, mas a
ocorrência de possível dano futuro é verossímil.
A aplicação do princípio da precaução deve observar o princípio
da proporcionalidade, pois os atos administrativos devem ser pautados
com o fim de tutelar o interesse público, não podendo ser excessivo ou
insuficiente.
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Os efeitos do desequilíbrio, por aplicar o princípio da precaução
na sua forma mais pura, sem intervenção da proporcionalidade vão além
da seara ambiental, podendo ter reflexos: na economia e tecnologia (a não
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introdução de novas técnicas por incerteza científica e consequente
paralização do crescimento industrial, pecuário e agrícola); na atividade
judiciária (a dependência de peritos, pois se basearia em opiniões
científicas e não normas e fatos, como tradicionalmente, além da falta de
base concreta); científica (cria-se um paradoxo, onde a pesquisa para que
haja a explicação cabal se tal ato gerará prejuízo ou não fica prejudicada
em ter conclusões concretas por não ser levada até o fim, por justamente
não se saber qual será o resultado).
4. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANO
CAUSADO EM FACE DA APLICAÇÃO EXCESSIVA OU INSUFICIENTE
DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
Gabriel Wendy (2014, p. 227) vislumbra o princípio da precaução
“como instrumento de tutela 5do meio ambiente deve ser aplicado e
implementado pelo Estado de modo a, além de garantir a referida tutela,
não causar danos quando a sua aplicação.” Tal afirmação pressupõe que o
Estado deve, ao exercer sua função administrativa, jurisdicional e
legislativa, resguardar a aplicação do princípio da precaução de modo que
esta não seja em demasia ou de forma insuficiente, devendo, caso ocorra
algum dos extremos, reparar danos causados ao meio ambiente.
Faz-se necessário tecer considerações acerca de como ocorreu o
desenvolvimento dos contornos e conceitos a respeito da responsabilidade
civil do Estado contemporânea, para que por fim, com convicção, abordese sua responsabilização nos casos de aplicação excessiva ou insuficiente
do princípio da precaução.
A teoria predominante no período dos Estados Absolutistas era a de
irresponsabilidade do Estado, que se fundava na soberania dos atos
estatais e a superioridade das ações do Ente público, personificado no
chefe de Estado. Escreve Celso Antônio Bandeira de Mello (2012, p.1017)
que tal superioridade “não representava completa desproteção dos
administrados perante os comportamentos unilaterais do Estado. Isso
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porque, de um lado, admitia-se a responsabilização quando lei específica a
previssem explicitamente [...], e por danos resultantes da gestão do
domínio privado do Estado”. Ou seja, o Estado definia quando ele poderia

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

ser responsabilizado.
A culpa civil por sua vez, fazia diferenciação de atos do império e
atos de gestão. Wallace Paiva (2009, p. 559) discorre que aos primeiros, a
possibilidade de responsabilização era denegada por se tratarem de atos
da soberania, do Estado superior em poder e privilégios em comparação
aos seus administrados. O segundo era afirmada que se mantinha uma
igualdade jurídica com os particulares, o que se tornou a maior critica, vista
a impossibilidade de divisão das personalidades do Estado. Logo foi
substituída pelas teorias publicistas, cuja culpa do Estado se divide entre
teoria da culpa do serviço e teoria da responsabilidade objetiva. A primeira
é uma indicativa de responsabilidade subjetiva do Estado, enquanto a
segunda apega-se ao risco integral da atividade administrativa.
No direito brasileiro não houve fase de vigor da teoria da
irresponsabilidade do Estado, havendo previsão legal na Constituição do
Império (1824) de responsabilização estrita dos empregados públicos por
danos causados por ações ou omissões no exercício de suas funções. A
Constituição republicana (1892) dispôs sobre a matéria de maneira
idêntica. Havia a consagração da responsabilidade do funcionário, tão
embora, não representando uma excludente para o Estado, pois se
entendia haver solidariedade na relação funcionário-Estado.
A Carta Magna de 1988 disciplinou a responsabilidade civil do
Estado no seu artigo 37, § 6º, que tem a seguinte redação: "As pessoas
jurídicas de Direito Público e as de Direito Privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo e culpa". Wendy (2014, p. 279) expõe que a
“responsabilidade extracontratual ou responsabilidade objetiva do Estado é
um dos alicerces do Estado Democrático de Direito e está estampado com
todas as letras em nossa Carta Política, em seu art. 37, §6º”.
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Em analise do teor intrínseco do artigo supracitado, Cavalieri Filho
pontua que o Estado ao reservar-se a responsabilização objetiva quando
os danos forem causados por seus agentes, no exercício de sua função,
evidencia a adoção expressa pela Constituição da teoria do risco
administrativo.
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O preceito é com relação à Administração Pública, a
responsabilização é objetiva constituída no risco administrativo quando
dano for causado por agente público no exercício de sua função, devendo
haver relação de causa e efeito entre a ação administrativa e o dano.
Maria Sylvia Zanella di Pietro (2017, p. 815) elucida a possibilidade
de responsabilização do Estado ocorre em todos os âmbitos da sua
tripartição organizacional sendo elas: administrativa, jurisdicional e
legislativa, tão embora corriqueiramente resulte de comportamentos da
Administração Pública.
A responsabilidade civil se traduz na obrigação do ente público em
5
reparar, em ordem pecuniária, danos patrimoniais ocasionados pelas
ações próprias ou de outros (agentes públicos[7]). Hely Lopes Meireles
(2011, p. 697) discorre que tal responsabilidade não confunde e independe
da criminal e administrativa, podendo, contudo coexistir.
A caracterização de tal obrigação pode se dar de maneira contratual
ou extracontratual, sendo que na contratual ou negocial, trata-se de
relações privadas, regida pelos princípios dos contratos administrativos e
no inadimplemento de uma obrigação. O segundo surge em qualquer
atividade exercida pela Administração Pública, independendo, portanto de
contrato. Esta pode decorrer de atos, comportamentos (lícitos ou ilícitos),
que atinjam pessoas com ônus ou danos maiores do que os suportados
por outros administrados.
Sem o dano, não existirá responsabilidade, pois se faz
imprescindível para a existência do nexo de causalidade, que é o elo
necessário entre o fato incriminado e o prejuízo (dano). A existência de
uma relação entre a função pública exercida pelo agente e o fato gerador
do dano, é indispensável. Tudo é entrelaçado, sendo necessários todos os
elos: fato, nexo de causalidade e dano, sendo que o último poderá ter
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cunho patrimonial ou moral. Em suma, haverá a responsabilidade da
Administração pública sempre for possível a identificação de um laço de
implicação recíproca entre a atuação administrativa (ato do seu agente),

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

ainda que fora do estrito exercício da função, e o dano causado a terceiro.
A ilicitude do comportamento do agente é irrelevante, pois segundo
Wallace Paiva (2009, p.567) é o “fundamento central da responsabilidade
objetiva é o fato do serviço pela adoção da teoria do risco elementar à
atividade estatal (...)”.
Gabriel Wendy coaduna que:
A responsabilidade extracontratual do Estado
superou a exigibilidade da prova de culpa na conduta
comissiva ou omissiva dos seus agentes para a
responsabilização estatal. Portanto, para que esteja
presente o dever de indenizar, devem estar o dano e
o nexo causal sempre vinculados a uma ação ou
omissão dos entes estatais. (WENDY, 2014, p. 280)
O Constituinte de 1988, cauto aos anseios em cenário mundial a
respeito de proteção ao meio ambiente e a evolução do Direito ambiental,
estendeu o manto de proteção constitucional ao meio ambiente de forma
ampla, por meio do disposto no art. 225. Gabriel Wendy (2014, p. 279) traz
ainda colocações a respeito da recepção constitucional da Lei n.º
7.802/1989 e sua regulamentação por meio do Decreto n.º 4.074/2002,
onde normatizam a reparação de danos ambientais.
O doutrinador José Afonso da Silva (2009, p. 315) discorre que o
direito brasileiro assumiu o princípio da responsabilidade objetiva pelo
dano ambiental, onde bastam a “existência do dano e nexo com a fonte
poluidora ou degradadora”. O ponto divergente doutrinariamente é quanto
ao estabelecimento do liame de causalidade, que em matéria ambiental, se
tem grande dificuldade, por ser a relação poluidor/responsável-vítima
raramente direta e imediata.
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O dano ambiental não é distinguido do dano comum pela Carta
Magna, sendo assim, o art. 37, § 6º, da CF é suficiente para que o Estado
possa ser demandado por danos ambientais, quando ocorridos os
extremos de insuficiência ou excesso de suas ações. “O princípio da
precaução deverá ser implementado pela Administração Pública, no
cumprimento dos princípios expostos no art. 37, caput, da Constituição
Federal” (MACHADO, 2001, p. 1081).
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José Afonso da Silva conceitua como dano ecológico como
“qualquer lesão ao meio ambiente causada por condutas ou atividades de
pessoas ou jurídicas de Direito Público ou Direito Privado” (SILVA, 2009, p.
302), ou seja, trata de qualquer desequilíbrio sofrido pelo meio natural
enquanto patrimônio coletivo, estando este conceito em harmonia com o
que foi preconizado no art. 225, § 3º da CF que dispõem que “as condutas
e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados”.
5
Em suma, o referido parágrafo normatiza três espécies de
responsabilidade: penal, administrativa e civil. O degradador ambiental
estará sujeito à responsabilização em mais de uma esfera, visto a previsão
que a obrigação em uma não eximirá a obrigação de reparar o dano. Traz
ainda a possibilidade de sujeição de pessoas físicas ou jurídicas, sendo
que inovação a previsão da responsabilidade penal de pessoa jurídica.
O dano ambiental e sua reparação é também previsto no art. 927
do Código Civil e no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, a Lei da Politica
Nacional do Meio Ambiente o qual se dispõe que:
Sem obstar a aplicação das penalidades
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O
Ministério Público da União e dos Estados terá
legitimidade para propor ação de responsabilidade
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civil e criminal, por danos causados ao meio
ambiente.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Wendy (2014, p. 283) faz observação a quão bem regulada tanto
esfera constitucional como infraconstitucional está a matéria e o meio
oferecido para reparação do dano ambiental nos casos de excessos ou
insuficiências da aplicação do princípio da precaução.
A responsabilidade do Estado por ser objetiva, se funda no risco
integral. Doutrinadores divergem neste ponto, alguns defendendo esta,
enquanto outros defendem a teoria do risco criado. Esta última admite
causas excludentes de responsabilização (força maior, caso fortuito, ação
de terceiros...), enquanto a primeira teoria não admite tais causas. Para a
teoria do risco integral basta a caracterização do nexo causal e a
demonstração do dano ocorrido para se fazer jus a reparação de dano
ambiental.
A crítica de Gabriel Wendy a teoria do risco integral fundamenta-se
justamente na impossibilidade de alegação de excludentes:
A adoção da teoria do risco integral é uma
temeridade, pois radicaliza no sentido de culpar o
Estado a qualquer custo. O ente estatal fica
impossibilitado de alegar até mesmo força maior ou
caso fortuito [....] em defesa de seus direitos. A
responsabilidade objetiva por si só já é um
instrumento de gestão de riscos poderoso, pois
permite a responsabilização do agente causador do
dano sem prova de culpa. Agrava-la com a
impossibilidade de alegação de excludentes de
responsabilidade civil é uma causa de desequilíbrio à
ordem jurídica causadora de insegurança. (WENDY,
2014, p. 285)
De tal maneira, a proteção do meio ambiente pela aplicação do
princípio da precaução deve acontecer em observância a parâmetros
razoáveis, que não impossibilitem atividades de desenvolvimento.
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A responsabilização do Estado deve ocorrer quando inobservado o
princípio da precaução, estando este violando consequentemente os
princípios da moralidade e da legalidade. Havendo risco de dano e
incerteza científica, deve ser aplicado a precaução, sob pena de
responsabilização estatal dos danos decorrentes ao meio ambiente.
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A conduta do Estado na aplicação do princípio da precaução, seja
ela omissiva ou comissiva não deve estar eivada de excesso ou
insuficiência, e consequente causar danos ao meio ambiente, à saúde
pública e aos administrados. Havendo tal situação, poderá recair
responsabilidade civil à Administração nos termos do art. 37, § 6º da CF.
Se o dano ao meio ambiente decorre de ato ou atividade que
deveria obrigatoriamente ser controlada pela Administração e ela não o
fez, ou agiu tardiamente ou de forma ineficaz, pode ser responsabilizado.
Sendo omisso o Estado quanto ao princípio da precaução, pode
ser responsabilizado civilmente. Gabriel Wendy (2014, p. 289) demonstra o
5
seguinte exemplo: o Estado omite-se quando deveria fiscalizar a
comercialização de determinado fertilizante, do qual pairavam incertezas
científicas sobre seus riscos ao meio ambiente, e posteriormente gerou
danos ambientais contaminando a água, o solo e vitimando animais e
plantas. A obrigação do Estado era de não permitir a comercialização de
tal produto, ante a incerteza suscitada, e por sua omissão, presente se faz
o dever de reparar o dano ambiental.
Um exemplo de aplicação excessiva do princípio da precaução por
parte do Estado pode ser caracterizando quando este ente cassa a licença
ou autorização conferida a uma fábrica farmacêutica instalada com o intuito
de suprir a demanda por medicamentos genéricos em uma localidade de
baixa renda no país, embasado no falso risco de dano ambiental ou falsa
incerteza científica (WENDY, 2014, p. 289). A ausência de risco ou risco
mínimo não pode ser causa para a paralização do empreendimento que
beneficia a população carente (saúde pública local).
Para que o Estado seja efetivamente responsabilizado pelo dano
ambiental, faz-se necessária a provocação do Poder Judiciário pelas
pessoas e entidades legitimadas. Para tanto a consciência ambiental
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precisa estar presente para que se possa buscar o ressarcimento, pois
desproporcional é o poder de agressão do Poder Público em comparação
a um particular, devendo ser fiscalizado a observância dos princípios de
proteção.
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5. CONCLUSÃO
O direito a um meio ambiente equilibrado figura entre os direitos
fundamentais previstos na Carta Cidadã de 1988, e o princípio da
precaução é um dos instrumentos tutelares desse direito.
O excesso ou a falta devem ser evitados, pois quando a conduta
se aproxima de um desses extremos, torna-se propensa a gerar prejuízos,
sendo eles das mais diversas montas. O equilíbrio, a proporcionalidade de
reger todas as atividades, e tais observações são mais do que válidas no
âmbito da atividade estatal.
A conclusão chegada é que sendo falho o Estado em seu dever de
resguardar direito fundamental e consequentemente concretizar valores e
interesses comunitários, lhe é incumbido o dever de indenizar. Os fins não
justificam os meios quando se trata da atividade estatal, principalmente
quando diz respeito à garantia de direitos fundamentais, onde os meios
utilizados não podem ser mínimos a ponto de nada defender ou de forma
exacerbada a ponto de violar.
O Estado em seu papel de garantidor, ao desenvolver das funções
executivas, legislativas ou judiciarias, tem o dever de utilizar o princípio da
precaução a fim de evitar prejuízos ambientais, quando houver incerteza
científica e perigo de risco futuro, ponderando sua aplicação, almejando
sempre a concretização e a proteção dos direitos tutelados.
Ocorrido o excesso suscitado pela aplicação baseada em falsas
ideias de proteção ao meio ambiente ou da inobservância da precaução, e
consequente não aplicação por parte do Estado, gerando danos ao meio
ambiente, saúde pública ou a particulares, deparar-se-á com
responsabilização civil objetiva estatal por todos os prejuízos causados
decorridos de sua conduta omissiva ou comissiva.
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NOTAS:
[1] Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais. Professor de Direito da Faculdade Católica do Tocantins.
Advogado. E-mail: vinicius.marques@catolica-to.edu.br.
[2] O meio ambiente, assim definido, não se restringe a uma ideia de
espaço geográfico delimitado e estático, mas sim em um complexo de
fatores diversos e dinâmicos. Não é um “lugar”. Trata-se de um conjunto de
condições, influências, interações e leis científicas, podendo ser elas
físicas, químicas, biológicas, culturais,
sociais, econômicas, etc.
5
[3] Da mesma forma que são o Direito do Consumidor e o Direito do
Trabalho, em que objetivam, respectivamente, a defesa do consumidor e
do trabalhador.
[4] Trata-se de um princípio que faz parte da estrutura do Estado
social, não sendo exclusivo do Direito Ambiental. Orienta a realização de
outras politicas relativas ao objetivo de bem comum, por meio do qual se
pretende uma maior composição das forças sociais. (DERANI, 1997, p.
157)
[5] Tal princípio visa a internalização dos custos relativos externos da
deterioração ambiental. (DERANI, 1997, p. 157) Neste, o evento danoso ao
meio ambiente já ocorreu.
[6] A própria inexistência científica serve de fundamento para
afastamento do dano, porque há risco. (SPAREMBERGER; AUGUSTIN,
2004, p.19)
[7] Agente público é a pessoa que se encontra a serviço do ente
estatal, independentemente de vínculo de contraprestação do mesmo para
com tal pessoa, ou seja, pode ser um voluntário.
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RESUMO: O assédio moral no trabalho é caracterizado pela violação física
ou psíquica do trabalhador de forma reiterada, seja por ação ou omissão
do agente agressor. Tal conduta fere a dignidade de sua vítima, além de
degradar o meio ambiente do trabalho. Muito embora seja conhecido o
efeito danoso do assédio moral, a comprovação do dano sofrido ainda é
uma problemática enfrentada pelos aplicadores do Direito. Diante disto, o
presente trabalho tem por objetivo explanar as possibilidades de superação
dos entraves relacionados à prova do assédio moral. Para tanto, será
utilizado o método de pesquisa hipotético-dedutivo, desenvolvido por meio
de estudo bibliográfico e documental.
PALAVRAS-CHAVE: Assédio moral; provas; superação.
SUMÁRIO: 1 Introdução; 2 Aspectos gerais a respeito do assédio moral. 3
Dificuldades quanto à prova do assédio moral. 4 Caminhos para superação
das dificuldades de produção da prova. 4.1 Desnecessidade de
comprovação do dano psíquico. 4.2 Coleta de provas. 4.3 Gravações de
conversas. 4.4 Prova indiciária. 4.5 Prova emprestada. 4.6 Provas obtidas
no inquérito civil. 4.7 Ampliação dos poderes instrutórios do juiz. 4.8
Adequação da distribuição do ônus da prova. 5 Considerações finais.
Referências bibliográficas.

1. INTRODUÇÃO
Embora deixe marcas profundas na mente e na alma do trabalhador,
o assédio moral apresenta grandes desafios no que diz respeito à
comprovação de sua ocorrência, especialmente porque os abusos não
costumam deixar vestígios materiais.
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Tendo em vista esta realidade, o presente estudo objetiva analisar
as possibilidades de superação das dificuldades de prova inerentes ao
assédio moral, abordando em primeiro plano os principais contornos do
fenômeno.
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A partir da utilização do método hipotético-dedutivo, a investigação
científica lançou mão de duas fontes principais: a bibliográfica e a
documental. A pesquisa bibliográfica envolveu a busca de livros,
monografias, teses, dissertações, e artigos publicados em revistas
especializadas, e teve a precaução de incluir os pensamentos doutrinário e
jurisprudencial sobre a prova do assédio moral, em busca da identificação
de possíveis formas de superação das dificuldades de tal produção
probatória. A pesquisa documental ocorreu, especificamente, mediante a
inquirição de jurisprudência acerca da matéria em foco.
2. ASPECTOS GERAIS A RESPEITO DO ASSÉDIO MORAL
Os primeiros estudos a respeito do assédio moral no trabalho foram
5
formulados pelo alemão Heinz Leymann, ainda em 1984, que pesquisou as
consequências neuropsíquicas que sofre a pessoa que é exposta a
humilhação contínua no trabalho, fenômeno que denominou de psicoterror.
Uma das mais aceitas e difundidas definições de assédio moral é a
que foi desenvolvida por Marie-France Hirigoyen, que o conceitua como
sendo:
toda e qualquer conduta abusiva (gesto, palavra,
comportamento, atitude (...) que atente, por sua
repetição ou sistematização, contra a dignidade ou
integridade psíquica ou física de uma pessoa,
ameaçando seu emprego ou degradando o clima de
trabalho[1].
Também levando em conta o elemento dignidade, Maurício Godinho
Delgado define o assédio moral como uma “exacerbação desarrazoada e
desproporcional do poder diretivo, fiscalizatório ou disciplinar pelo
empregador de modo a produzir injusta e intensa pressão sobre o
empregado, ferindo-lhe o respeito e a dignidade”[2].
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O assédio moral representa, portanto, uma forma de degradação do
meio ambiente do trabalho ocasionada por condutas reiteradas,
direcionadas à pessoa da vítima, com o propósito de humilhá-la,
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constrangê-la, espezinhá-la, persegui-la, e que são aptas a provocar no
trabalhador graves danos psíquicos que, não raro, também se refletem
sobre sua saúde física.
As formas conhecidas de expressão do assédio moral são bastante
diversificadas e compreendem desde a palavra – escrita ou falada – até os
gestos, os acenos ou mesmo o silêncio intencional. Como bem observa
Nehemias Domingos de Melo, o assédio moral também pode se manifestar
por “atos e mandados que envolvam ordens inócuas, tarefas desprovidas
de qualquer utilidade prática, metas de produtividade impossíveis de serem
alcançadas, enfim, formas ativas de desprestígio”[3].
O fenômeno é analisado por Reginald Felker nos seguintes termos:
Assediar é submeter alguém, sem trégua, a
pequenos ataques repetidos com insistência, cujos
atos têm significado e deixam na vítima o sentimento
de ter sido maltratada, desprezada, humilhada,
rejeitada. É uma questão de intencionalidade.
A forma de agir do perverso é desestabilizando e
explorando
psicologicamente
a
vítima.
O
comportamento perverso é abusivo, é uma atitude de
incivilidade.
Os efeitos do assédio têm estilo específico, que
devem ser diferenciados do estresse, da pressão, dos
conflitos velados e dos desentendimentos[4].
De fato, desentendimentos casuais, comuns nas relações humanas,
aplicação de advertências ou cobrança por resultados – desde que dentro
dos limites da razoabilidade – e comentários esporádicos irrelevantes,
mesmo que desagradáveis, não caracterizam o assédio moral, conforme
tem entendido a jurisprudência[5]:
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EMENTA. ASSÉDIO MORAL. REPARAÇÃO. Assédio
moral, "mobbing" ou terror psicológico é uma
perseguição
continuada,
cruel,
humilhante
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desencadeada, normalmente, por um sujeito perverso,
destinado a retirar a vítima do trabalho, com graves
agravos para sua saúde física e mental. Este
fenômeno não é recente, pois existe desde que a
humanidade começou a organizar-se em sociedade; a
coisa nova está nos estudos médicos e jurídicos. O
terror psicológico não se confunde com o excesso,
nem com a redução do trabalho, com a ordem de
transferência, com a exigência de cumprimento de
metas e horários rígidos, com a falta de seguridade
e obrigatoriedade de trabalhar em situação de risco,
pouco conforto ou em questões de ergonomia não
aconselhável. A situação dos autos, mercê dos limites
da litiscontestação e da prova produzida, não se
5
quadra, perfeitamente,
em situação indenizável, pena
de qualquer excesso ser fonte de banalização do
instituto do dano moral[6].
EMENTA. ASSÉDIO MORAL. O assédio moral é
caracterizado pelas condutas abusivas reiteradas pelo
empregador, direta ou indiretamente, sob o plano
vertical ou horizontal, que afetem o estado psicológico
do empregado, expondo-o a situações humilhantes e
constrangedoras, repetitivas e prolongadas, durante a
jornada de trabalho e no exercício das funções
profissionais. Não havendo excesso no exercício do
poder hierárquico do empregador, não está
configurado o assédio moral, não havendo de se falar
em indenização por danos morais. Recurso não
provido[7].
Segundo Alice Monteiro de Barros, três são os elementos
caracterizadores do assédio moral: a) a intensidade da violência
psicológica; b) o prolongamento no tempo, pelo que meros episódios
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esporádicos não o configuram; e c) o objetivo de causar na pessoa do
empregado um dano de ordem psíquica ou moral[8]. Concorda-se com a
autora quando esta sustenta que o dano psíquico não é parte integrante do
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conceito de assédio moral:
O conceito de assédio moral deverá ser definido
pelo comportamento do assediador, e não pelo
resultado danoso. Ademais, a Constituição vigente
protege não apenas a integridade psíquica, mas
também a moral. A se exigir o elemento alusivo ao
dano psíquico como indispensável ao conceito de
assédio moral, teríamos um mesmo comportamento
caracterizando ou não a figura ilícita, conforme o grau
de resistência da vítima, ficando sem punição as
agressões que não tenham conseguido dobrar
psicologicamente a pessoa. E mais, a se admitir
como elemento do assédio moral o dano psíquico, o
terror psicológico se converteria em um ilícito sujeito à
mente e à subjetividade do ofendido[9].
Esta é também a posição defendida por Sebastião Geraldo de
Oliveira, que analisa a questão sob a importante ótica do direito ao meio
ambiente do trabalho saudável:
Importa mencionar que não é necessário o dano
explícito ou o adoecimento caracterizado para
configurar o assédio moral. O que se pune é o
comportamento, a conduta abusiva, como ocorre no
Direito Penal nos crimes denominados de mera
conduta. O bem jurídico tutelado é o direito ao meio
ambiente do trabalho saudável, ou seja, deve ser
garantido ao trabalhador que a prestação de serviços
ocorra com o devido respeito à sua dignidade e seu
bem-estar físico, mental e social. Assim, para
caracterizar o assédio moral basta demonstrar o
desvio ou abuso de comportamento do assediador,
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independentemente de ter gerado ou
consequências à saúde do trabalhador[10].

não

Ainda pouco explorado pela doutrina é o conceito de assédio moral
organizacional, definido por Adriane Reis de Araújo como:
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o conjunto de condutas abusivas, de qualquer
natureza, exercido de forma sistemática durante certo
tempo, em decorrência de uma relação de trabalho, e
que
resulte
no
vexame,
humilhação
ou
constrangimento de uma ou mais vítimas com a
finalidade de se obter o engajamento subjetivo de
todo o grupo às políticas e metas da administração,
por meio da ofensa a seus direitos fundamentais,
podendo resultar em danos morais, físicos e
psíquicos.
[...]
5
A finalidade
do assédio moral é obter a
internalização das regras implícitas e explícitas da
organização pelo trabalhador, exercendo intenso
controle e disciplina sobre toda mão de obra[11].

O assédio moral organizacional, portanto, constitui-se de condutas
agressivas que não se dirigem a um ou alguns trabalhadores em particular;
ao revés, representam a política de gestão adotada pela empresa, e, na
precisa observação de Aldacy Rachid Coutinho[12], na medida “em que
acarretam um incremento da produtividade e eficiência, são recebidas
como legítimas formas de administração dos interesses empresariais no
mercado competitivo e não como práticas de violência”.
Para a identificação do assédio moral organizacional, é fundamental,
e particularmente tormentoso, distinguir o momento a partir do qual o
exercício do poder diretivo se transforma em agressão. Pois, se é certo
que o empregador tem a prerrogativa de organizar, regulamentar, controlar
e fiscalizar a prestação dos serviços – vez que assume os riscos da
atividade econômica –, não lhe é dado fazê-lo através do emprego da
violência contra seus empregados.
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Ainda não existe lei federal que trate especificamente do tema aqui
estudado – o que seria muito salutar –, mas diplomas locais já vêm sendo
criados com este propósito. Dentre os entes públicos a primeiro legislar
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sobre assédio moral, podem-se citar os Municípios de Iracemópolis (Lei nº
1.163/2000), Jaboticabal (Lei nº 2.982/2001), Cascavel (Lei nº 3.243/2001)
e São Paulo (Lei nº 13.288/2002), assim como o Estado do Rio de Janeiro
(Lei nº 3.921/2003).
Independentemente disto, a ordem jurídica pátria está permeada por
princípios que garantem a proteção do trabalhador contra este tipo de
violência. Com efeito, os princípios da dignidade da pessoa humana (art.
1º, III, da CF) e da não discriminação (art. 3º, IV, da CF), o reconhecimento
do direito à intimidade, vida privada, honra e imagem (art. 5º, X, da CF), e o
princípio da função social da propriedade privada (art. 5º, XXIII, e art. 170,
III, da CF), dentre outras normas constitucionais, configuram arcabouço
normativo suficiente para se combater a prática do assédio moral no
ambiente de trabalho[13].
Embora não cuide diretamente do tema, a Convenção nº 111/1958
da Organização Internacional do Trabalho, promulgada pelo Decreto nº
62.150/1968, também pode ser usada como fundamentação indireta para o
combate aos assédios moral e sexual. Referido diploma trata da
discriminação em matéria de emprego e profissão, e, além de indicar, em
seu art. 1º, o que se compreende pelo termo “discriminação” neste âmbito
específico, prescreve, em seu art. 2º, a formulação e aplicação de uma
política nacional com vistas à concretização do princípio da nãodiscriminação.
Por fim, como esclarece Alice Monteiro de Barros, os acordos e as
convenções coletivas também podem se prestar a “estabelecer o conceito
de assédio moral, bem como as infrações e sanções nesse terreno, além
das medidas destinadas a evitar essa prática”[14].
Fenômeno bastante próximo ao do assédio moral, embora deste
distinto, é o do assédio sexual. Neste último, o agressor tem intenção de
obter da vítima favor sexual não consentido, enquanto, no primeiro, não há
interferência na liberdade sexual do assediado. De se observar que,
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embora o art. 216-A do Código Penal tipifique como crime o assédio sexual
quando praticado por agente de condição hierárquica superior à do
assediado, do ponto de vista do Direito do Trabalho, é possível também o
reconhecimento do assédio sob uma perspectiva horizontal, ou, mesmo,
ascendente.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Outra importante ligação a se considerar é a que se estabelece
entre o assédio moral e o dano moral que, conforme explica Gustavo Filipe
Barbosa Garcia, é uma relação de causa e efeito:
Como se nota, o dano moral (e mesmo o de
natureza material) pode ser consequência do assédio
moral (como a exposição do trabalhador a situações
humilhantes ou constrangedoras de forma repetitiva,
ou mesmo a perseguição constante), mas com este
não se confunde.
Da mesma forma, o dano moral pode ser
decorrente5 de outras condutas que não configuram
assédio moral propriamente, como a violação
ocasional da intimidade ou a lesão pontual (e não
reiterada) de algum direito da personalidade[15].
Quanto à sua classificação, reconhecem-se três espécies de
assédio moral: a) vertical descendente, que é o assédio praticado por
superior hierárquico contra seus subordinados, o que mais comumente se
verifica; b) vertical ascendente, que parte do subordinado para seu
superior; e c) horizontal, que é aquele em que agressor e vítima estão no
mesmo patamar hierárquico.
Oportuna a observação feita por Márcia Novaes Guedes, quanto ao
fato
de
que,
a
despeito
da
“insignificância
estatística
do mobbing ascendente, a crueldade da violência praticada não é menor
do que nos demais casos”[16].
Ainda que o assédio tenha sido praticado por outro empregado, o
empregador deve responder por tais atos, sendo esta uma
responsabilidade objetiva, com base no artigo 933 do Código Civil, pois é
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seu dever manter um ambiente de trabalho seguro e saudável, inclusive
sob o ponto de vista psicológico[17]. Segundo José Affonso Dallegrave
Neto, aplica-se à situação a teoria da responsabilidade delitual, que
fundamenta a responsabilidade do empregador pelo ato praticado por seu
preposto, sendo este “visto aqui como espécie de longa manus de seu
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empregador no momento em que agente no exercício de sua função”[18].
Por outro lado, quando o agente que assedia for a própria pessoa
física do empregador, tem lugar a regra da responsabilidade civil subjetiva
(artigos 186, 187 e 927 do Código Civil).
Como principais efeitos contratuais decorrentes da prática do
assédio, apontam-se: a) do ponto de vista do empregado, autoriza-o a
deixar o emprego para postular em juízo a rescisão indireta do contrato,
com base no art. 483, alíneas “d” e “e”, da Consolidação das Leis do
Trabalho; b) se o assediante for outro empregado, este poderá ser
dispensado por justa causa, com base no art. 482, alíneas “b” e “j”, da
Consolidação das Leis do Trabalho.
A indenização, neste campo particular, presta-se tanto a compensar
a vítima pelo dano sofrido como a exercer função pedagógica sobre o
condenado, no sentido de dissuadi-lo quanto a uma possível reiteração da
conduta[19]. De se ressalvar, como o faz Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,
que este dano de natureza imaterial “é compensado com o pagamento,
não de uma indenização, no sentido literal, mas de uma reparação
pecuniária que objetiva atenuar os prejuízos decorrentes da lesão a uma
esfera que não é patrimonial, que é personalíssima da pessoa”[20].
Assim, não possuindo o dano moral um valor definido, a fixação da
indenização deverá ser feita segundo um juízo de razoabilidade, levandose em consideração a extensão do dano e a intensidade da culpa do
agente, bem como a capacidade econômica deste.
3. DIFICULDADES QUANTO À PROVA DO ASSÉDIO MORAL
Segundo a teoria geral da prova, o ônus de demonstrar a veracidade
das alegações é de quem as formular, seguindo este entendimento o teor
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do art. 818 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação dada pela
Lei 13.467/17, que estabelece que o encargo processual de demonstração
do fato constitutivo do direito recai sobre o reclamante, enquanto incumbe
ao reclamado o ônus de prova dos fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do reclamante.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Entretanto, o § 1º do referido artigo traz uma exceção a tal regra ao
dispor que, nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir
o encargo, o juiz poderá distribuir o ônus da prova de forma diversa, desde
que o faça por decisão fundamentada e possibilite à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
O §1º do art. 818 da CLT segue o mesmo padrão do artigo 373, §1º,
do Novo Código de Processo Civil, que adotou a distribuição dinâmica do
ônus da prova, regra segundo a qual o encargo probante recai sobre quem
tem melhores condições de dele de desincumbir.
5

Por se tratar de fato constitutivo do direito alegado, a jurisprudência
trabalhista vem entendendo que incumbe à vítima a prova das agressões
configuradoras do assédio moral, conforme demonstram as ementas que
se seguem:
EMENTA. RECURSO ORDINÁRIO. ASSÉDIO
MORAL E SEXUAL. ÔNUS DA PROVA DA
RECLAMANTE.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO JULGADO. O assédio sexual
consubstancia-se na conduta reiterada, praticada por
usualmente por um superior hierárquico, que atinja a
liberdade sexual do subordinado, atingindo-lhe a
dignidade. O assédio moral, por sua vez, se verifica
quando o trabalhador é exposto, de forma sistemática
e continuada, a situações vexatórias que tenham o
escopo de desestabilizá-lo moral e fisicamente,
maculando-lhe a dignidade. In casu, observa-se que a
prova testemunhal apresentada pela Autora não foi
robusta ao demonstrar os alegados assédio moral e
sexual supostamente perpetrados, porquanto uma
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das testemunhas oitivadas sequer presenciou as
condutas descritas pela Obreira, mas apenas ouviu
falar delas, mediante terceiros. Outrossim, as
condutas descritas pela outra testemunha ouvida não
consubstanciaram, per se, assédio sexual, tampouco
moral, porquanto apenas demonstraram o interesse
do gerente da Empresa na Autora, sem comprovar,
todavia, o cometimento de atitudes de cunho
eminentemente sexual ou com o escopo de
desestabilizar física e moralmente a Empregada.
Nesse diapasão, conquanto deveras existam
dificuldades naturais à comprovação de assédios de
ordem moral e, mais ainda, sexual - em virtude de a
conduta assediadora costumar acontecer de forma
bastante sutil - não pode o Julgador deferir tais
Pleitos pautando-se apenas em suposições ou boatos
dos colegas de trabalho, fazendo-se mister que se
reste demonstrado, de forma inconteste, o ato ilícito
perpetrado. Nessa senda, ante a ausência de robusto
substrato probatório, apto a demonstrar o alegado
assédio de ordem moral e sexual sofrido pela Obreira,
escorreita a Sentença ao indeferir o Pleito de
indenização por danos morais razão pela qual a
mantenho, no aspecto. Recurso Ordinário a que se
nega provimento. [21].
EMENTA.
DIREITO
DO
TRABALHO.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO
MORAL.
ASSÉDIO MORAL. TRATAMENTO DO SUPERIOR
HIERÁRQUICO DESRESPEITOSO.
Alegado o assédio moral, ônus do Autor a prova,
conforme art. 818, CLT, c/c 373, I, CPC.
Demonstrando o painel probatório que a gerente do
Reclamado impunha um clima desagradável e
desrespeitoso no ambiente de trabalho, intolerável ao
homem médio, com humilhações e colocações
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vexatórias, configura o assédio moral. Preenchidos,
pois, os requisitos do art. 186, C. Civil, devida a
indenização por dano moral.[22].
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Ocorre que tal produção probatória é missão bastante espinhosa
para a vítima – o mesmo se podendo dizer em relação aos sindicatos
quando agem autonomamente na defesa da sua categoria profissional –,
porquanto as agressões ocorrem de forma velada, às escondidas, e não
deixam vestígios materiais.
Depoimentos de testemunhas são as provas mais comuns em tais
situações, mas mesmo estas são de difícil obtenção, ou porque o agressor
não costuma praticar os atos em público, ou porque aqueles que os
presenciaram temem represálias e a perda do emprego, de modo que,
normalmente, apenas ex-empregados se sentem mais à vontade para
relatar todos os fatos de que têm conhecimento.
Os mesmos desafios encontrados pela vítima costumam ser
5
enfrentados também pelo Ministério Público do Trabalho, que tem entre
suas áreas prioritárias de atuação institucional a proteção do meio
ambiente do trabalho e a promoção de igualdade de oportunidades e
eliminação da discriminação no trabalho, contextos nos quais se insere o
combate ao assédio moral. Na lição de Manoel Jorge e Silva Neto:
Perseguir modelo de relações de trabalho
reverente à dignidade da pessoa humana é tarefa que
se atribui perenemente ao Ministério Público do
Trabalho.
O assédio moral ofuscantemente vulnera a
dignidade dos trabalhadores, razão por que se impõe
ao parquet a adoção de procedimentos judiciais ou
extrajudiciais (como a celebração de termo de
ajustamento de conduta) para a solução do problema
na empresa[23].
Toda a complexidade que cerca a produção probatória, aqui
analisada, vem à tona na instrução de inquéritos civis instaurados para
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apurar denúncias de assédio moral, quando da coleta de elementos que
possam subsidiar eventual ação civil pública ou respaldar proposta de
termo de ajuste de conduta, na via extrajudicial.
Do ponto de vista do julgador, a tarefa de analisar a prova dos autos
também não é simples: de um lado, tem a preocupação de não cometer
uma injustiça, considerando a gravidade de que a acusação de assédio
moral se reveste e as consequências profissionais, sociais e familiares que
eventual condenação tende a acarretar. De outra parte, precisa de
sensibilidade e atenção para captar a realidade do que se passou, no
intuito de “fazer justiça à vítima que, além de sofrer grave dano moral, se
vê prejudicada na produção de tão difícil prova, máxime pela argúcia do
assediador
que
geralmente
tenta
agir
sem
deixar
indícios”, como explica José Affonso Dallegrave Neto[24].
A propósito, uma consulta à jurisprudência dos Tribunais trabalhistas
revela que estes têm sido bastante cautelosos quando da apreciação de
acusações de assédio moral, muitas vezes exigindo que a demonstração
dos atos de violência seja feita de forma cabal, contundente e inequívoca.
É o que exemplificam as ementas abaixo transcritas:
EMENTA. RECURSO ORDINÁRIO. TELEMAR.
SISTEMA DE PRÁTICAS TELEBRÁS. 1 –
ESTABILIDADE. As normas previstas no "Sistema de
Práticas Telebrás" não conferem estabilidade no
emprego, visto que contêm apenas norma
programática com o propósito de orientar a forma da
dispensa dos empregados e não de enunciar direito
ou garantia. 2 - ASSÉDIO MORAL. Não há como
comprovar de forma efetiva o dano produzido ao
psiquismo do empregado ou à sua honra subjetiva,
dada a dificuldade de se constatar abalos dessa
ordem, visto que geralmente se alojam na alma
humana. Todavia, os fatos potencialmente lesivos à
esfera moral do operário, decorrentes da relação de
trabalho, e assim invocados como suporte do dano e
da
indenização
conseqüente,
de cuja
240
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

ocorrência possibilita concluir pela existência do
assédio
moral,
devem
ser
provados
robustamente[25].
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EMENTA. DANO MORAL. ASSÉDIO MORAL.
NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. A pretensão
obreira de indenização por dano moral, decorrente de
perseguições e assédio moral, deve encontrar nos
autos a correspondente e contundente prova dos
fatos ensejadores do pleito, sob pena de
indeferimento[26].
EMENTA. ASSÉDIO MORAL E SEXUAL.
COMPROVAÇÃO. O reconhecimento do assédio
sexual e moral depende de comprovação por parte de
quem o alega. Hipótese em que não há
demonstração contundente de que a reclamante
tenha sofrido assédios de ordem sexual e moral por
parte de 5 preposto da reclamada. Recurso da
demandante a que se nega provimento. [27].
EMENTA.
ASSÉDIO
MORAL
COMPROVAÇÃO. O assédio moral representa um
desvio de conduta muito grave, cujas consequências
devem ser devidamente comprovadas para que se
caracterize o dano psicológico, emocional ou físico ao
empregado, ensejando, assim, uma indenização
proporcional e, sobretudo, justa, por este flagelo
imposto ao trabalhador. No caso em apreço, a prova
oral comprovou o alegado assédio moral[28].
Sendo intensos e bem conhecidos os desafios para se provar o
assédio moral, Xisto Tiago de Medeiro Neto defende que, em ações
coletivas trabalhistas como estas, que versem sobre fatos de difícil
comprovação, quando o pedido for julgado improcedente por insuficiência
de provas – tenha ou não tal circunstância sido ressalvada no dispositivo –
haverá coisa julgada secundum eventum probationis (na forma do artigo 16
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da Lei nº 7.347/1985 e do artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor).
Nesta ordem de ideias:
Imagine-se, por exemplo, a hipótese de ação
coletiva proposta pelo Ministério Público do Trabalho,
ou por sindicato da categoria profissional, visando
coibir a prática de discriminação ou assédio, por parte
de
uma empresa,
atingindo
universo
de
trabalhadores,
cujos
depoimentos
judiciais,
constituindo a única prova possível de ser colhida,
foram inibidos em face do receio justificado da perda
do emprego, circunstância que resultou no julgamento
improcedente dos pedidos.
Tem-se, nessa situação, caso exemplar que
pode ensejar, após a extinção do processo, a
repropositura da ação baseada na apresentação de
declarações novas de trabalhadores demitidos
posteriormente, agora com liberdade e autonomia
para afirmar a verdade sobre a conduta ilícita do
empregador ou sobre a lesão sofrida[29].
Por conseguinte, em caso de insuficiência de provas, o autor da
ação civil pública poderia propô-la outra vez, com base em novos
elementos, pois não teria havido formação de coisa julgada material.
4. CAMINHOS PARA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES DE
PRODUÇÃO DA PROVA
É imperioso apontar caminhos que possam conduzir à superação
dos desafios que cercam a prova do assédio moral, abordados no item
antecedente.
Tais caminhos ora dizem respeito à adoção de providências pela
própria vítima, como é o caso da coleta de elementos relacionados à
violência e da gravação de conversas, ora apontam para a atuação do
Ministério Público do Trabalho, reconhecendo o valor das provas obtidas
no inquérito civil, ora dizem respeito a alternativas previstas nas normas
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que regem o processo do trabalho, as quais conferem amplos poderes ao
juiz na condução do feito, inclusive com a iniciativa probatória de ofício.
4.1 Desnecessidade de comprovação do dano psíquico
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A compreensão de que o dano psíquico – conforme explicado
anteriormente – não é elemento integrador do assédio moral é o primeiro
passo no sentido de tornar menos tormentosa a produção da prova.
Com efeito, se o assédio se define pelo comportamento do agente, e
não pelo resultado, a comprovação do dano psicológico se mostra
desnecessária, bem como inteiramente descabida a exigência de
diagnóstico clínico.
A comprovação através de exame psíquico-emocional, considerada
imprescindível por alguns magistrados[30], é duramente criticada por
Reginald Felker. Ao citar o caso de uma trabalhadora que sofreu assédio
moral após retornar de um período de afastamento – e que fora submetida
5
a situações extremas, como ser
colocada em uma sala sem tarefas para
realizar, ser agredida verbalmente diante de colegas e receber
advertências sem que nenhuma falta tivesse cometido –, ele questiona:
Será que seria necessário um exame psiquiátrico
na
vítima
para
assegurar
ao
julgador,
independentemente de qualquer conseqüência psicosomática já registrável na ofendida, que, no caso, se
trataria de assédio moral?
Algum juiz poderia ficar em dúvida em
reconhecer a existência de assédio moral diante
desse conjunto de condutas, atos e circunstâncias,
devendo ficar à espera, para justificar a sua
convicção, de um laudo psiquiátrico, para lhe dizer se
a vítima se configuraria, ou não, num Titã em
resistência psicológica, capaz de afastar a
configuração de um legítimo e indisfarçável assédio
moral?[31]
Neste mesmo sentido, sustenta José Affonso Dallegrave Neto:
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Não se pode negar que o dano moral existe in re
ipsa, o que vale dizer: ele está ínsito no próprio fato
ofensivo. Assim, a vítima do assédio moral ou sexual
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precisa apenas fazer prova do fato em si, ou seja,
demonstrar que foi ofendida em sua honra, imagem
e/ou intimidade. A dor e o constrangimento daí
resultantes são meras presunções hominis que
prescindem de prova[32].
Portanto, a prova do assédio moral dispensa considerações de
ordem subjetiva, pelo que não se deve exigir do obreiro a demonstração de
que se sentiu perturbado com as atitudes do assediador ou de que estas
lhe acarretaram algum dano de ordem emocional. O que deve ficar
demonstrado são os fatos; as consequências deles decorrentes são
pressupostas.
Neste caminho, bastante lúcidos os argumentos suscitados na
ementa a seguir colacionada:
EMENTA.
ASSÉDIO
MORAL.
CARACTERIZAÇÃO.
LIMITES
DO
PODER
DIRETIVO. PROVA DO DANO DESNECESSÁRIA.
Considera-se assédio moral o comportamento do
empregador, seus prepostos ou colegas de trabalho,
que exponha o empregado a reiteradas situações
constrangedoras, humilhantes ou abusivas, fora dos
limites normais do poder diretivo, causando
degradação do ambiente laboral, aviltamento à
dignidade da pessoa humana ou adoecimento de
natureza ocupacional. É indiscutível que o
empregador pode fixar metas de produção, adotar
técnicas motivacionais e controlar o cumprimento das
tarefas, mas tudo isso dentro da razoabilidade. A
subordinação jurídica na era atual encontra limites
nos fundamentos éticos do contrato de trabalho
porquanto, diferentemente do que ocorria na Idade
Média, o vínculo de emprego não transforma o
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trabalhador em servo, nem o patrão em senhor. Cada
vez mais está ficando sepultado, nas dobras do
passado, o velho e perverso ditado popular: manda
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quem pode, obedece quem tem juízo. Sem dúvida,
manda quem pode, porque o empregador detém o
poder diretivo do empreendimento, mas nos limites do
razoável, da dignidade e dos padrões atuais da
civilização. A submissão ao poder diretivo patronal
não significa que o empregado tenha que renunciar à
vida pessoal ou suportar reiteradamente grosserias e
atos de arrogância para garantir a manutenção do
emprego. Ademais,
para
o
deferimento
da
indenização por assédio moral, não é necessário que
tenha prova de dano explícito ou do adoecimento
caracterizado, porquanto o que se pune é a conduta
do assediador, independentemente
repercussões para a vítima[33].

das

suas

5

Se as condutas estão comprovadas, fica caracterizado o assédio
moral; o dano moral dele decorrente é presumido. Por isso, é apenas sobre
os fatos apontados como lesivos que a produção probatória há de se
debruçar.
4.2 Coleta de provas
Em tese, o assédio moral pode ser demonstrado por qualquer meio
de prova: escritos contendo ameaças ou humilhações dirigidas à vítima,
tais como bilhetes ou mensagens eletrônicas, gravações dos diálogos
abusivos e depoimentos testemunhais. Por isso, a vítima deve procurar
preservar todos os elementos que guardem relação com a prática da
violência.
Martha Schimid sugere que o empregado que está sendo vítima de
assédio moral se utilize das seguintes estratégias para reunir o maior
número de provas possíveis a seu favor, já com vistas à eventual
propositura de reclamação trabalhista:
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conversar francamente com o agressor a respeito
do assédio, na presença de terceiros; informar o
superior hierárquico do agressor a respeito do
assédio; dirigir-se ao sindicato ou ao representante do
sindicato, se houver dentro da empresa; consultar o
médico do trabalho, se a empresa dispõe de algum;
dirigir-se à fiscalização do trabalho; consultar um
especialista em tratamentos psicológicos; consultar
um advogado; procurar os Conselhos Seccionais da
OAB, em cada estado da federação; consultar uma
associação
especializada.
Nesse
momento, comunicar é a palavra chave.
Poderá o assediado, também, recolher provas
acerca de outras vítimas do mesmo agressor. É a
freqüência de incidentes que indicará o intento. Um
atestado informando o mal psicológico também
poderá ajudar. E, certamente, serão valiosos os
testemunhos favoráveis de colegas de trabalho que
presenciaram os atos de assédio. Nesse passo, é
importante ter sempre em mente evitar conversar com
o agressor sem testemunhas[34].
Sem sombra de dúvidas, depoimentos de testemunhas são de
grande peso na instrução processual, mas a realidade é que, muitas vezes,
o trabalhador não terá como deles se valer, ou porque os fatos se
passaram somente entre vítima e agressor ou porque as testemunhas que
presenciaram os acontecimentos se sentem intimidadas para depor.
Esta segunda hipótese é particularmente comum quando as
testemunhas ainda trabalham na empresa em que o assédio foi ou
continua sendo praticado. É notório que a influência do empregador tem
enormes chances de comprometer o teor deste depoimento, pois a
testemunha temerá ser dispensada ou se tornar, ela própria, alvo de
represálias e agressões dali em diante.
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É por isso que uma estratégia que costuma ser bastante eficiente é
ouvir ex-empregados que tenham presenciado os fatos ou sido, também,
vítimas de assédio, uma vez que estes não estão mais suscetíveis a
pressões do empregador ou de seus prepostos, e poderão livremente
expor todas as ocorrências de que têm ciência.
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Na instrução de inquéritos civis, é comum que testemunhas prestem
depoimento sob sigilo, circunstância em que os trabalhadores podem se
sentir mais à vontade para falar tudo aquilo que sabem sobre o caso
investigado. Mas isto pode vir a se converter em um problema quando,
mais à frente, o Parquet pretender utilizar, na ação civil pública, as provas
produzidas no inquérito civil, vez que não poderá se valer dos
depoimentos, sob pena de quebra do sigilo.
Também por este motivo a opção pela oitiva de ex-empregados se
faz recomendável, e tem sido o caminho trilhado na prática por muitos
Procuradores do Trabalho, com vistas a se evitar a colheita de provas que
acabem por se revelar inutilizáveis
5 no processo judicial.
4.3 Gravações de conversas
Outro caminho no sentido de se tentar contornar as dificuldades
ínsitas à produção probatória em tema de assédio moral consiste na
exibição de gravações das conversas abusivas – gravações ambientais ou
mesmo gravações de conversas telefônicas, ainda que delas não tenham
ciência as demais pessoas envolvidas.
Mencionando caso concreto por ela apreciado, como Relatora, no
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em que a reclamante
apresentava como prova gravação feita no ambiente de trabalho sem o
conhecimento das demais pessoas ali presentes, Alice Monteiro de Barros
pondera:
Assim sendo, a prova em questão não esbarra
na disposição do inciso LVI do art. 5º texto
constitucional, já que não foi obtida de forma ilícita,
pois não ofende norma de direito material, ou
ilegítima, haja vista que não contraria a lei processual.
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No caso, a reclamante, indubitavelmente, estava
lançando mão do seu direito de defesa, com os meios
legítimos de que dispunha, isto é, registrando as
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palavras ofensivas que lhe foram dirigidas no seu
ambiente de trabalho, ou seja, em local público,
ciente da dificuldade que teria de se desincumbir do
encargo probatório das ofensas sofridas[35].
Ainda que se tratasse de conversas privadas, não seria aceitável a
alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, pois o
direito à privacidade e à intimidade não pode servir como escudo para
salvaguardar a prática da violência moral contra o empregado.
Ademais, como observa Raimundo Simão de Melo, a gravação feita
pelo trabalhador assediado, “para proteger o direito fundamental da
personalidade, não é ilícita. Se a vítima divulga o teor da conversa, é ela
quem está dispondo da sua intimidade, devendo ser aceita a prova no
processo”[36].
Igualmente, o argumento de que tal prova seria inadmissível por
afrontar o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, cede espaço em
razão do princípio da proporcionalidade, em face da gravidade das
condutas em questão.
A validade das gravações, sejam elas ambientais, sejam de
conversas telefônicas, tem sido pacificamente admitida no âmbito do
Tribunal Superior do Trabalho, que já assentou que não há ilicitude na
gravação de conversas obtida por um dos interlocutores – ainda que o
ofendido seja um terceiro, inclusive –, conforme exemplificam as ementas
que se seguem:
EMENTA. RECURSO
DE
REVISTA
–
PRELIMINAR DE NULIDADE POR USO DE PROVA
OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. A gravação de
conversa, realizada por um dos interlocutores, não se
enquadra no conceito de interceptação telefônica,
razão pela qual não se pode considerá-la meio ilícito
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de obtenção de prova. O uso desse meio em
processo judicial é plenamente válido, mesmo que o
ofendido seja um terceiro, que não participou do
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diálogo, mas foi citado na conversa e obteve a prova
por intermédio do interlocutor. Se a obtenção é lícita,
o produto, ou seja, a prova, também o é. Na hipótese
a reclamante viu sua honra ser maculada por
declarações da ex-empregadora, no intuito de frustrar
sua admissão em um novo emprego, o que,
obviamente, só poderia ter sido documentado por um
terceiro, que foi quem recebeu as informações
depreciativas a respeito da trabalhadora. Intacto o art.
5º, LVI, da Constituição Federal. Precedentes do STF
e desta Corte[37].
EMENTA. RECURSO DE REVISTA. (...) 2 GRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÔNICA POR UM
DOS INTERLOCUTORES, SEM O CONHECIMENTO
5
DO OUTRO. LICITUDE DA PROVA. PRECEDENTES
DO STF. 2.1. À luz da jurisprudência do STF, esta
Corte tem firmado entendimento no sentido de que as
gravações de conversas realizadas por um dos
interlocutores, sem o conhecimento do outro, não é
considerada interceptação telefônica, sendo lícita
como meio de obtenção de prova no processo do
trabalho. 2.2. Na hipótese dos autos, depreende-se
da leitura do acórdão regional que a conversa foi
gravada por um dos interlocutores, no caso, o próprio
reclamante, que buscava, através dessa medida,
obter prova acerca da prática discriminatória das
reclamadas, consistente na disseminação de
informações desabonadoras de ex-empregados que
acionam seus ex-patrões na Justiça do Trabalho, a
chamada -lista negra-. Recurso de revista conhecido
e não provido (...). 4 - INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CADASTRO DO TRABALHADOR EM
LISTA DISCRIMINATÓRIA. PROVA DO DANO. 4.1.
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O Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que a
mera inclusão de empregado em lista discriminatória
configura ato ilícito sujeito à indenização por danos
morais, independentemente do resultado que dela
tenha advindo. 4.2. Com relação à prova do dano
moral, é consenso na doutrina e na jurisprudência do
TST que se trata de dano in re ipsa, ou seja, decorre
da própria infração aos direitos de personalidade do
autor, inato à violação do patrimônio imaterial da
vítima, de modo que a prova se resume aos fatos,
não ao dano moral em si, o qual se considera a partir
de uma presunção natural, uma presunção hominis
ou facti (que decorre das regras da experiência
comum). 4.3. Afora isso, ainda que assim não fosse,
no caso concreto, restou plenamente evidenciado o
dano, pois, de acordo com o Tribunal Regional, -os
reclamados sabiam que a mera menção à assistência
sindical pelos obreiros importa na inviabilidade de fato
no alcance de outro emprego naquele município-. 4.4.
Desta forma, demonstrado o caráter abusivo da
conduta das reclamadas, haja vista que buscaram
dificultar, através das chamadas -listas negras-,
prática repudiada por esta Justiça Especializada, a
tentativa do reclamante de se recolocar no mercado
de trabalho, correta a condenação das reclamadas ao
pagamento de indenização por danos morais.
Recurso de revista não conhecido (...)[38].
Tem-se, em conclusão, que a gravação de conversas telefônicas
como meio de prova é perfeitamente possível quando obtida por um dos
interlocutores, porque, não sendo absoluto nenhum direito, a intimidade e a
privacidade não se prestam a acobertar a prática de ilícitos, principalmente
os de maior potencial ofensivo, como é o caso do assédio moral.
4.4 Prova indiciária
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Diante dos desafios inerentes à produção probatória, os indícios
assumem importância particular na demonstração de que houve assédio
moral e deverão ser analisados no contexto dos demais elementos trazidos
aos autos. Eles autorizam que, por dedução lógica, conclua-se pela
existência de um fato não demonstrado diretamente, a partir da
comprovação de outro.
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O Código de Processo Penal, no título dedicado às provas, fornece
o conceito legal de indício: “Art. 239. Considera-se indício a circunstância
conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução,
concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.
Indício é este fato conhecido, que, por via de
raciocínio, sugere o fato probando, do qual é causa
ou efeito. [...] Perceba que, por si só, o indício não
tem qualquer valor. No entanto, como causa ou efeito
de outro fato, suscita o indício uma operação por via
da qual poder-se-á chegar ao conhecimento desse
5
outro. [...] Trata-se de mecanismo útil para a prova de
fatos de difícil verificação ou ocorrência, bem como
para a prova de fatos futuros, como no caso das
demandas preventivas[39].
A relevância dos indícios, quando se está diante de fatos de difícil
comprovação, é explicada por Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Arenhart nos seguintes termos:
A idéia das presunções judiciais parte do exame
de que o conhecimento de certos fatos pode ser
induzido da verificação de um outro fato, ao qual,
normalmente, o primeiro está associado. Ou seja,
partindo-se da convicção de ocorrência de certo fato
(indício), pode-se, por raciocínio lógico, inferir a
existência de outro fato (objeto a ser provado), já que,
comumente, um decorre do outro, ou ambos devem
acontecer simultaneamente.
(...) Melhor explicando: verificando o legislador ou
o magistrado que a prova de certo fato é muito difícil
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ou especialmente sacrificante, poderá servir-se da
idéia de presunção (seja legal ou judicial) para montar
um raciocínio capaz de conduzir à conclusão de sua
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ocorrência, pela verificação do contexto em que
normalmente ele incidiria[40].
A utilização de indícios na comprovação do assédio moral e sexual
também tem sido aceita pelos tribunais trabalhistas, tendo em vista as
peculiaridades em torno destes casos e as dificuldades inerentes a uma
produção probatória desta natureza.
Neste aspecto, destacam-se as seguintes ementas:
EMENTA ASSÉDIO SEXUAL. DANO MORAL. A
prática do assédio sexual, de um modo geral, é de
forma secreta, o que pode dificultar a prova direta e
objetiva pela vítima. Por isso, na análise de demanda
sobre assédio sexual, o juiz deve investigar todos os
seus indícios trazidos aos autos, avaliando-os de
forma global. Convencendo-se que a conduta
imputada ao agressor não se mostrou grave o
suficiente a ponto de afrontar aos direitos
fundamentais do ser humano, em especial à
dignidade, à honra, à intimidade da mulher
trabalhadora, o recurso deve ser improvido,
mantendo-se a sentença que negou a indenização
postulada[41].
EMENTA. ASSÉDIO SEXUAL. DIFICULDADE
DA PROVA. INDÍCIOS. 1. Não há dúvida de que o
assédio sexual, como as condutas ilícitas em geral, é
praticado sob o manto da covardia, do que resulta a
dificuldade em se produzir prova direta e
incontestável da conduta reprovável. 2. Cabe ao Juiz,
na instrução do processo, ciente dos percalços em se
provar o fato ilícito, analisar e considerar todas as
circunstâncias, ainda que indiciárias, para concluir
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pela ocorrência, ou não, do assédio sexual. 3. Aplicase, ao caso, o princípio da imediatidade, haja vista
que o Julgador que esteve em contato direto com a
prova tem melhores condições sensoriais de avaliar a
sinceridade e o estado de espírito dos declarantes.
Recurso a que se nega provimento.[42].
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Como se vê, socorrer-se de indícios para demonstrar fatos de difícil
comprovação, como é o caso do assédio moral, é estratégia que recebe
acolhida tanto da doutrina como da jurisprudência, e pode representar
valioso instrumento contra a impunidade do agente.
4.5 Prova emprestada
Originariamente produzida em um processo, e posteriormente
utilizada em outro, a chamada prova emprestada não conta com previsão
expressa no ordenamento jurídico brasileiro, mas é largamente aceita tanto
pela doutrina como pela jurisprudência trabalhista, e também pode ser
5
utilizada para fins de elucidação do assédio moral. Ela se revela
compatível com a dinâmica processual trabalhista, pois, na medida em que
evita a repetição desnecessária de atos processuais já praticados ou supre
a ausência de uma prova que não pode mais ser produzida, contribui para
o alcance da celeridade processual e da verdade real, bem como para a
efetividade da jurisdição trabalhista.
Tratando dos requisitos para utilização da prova emprestada no
Direito Processual do Trabalho, Mauro Schiavi pondera:
No nosso sentir, para que a prova emprestada
possa ser admitida no processo, há a necessidade
apenas de que no processo anterior a prova tenha
sido colhida com as formalidades legais, observado o
contraditório, e que o fato probando seja idêntico, ou
se relacione, diretamente, com os fatos discutidos no
processo em questão (atual). Não há necessidade de
que, no processo anterior, figurem as mesmas partes
ou uma parte e terceiro. O fato de a prova anterior ter
sido colhida entre as mesmas partes ou entre uma
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parte e terceiro é um elemento de valoração da prova
(art. 131 do CPC) e não de admissibilidade da prova
emprestada[43].
Todavia, é preciso advertir que não é pacífica a questão da
necessidade, ou não, de que as partes do processo no qual se pretende
utilizar a prova emprestada tenham participado em contraditório daquele no
qual ela foi produzida. Quanto a essa questão, sustenta Alexandre Freitas
Câmara que, para “a utilização da prova emprestada é fundamental que a
parte contra quem se pretende produzir a prova tenha integrado o
contraditório no momento da produção da mesma[44].”
A admissão da prova emprestada deve ser feita sempre por meio de
uma decisão judicial fundamentada, sendo imprescindível que se faculte às
partes a possibilidade de impugnar tal prova. É que a validade do uso da
prova importada de outro processo passa, necessariamente, pelo respeito
ao princípio do contraditório.
Além das fases de admissão e de eventual impugnação, a prova
emprestada passa, como qualquer outra, pela etapa da valoração,
momento em que ela será cotejada com os demais itens do acervo
probante, sempre à luz do princípio do livre convencimento motivado.
Conforme advertem Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, nada
impede que a prova emprestada seja valorada distintamente do que o foi
no processo em que produzida, vez que as “circunstâncias do segundo
processo, as particularidades do empréstimo e mesmo a variação na
efetivação do contraditório podem impor valoração diferente à prova, caso
comparada com a força que lhe foi atribuída no primeiro processo”[45].
No âmbito da apuração do assédio moral, exemplos de provas que
podem ser tomadas de empréstimo de outros processos são as atas de
audiência que veiculam depoimentos testemunhais ou pessoais, quando
não for possível ou processualmente conveniente que estes sejam
renovados no processo atual.
4.6 Provas obtidas no inquérito civil
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Imbuído da missão de defender a ordem jurídica, o regime
democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis no âmbito
das relações de trabalho, o Ministério Público do Trabalho tem no inquérito
civil um de seus mais eficientes instrumentos de atuação, o qual pode ser
instaurado, sempre que cabível, “para assegurar a observância dos direitos
sociais dos trabalhadores”, nos termos do artigo 84, inciso II, da Lei
Complementar nº 75/1993.
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Não há dúvida de que as provas produzidas pelo Parquet, no curso
do inquérito civil, são válidas para subsidiar eventual ação civil pública que
verse sobre assédio moral, e o fato de o contraditório não ser obrigatório
no inquérito não interfere na validade desta prova.
A uma, porque a tomada de depoimento perante o órgão ministerial
é feita mediante ato administrativo, e o termo que dele resulta é um
documento público, dotado de fé pública e de presunção de veracidade e
legitimidade. Nesta condição, “faz prova não só da sua formação, mas
também dos fatos que o escrivão,
5 o tabelião, ou o funcionário declarar que
ocorreram em sua presença”, nos termos do artigo 364 do Código de
Processo Civil.
A duas, porque tal depoimento ingressa no processo judicial como
prova documental; ora, como qualquer prova desta natureza, demanda da
parte contrária, que o queira infirmar, a produção de contraprova. Nesta
linha, aduz Xisto Tiago de Medeiros Neto:
Consigne-se, outrossim, que a parte ré na ação
civil pública possui o direito de, no âmbito da
instrução processual, contraditar as provas trazidas
pelo Ministério Público e, por lógico, apresentar os
seus próprios meios probatórios, circunstância que
torna inconsistente o argumento de que a prova
apurada no inquérito civil não tem valor porque não
se submeteu ao contraditório[46].
Destarte, tem-se que a prova produzida durante o inquérito civil
integra o acervo probatório em condições de igualdade com as demais
provas acostadas, devendo ser apreciada pelo magistrado, para formação
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de seu livre convencimento, segundo um juízo de ponderação, à luz dos
demais elementos de convicção trazidos aos autos.
Assim, caberá ao juiz analisar e valorar a prova produzida no
inquérito, no contexto de todo o conjunto probatório constante dos autos,
sem considerá-la, de antemão, como sendo de hierarquia inferior; pelo
contrário, haverá de sobre ela lançar olhar cuidadoso, tendo sempre em
mente a magnitude dos direitos que se busca proteger por meio da ação
coletiva.
4.7 Ampliação dos poderes instrutórios do juiz
Ao tratar dos poderes do Juiz, o artigo 370 do Código de Processo
Civil determina:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
O artigo 765 da CLT, por seu turno, confere ao Juiz do Trabalho
poderes ainda mais amplos na direção do processo: “Os Juízos e Tribunais
do Trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo
andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência
necessária ao esclarecimento delas”.
Ainda que não houvesse norma expressa neste sentido, é
inquestionável que o Juiz do Trabalho detém tal prerrogativa, em razão da
necessidade de efetivação dos direitos fundamentais do trabalhador, sendo
de grande importância o papel do Poder Judiciário neste processo de
concretização. Refletindo acerca desta questão, Mauro Schiavi pondera:
No nosso sentir, diante dos princípios
constitucionais do acesso à justiça, da efetividade e
dos

princípios

infraconstitucionais

do

livre

convencimento do juiz e da busca da verdade, devem
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ser deferidos
instrutórios.

ao

magistrado

amplos

poderes

Com efeito, há muito o juiz deixou de ser um
convidado de pedra na relação jurídica processual.
Na moderna teoria geral do processo, ao juiz cabe
zelar pela dignidade do processo, pela busca da
verdade real e por uma ordem jurídica justa[47].
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Os amplos poderes de direção conferidos ao magistrado o
autorizam a determinar a produção de provas de ofício, quando a atuação
das partes não houver sido suficiente para a formação de seu
convencimento. A atual tendência é bem exemplificada pelo raciocínio
consagrado na Súmula 74, inciso III, do Tribunal Superior do Trabalho,
segundo a qual os poderes instrutórios do juiz não ficam limitados pela
confissão ficta decorrente da revelia: “A vedação à produção de prova
posterior pela parte confessa somente a ela se aplica, não afetando o
exercício, pelo magistrado, do poder/dever de conduzir o processo”.
5

Em assim agindo, o juiz não estará substituindo as partes,
desempenhando um papel que é delas; estará, na verdade, exercendo um
poder que lhe é próprio, qual seja, o de dirigir o processo e determinar
diligências para dirimir dúvidas ainda remanescentes, apesar das provas já
produzidas pelas partes. Tampouco cabe falar em ofensa ao princípio da
imparcialidade, mas o magistrado deve ter sempre o cuidado de submeter
a prova cuja produção foi determinada ex officio ao crivo do contraditório.
A ampliação dos poderes instrutórios pode se revelar de extrema
valia nos processos que cuidam de assédio moral, dada a intensa
dificuldade de prova que costuma cercar estes casos. Em situações assim,
o juiz conta com plena autorização do ordenamento jurídico para
determinar a produção de todas as provas que considerar necessárias
para o deslinde da questão, de modo a amealhar todos os elementos
necessários à formação de seu juízo.
4.8 Adequação da distribuição do ônus da prova
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Tema que guarda íntima relação com a amplitude dos poderes
instrutórios do juiz do trabalho é o da superação da distribuição estática do
ônus da prova.
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Em muitas situações, esta sistemática tradicional pode se revelar
insatisfatória ao alcance da verdade no processo, o que exigirá a
flexibilização daquelas regras, conforme as peculiaridades do caso
concreto e as especificidades das partes litigantes.
Cuida-se da teoria da carga dinâmica da prova que, segundo leciona
Mauro Schiavi,
tem suporte nos princípios da aptidão para a
prova, cooperação processual, boa-fé objetiva das
partes no processo e também em critérios de justiça e
razoabilidade. O juiz do trabalho, como reitor do
processo (art. 765 da CLT), deve ter a sensibilidade,
à luz das circunstâncias do caso concreto, de atribuir
o encargo probatório ao litigante que possa
desempenhá-lo com maior facilidade.
Trata-se de faculdade conferida ao juiz do
trabalho, que deve ser exercida com equilíbrio,
ponderação e razoabilidade, considerando-se as
peculiaridades do caso concreto, o princípio do
acesso real ou substancial à justiça, bem como a
efetividade da prova no processo do trabalho[48].
Refletindo sobre a distribuição do onus probandi no âmbito de
processos que discutem o tema aqui estudado, Alice Monteiro de Barros
compartilha a seguinte lição: “A experiência revela que se não existir a
adequada distribuição da carga probatória, a normativa a respeito da
temática não se tornará efetiva e permanecerá no terreno da declaração de
boas intenções”[49].
Deste modo, a adequação da distribuição do encargo procesual,
segundo as características do caso concreto, pode resultar na inversão do
ônus da prova que, embora prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de
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Defesa do Consumidor, não se aplica apenas às causas consumeristas.
Quanto a esta alternativa, imprescindível a lição de Luiz Guilherme
Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:
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Quando se inverte o ônus, é preciso supor que
aquele que vai assumi-lo terá a possibilidade de
cumpri-lo, pena de a inversão do ônus da prova
significar a imposição de uma perda, e não apenas a
transferência de um ônus. Nessa perspectiva, a
inversão do ônus da prova somente deve ocorrer
quando o réu tem a possibilidade de demonstrar a
não existência do fato constitutivo.
[...]
Ou seja, a inversão do ônus da prova é
imperativo de bom senso quando ao autor é
impossível, ou muito difícil, provar o fato constitutivo,
mas ao réu é viável, ou muito mais fácil, provar a sua
5
inexistência[50].
A inversão do ônus da prova é uma tendência crescente no âmbito
do direito comparado, segundo noticia Márcia Novaes Guedes:
É que a União Européia firmou acordo entre os
países-membros, aprovando a inversão do ônus da
prova na hipótese do assédio sexual. Nessa mesma
direção trilhou o legislador francês, na lei que coíbe o
assédio moral no trabalho. Admite-se a inversão do
ônus da prova, revertendo para o agressor o encargo
de provar a inexistência do assédio, na medida em
que o autor da ação já tenha apresentado elementos
suficientes para permitir a presunção de veracidade
dos fatos narrados na petição inicial[51].
Efetivamente, além da viabilidade de produção da prova por parte
do réu, a prudência recomenda que a aplicação da inversão do ônus da
prova fique condicionada à presença de indícios veementes da prática do
assédio, medida necessária para que sejam rechaçadas injustiças.
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Conforme explicitado anteriormente, o NCPC e a CLT – esta última,
com a modificação operada pela Lei nº 13.467/2017 – passaram a prever
de forma expressa a possibilidade de inversão do ônus da prova em seus
artigos 373 e 818, respectivamente.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O assédio moral, que se caracteriza como uma forma de
degradação do meio ambiente do trabalho ocasionada por condutas
praticadas no intuito de constranger, humilhar e perseguir a vítima,
costuma ser de difícil comprovação por parte do trabalhador, tendo em
vista que, em regra, as agressões se dão de forma velada e não deixam
vestígios materiais.
O Ministério Público do Trabalho – que tem entre suas áreas
prioritárias de atuação institucional a proteção do meio ambiente do
trabalho, a promoção de igualdade de oportunidades e a eliminação da
discriminação no trabalho, contextos nos quais se insere o combate ao
assédio moral – também se depara com os mesmos desafios, quando,
durante a instrução de inquéritos civis, procura coletar provas que possam
subsidiar eventual ação civil pública ou respaldar proposta de termo de
ajuste de conduta, na via extrajudicial.
Para o juiz, a apreciação do acervo probatório também é tarefa
delicada pois, de um lado, tem a preocupação de evitar uma condenação
indevida e, de outro, a de fazer justiça à vítima que, além de sofrer grave
dano, tem de suportar o ônus de uma produção probatória de elevado nível
de dificuldade.
A prova do assédio moral dispensa considerações de ordem
subjetiva, razão pela qual não há que se exigir do trabalhador a
demonstração do dano psíquico-emocional, muito menos um diagnóstico
clínico neste sentido. Ou seja: são os fatos que devem ser comprovados;
as consequências deles decorrentes são presumidas.
A coleta das provas há de buscar o máximo de elementos possíveis
relacionados às práticas de agressão moral, sendo particularmente
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relevante, no processo do trabalho, o depoimento de testemunhas.
Estratégia que costuma ser bastante eficiente é ouvir ex-empregados, uma
vez que não mais suscetíveis a pressões do empregador,
podendo livremente expor todas as ocorrências de que têm ciência.
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Um possível caminho para se ultrapassarem as dificuldades ínsitas
à produção probatória em tema de assédio moral consiste na gravação das
conversas abusivas, seja gravação ambiental ou de conversas telefônicas,
o que, segundo tem entendido a jurisprudência, não ofende o direito
previsto no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, quando houver sido
feita por um dos interlocutores.
A prova indiciária também pode se revelar particularmente útil diante
de fatos de difícil comprovação, como é o caso do assédio moral. Ela
possibilita que, partindo-se da convicção de um fato, infira-se a existência
de outro, por raciocínio lógico.
Igualmente, a vítima pode lançar mão da prova emprestada, cuja
5
utilização no processo do trabalho é admitida tanto pela doutrina como pela
jurisprudência, que exigem o respeito ao princípio do contraditório como
forma de se legitimar tal expediente. É o caso, por exemplo, do uso de atas
de depoimentos testemunhais tomados em outro processo, quando não for
possível ou processualmente conveniente que estes sejam renovados no
processo atual.
As provas produzidas pelo Ministério Público do Trabalho no curso
do inquérito civil são plenamente válidas para subsidiar eventual ação civil
pública que verse sobre assédio moral coletivo, porque dotadas de
presunção de veracidade e legitimidade e sujeitas a contraprova no
processo judicial. Logo, integram o acervo probatório em condições de
igualdade com as demais provas dos autos, devendo o juiz sobre ela
lançar olhar cuidadoso, tendo sempre em mente a magnitude dos direitos
que se busca proteger por meio da ação coletiva.
A ampliação dos poderes instrutórios do magistrado também pode
se revelar de extrema valia nos processos que cuidam de assédio moral.
Em face da intensa dificuldade de prova que cerca estes casos, o juiz
conta com plena autorização do ordenamento jurídico para determinar, de
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ofício, a produção daquelas que considerar necessárias para o deslinde da
questão, quando a atuação das partes não houver sido suficiente para a
formação de seu convencimento.
Também poderá determinar a inversão do ônus da prova, nos
termos do artigo 818, §1º da CLT e do art. 373, §1º do CPC, quando a
peculiaridade do caso concreto assim o exigir para o alcance da verdade
no processo. Nestes casos, é prudente que tal inversão esteja
condicionada à viabilidade de produção da prova por parte do réu e à
presença de indícios veementes da prática do assédio.
As estratégias aqui apontadas representam caminhos possíveis de
atuação na busca pela restauração do direito do trabalhador vítima do
assédio moral, mas é certo que não eliminam por completo as dificuldades
por ele geralmente encontradas, razão pela qual demandas desta natureza
continuam a exigir a persistência do obreiro e do Ministério Público do
Trabalho, e a desafiar a técnica e a argúcia do magistrado.
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RESUMO: É bem verdade que o novo CPC/2015 entrou em vigor em
março do ano de 2016, introduzindo, no ordenamento brasileiro, uma nova
Teoria Geral do Processo, aplicável, inclusive, aos processos judiciais e
administrativos tributários. Especial interesse há nas regras relativas às
demandas das execuções fiscais, haja vista a aplicação subsidiária do
CPC às execuções fiscais, conforme prevê a respectiva lei de regência (Lei
6830/80 — LEF). Sob esta ótica, iremos observar as mudanças
significativas do novo CPC/2015 nas execuções fiscais; em especial,
analisaremos sobre o Incidente de Desconsideração da Personalidade
5
Jurídica (IDPJ).
Palavras-chaves: Execuções Fiscais. Novo Código de Processo Civil
2015. Incidência da Desconsideração da Personalidade Jurídica.
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Noções sobre Execução Fiscal no Brasil; 2.1.
Análise conceitual e procedimental da Execução Fiscal; 3. Das Novidades
trazidas pelo CPC/2015 no âmbito das Execuções Fiscais; 3.1. Da
Contagem dos Prazos; 3.2. Dos Embargos à Execução Fiscal; 3.3. Da
Substituição da Garantia na Execução Fiscal; 4. Da Incidência de
Desconsideração da Personalidade Jurídica no âmbito das Execuções
Fiscais com o advento do CPC/2015; 5. Conclusão; 6. Referências.
ABSTRACT: It is true that the new CPC/2015 entered into force in March
2016, introducing, in Brazilian law, a new General Theory of the Process,
applicable, also, to judicial and administrative tax proceedings. Special
interest is in the rules regarding the demands of tax enforcement, due to
the subsidiary application of the CPC to tax enforcement, according to the
respective governing law (Law 6830/80 — LEF). From this point of view, we
will observe the significant changes of the new CPC/2015 in the tax
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enforcement; in particular, we will analyze about the Incident of Disregard
of Legal Personality (IDPJ).
Keywords: Tax Enforcement. New Code of Civil Procedure 2015.
Incidence of Disregard of Legal Personality.
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SUMMARY: 1. Introduction; 2. Understanding Tax Enforcement in Brazil;
2.1. Conceptual and procedural analysis of Tax Enforcement; 3. From the
News brought by CPC/2015 in the scope of Tax Enforcement; 3.1. From
Count of Deadlines; 3.2. From the Embargoes to the Tax Enforcement; 3.3.
From Warranty Replacement to Tax Enforcement; 4. The Incidence of
Disregard of Legal Personality in the scope of Tax Enforcement with the
advent of CPC/2015; 5. Conclusion; 6. References.
1 INTRODUÇÃO
Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015,
ocorreram diversas mudanças nos procedimentos processuais civis. É bom
dizer que as mudanças previstas no novo Código de Processo Civil não
foram somente nos procedimentos comuns cíveis, mas também nos
procedimentos especiais, como, por exemplo, o procedimento das
execuções fiscais, regulamentado pela Lei infraconstitucional nº
6830/1980.
Além disso, as mudanças presentes no novo Código Processual
passaram a produzir novas problemáticas quanto à sua aplicabilidade nos
processos comuns e especiais.
Sendo assim, partiremos do ponto inicial sobre as noções conceituais
e procedimentais da execução fiscal no sistema jurídico brasileiro.
Ademais, não podemos olvidar de que a Lei nº 6830/80 em vigor, que
dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, e dá
outras providências, estabelece, no seu artigo 1º, o princípio da
subsidiariedade, no que tange à aplicação do Código de Processo Civil em
vigor juntamente com a lei especial.
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Em virtude disso, analisaremos algumas das novidades trazidas pela
nova lei de Processo Civil (Lei nº 13.115/15), no âmbito das execuções
fiscais. Mudanças significativas que poderão ser aplicadas em todas as
fases da execução fiscal. Exemplos de mudanças vigentes no novo
CPC/2015, foram os embargos à execução e a substituição do bem em
garantia.
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Observaremos, também, a grande novidade trazida pelo CPC/2015: a
regulação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(IDPJ), estando agora prevista a sua aplicação como um procedimento
processual. Examinaremos o seu conceito e procedimentos. Concluiremos
este trabalho verificando as divergências doutrinárias e a falta de
posicionamento jurisprudencial quanto à aplicação ou não do incidente de
desconsideração nos processos de execuções fiscais.
O objetivo principal deste trabalho é demonstrar a existência da
divergência doutrinária e jurisprudencial quanto à aplicabilidade ou não da
incidência de desconsideração 5da personalidade jurídica (IDPJ), prevista e
regulamentada pelo novo Código de Processo Civil de 2015, nas
execuções fiscais.
Fundamentaremos

este

artigo

nas

doutrinas,

legislações

e

jurisprudências dos Tribunais, estudando, como modelo, a doutrina
de Humberto Theodoro Junior, considerando a sua ótica sobre a execução
fiscal no Brasil.
2 NOÇÕES SOBRE EXECUÇÃO FISCAL NO BRASIL
Para assimilar a análise sobre as noções de execução fiscal no
ordenamento jurídico brasileiro, devemos entender o que é execução fiscal
no Brasil e qual é a sua finalidade. Depois disso, devemos compreender os
procedimentos, os sistemas e os métodos ou o raciocínio jurídico
estabelecido e regulamentado pela lei de execução fiscal.
Sendo assim, examinaremos estes dois pontos a partir de agora,
sobre a questão conceitual e procedimental das execuções fiscais no
ordenamento brasileiro.
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2.1 ANÁLISE CONCEITUAL E PROCEDIMENTAL DA EXECUÇÃO
FISCAL
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Inicialmente, devemos saber que a execução fiscal no Brasil é um
procedimento de cobrança judicial. Neste sentido, a execução fiscal ou a
cobrança judicial tributária é um procedimento judicial de execução
tributário de título extrajudicial, segundo instrui os coordenadores Ferreira
Filho e Lima.[1] [2]
A execução fiscal, disciplinada pela Lei nº 6.830 (LEF), de 22 de
setembro de 1980, e, subsidiariamente, pelo CPC, naquilo que é
compatível com as regras gerais dos demais modelos executivos (art. 1º,
da LEF), é espécie de execução de título extrajudicial, representada por
certidão de dívida ativa (CDA).
Somado a isto, o site normaslegais.com define que a execução fiscal,
além de ser um procedimento de cobrança judicial, é um procedimento
especial:
Execução Fiscal é o termo que se aplica a procedimento especial em
que a Fazenda Pública requer de contribuintes inadimplentes o crédito que
lhe é devido, utilizando-se do Poder Judiciário, pois não lhe cabe
responsabilizar o devedor.[3]
Sendo assim, através do Judiciário, a Fazenda Pública busca, junto ao
patrimônio do executado, bens suficientes para o pagamento do crédito
que está sendo cobrado por meio da execução fiscal. É bem verdade que a
execução fiscal é a cobrança de Dívida Ativa da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias, vide caput do
artigo 1º da Lei 6.830/80:
Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias
será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo
Civil.[4]
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No que tange a informar sobre o que é Dívida Ativa, em um conceito
instrutivo e sucinto de Theodoro Júnior,[5] temos que: “é o oposto de dívida
pública. Esta é título executivo, líquido, certo e exigível do poder público
para com terceiros e aquela [dívida ativa] é crédito dos Entes Federativos,
necessário para posterior cobrança executiva”.[6]
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Para haver qualquer execução é necessário, primeiro, que exista
o título executivo (NCPC, art. 771) e, depois, que esse título corresponda a
uma obrigação líquida, certa e exigível (NCPC, art. 783). O título é o
documento que, nos termos da lei, constitui o direito para o credor de usar
o processo executivo para realizar a prestação que o devedor está
obrigado a cumprir em seu favor. A liquidez e certeza são atributos da
obrigação corporificada no título, o qual, por sua natureza documental,
pode revelá-las, antes do acesso ao juízo da execução forçada. Toda
obrigação emerge de algum fato, de sorte que, para se aquilatar da
existência e do objeto de um vínculo obrigacional, é preciso conhecer, com
segurança, o fato jurídico que o gerou e a prestação que terá de ser
realizada para o respectivo cumprimento.
5
É importante dizer que a Lei nº 6.830/1980 (LEF), que regulamenta o
procedimento da execução fiscal no ordenamento jurídico brasileiro, em
seu artigo 2º, §§ 1º e 2º, trouxe um conceito mais amplo de dívida ativa,
entretanto, modificando as suas espécies, além de definir a sua
composição:
Art. 2º. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 1º Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades
de que trata o art. 1º (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e
respectivas autarquias), será considerado Dívida Ativa da Fazenda
Pública.
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§ 2º A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e
a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e
demais encargos previstos em lei ou contrato.[7]
Com isto, quando se fala em dívida ativa, devemos considerar, além
do valor da dívida, a atualização monetária, os juros e multa de mora e os
encargos fixados legal ou contratualmente. Outro grande conceito de
dívida ativa é o que o advogado e professor Serrata traz, em um artigo
publicado no site jusbrasil: “Dívida Ativa consiste no conjunto de créditos
devidos aos governos em todas as esferas, seja ela Federal, Estadual,
Municipal e suas autarquias”.[8]
Diante disto, a inscrição da dívida ativa é realizada pela Procuradoria
da Fazenda de cada ente federativo (União, Estados, Município e DF),
constituindo-se em ato de controle administrativo da legalidade. A principal
consequência desta inscrição é o surgimento da exigência da dívida. Desta
forma, não há que se falar em execução fiscal sem que haja dívida ativa
devidamente inscrita pelo órgão competente.
Além disso, estabelece o § 5º do art. 2º da Lei 6.830/30 (LEF), sobre
os requisitos do Termo de Inscrição de Dívida Ativa:[9]
Art. 2º. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 5º O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido,
o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
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IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para
o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
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VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
Vale ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa será estabelecida pelos
mesmos elementos do Termo de Inscrição de Dívida Ativa, e será
autenticada pela autoridade competente, constituindo título executivo
extrajudicial, de acordo com o artigo 784, IX, do Código de Processo Civil
de 2015 (CPC/2015):[10]
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos
5 Municípios, correspondente aos créditos
Estados, do Distrito Federal e dos
inscritos na forma da lei;
Estas condições são indispensáveis na utilização da ampla defesa do
executado, que se dará através de embargos à execução fiscal. Como
consequência, a ocultação destas informações ou o erro em relação a
estas constituem causas de nulidade da inscrição e do processo executivo,
podendo, contudo, a nulidade ser sanada antes da decisão de primeira
instância, mediante emenda ou substituição da certidão, hipótese em que
será devolvido o prazo para embargos ao executado, nos termos do artigo
2, § 8º, da Lei 6.830/80 (LEF).[11]
Diante do exposto anteriormente, a execução da dívida ativa será feita
com a sua inscrição, realizada por um órgão competente — artigos 2º, § 3º,
41 e 42, ambos da LEF. Tratando-se de dívida ativa tributária, deve-se ter
em vista que, efetuado o lançamento do crédito tributário, notificado o
contribuinte e esgotado o procedimento administrativo, o crédito passa a
ser exigível, porém, ainda não exequível. É bom lembrar que a
exequibilidade da dívida ativa tributária só se dará, da mesma forma, com
a sua devida inscrição.[12] [13]
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A petição inicial, sendo instruída a partir da certidão da dívida ativa,
indicará, nos termos do artigo 6 da Lei 6.830/80 (LEF), apenas o juiz a
quem é dirigida, o pedido e o requerimento para a citação do executado,
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além de ser simplificada (Lei de Execução Fiscal, 2016[14]). A produção de
provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial,
e o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os
encargos legais, de acordo com o § 3º do artigo 6.[15] [16]
O despacho judicial é que defere ou indefere a inicial; se deferir,
importa em ordem para a citação; já a penhora, ocorrerá caso não haja
pagamento da dívida ativa nem o oferecimento da garantia à execução; o
arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar (Lei de
Execução Fiscal, 2016).[17]
Vale dizer que o despacho que ordena a citação, deferindo a inicial,
interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 8º, § 2º, da Lei
6.830/80 (LEF). Efetuada a citação, em regra via postal, terá o executado
prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o pagamento da dívida ativa ou
garantir a execução por uma das modalidades previstas no artigo 9 da Lei
6.830/80 (LEF).[18]
Sendo assim, fica transparente que, não havendo o pagamento ou a
garantia da execução, serão penhorados os bens do executado;
entretanto, não serão penhorados aqueles legalmente declarados que
sejam absolutamente impenhoráveis, vide artigo 10 da Lei 6.830/80 (LEF).
Será feita a intimação do executado via publicação em órgão oficial ou via
postal, nas seções judiciárias do interior, artigo 12 da Lei 6.830/80
(LEF).[19]
Caso a avaliação realizada pelo oficial de justiça que efetuou a
penhora for embargada antes da publicação do edital de leilão, o juiz,
ouvida a parte contrária, nomeará avaliador oficial, nos termos do artigo 13
da Lei 6.830/80 (LEF). Vale lembrar que o artigo 11, nos incisos I ao VIII, e
parágrafos 1ª ao 3ª, da Lei 6.830/80 (LEF), regulamenta a ordem de
preferência de bens do executado a serem penhorados.[20]
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De acordo com o entendimento legal, em qualquer fase do processo
será deferida, pelo juiz, a substituição da penhora por depósito em dinheiro
ou fiança bancária, a pedido do executado, ou a substituição dos bens
penhorados por outros, independentemente da ordem do artigo 11 da Lei
6.830/80 (LEF), bem como o reforço da penhora insuficiente, a pedido da
Fazenda Pública.[21]
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Cabe ressaltar que, de acordo com o artigo 11 da Lei 6.830/80, devese complementar com o atual Código de Processo Civil de 2015, onde
ocorreram mudanças significativas. Além disso, veremos com mais
profundidade este assunto no item 3, Das Novidades trazidas pelo
CPC/2015. Vale lembrar que a Súmula nº 406, do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), possibilita, à Fazenda Pública, a recusa de substituição de
bem penhorado por precatório:[22] “Súmula 406 - A Fazenda Pública pode
recusar a substituição do bem penhorado por precatório” (Súmula 406,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009).
Aliás, o executado poderá5 oferecer embargos no prazo de 30 dias,
contados do dia em que garantiu a execução por uma das formas do art. 9º
da Lei 6.830/80 (LEF), alegando toda a matéria útil à defesa, requerendo
as provas e juntando documentos e o rol de testemunhas (até três). Não se
permite reconvenção nem compensação. Sendo matéria preliminar, as
provas serão processadas e julgadas junto com os embargos. Recebidos
estes, a Fazenda Pública será intimada para impugná-los no prazo de 30
dias, designando-se, logo a seguir, a audiência de instrução e
julgamento.[23]
Já a arrematação, esta deverá ser precedida de edital afixado na sede
do juízo, conforme o artigo 24 da Lei 6.830/80 (LEF), no local de costume,
publicado resumidamente uma só vez no Diário Oficial. A distância entre as
datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser inferior a 10 (dez)
dias, nem superior a 30 (trinta) dias, devendo o representante da Fazenda
Pública ser pessoalmente intimado sobre a realização da hasta pública,
dentro do prazo citado.
A alienação de quaisquer bens penhorados somente pode ser feita em
leilão público, em lugar designado pelo juiz. Na hipótese de alienação
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antecipada dos bens penhorados, o produto será depositado em garantia
da execução. Já o artigo 24, nos incisos I e II, alíneas a e b, e parágrafo
único, da Lei 6.830/80 (LEF), autoriza a adjudicação dos bens
penhorados:[24]
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Art. 24. A Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados:
I - antes do leilão, pelo preço da avaliação, se a execução não for
embargada ou se rejeitados os embargos;
II - findo o leilão:
a) se não houver licitante, pelo preço da avaliação;
b) havendo licitantes, com preferência, em igualdade de condições
com a melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Único. Se o preço da avaliação ou o valor da melhor oferta
for superior ao dos créditos da Fazenda Pública, a adjudicação somente
será deferida pelo Juiz se a diferença for depositada, pela exequente, à
ordem do Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias.
O artigo 16, § 1º, da Lei 6.830/80 (LEF), estabelece um requisito de
validade, a ponto de reprovar a apresentação de embargos antes de
garantida a execução. Contudo, é possível, na execução fiscal, o
executado se defender, independentemente de assegurar o juízo da
execução, por meio de uma figura processual, resultante de construção
doutrinário-jurisprudencial, denominada exceção de pré-executividade.[25]
Através dela, busca-se evitar o desenvolvimento de atos de execução
fundados em título executivo nulo, por razões de economia processual e de
lógica. A exceção de pré-executividade é meio processual hábil para atacar
o título não revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Iremos nos
aprofundar neste entendimento no próximo item, 3 Das Novidades
trazidas pelo CPC/2015.
Vale registrar que, nas Execuções Fiscais, os recursos de apelação
serão cabíveis, e serão julgados pelo Tribunal Regional Federal ou pelo
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Tribunal de Justiça, conforme a natureza da dívida ativa. Já na decisão de
segunda instância, caberá recurso extraordinário, nos casos previstos no
artigo 102, III, da Constituição Federal de 1988. Contudo, quanto ao
recurso especial, o STJ decidiu que não cabe recurso especial sentenciado
por juiz singular, já que as causas são da seara da execução fiscal.[26] [27]
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Não se pode olvidar que, como observado no citado artigo 1º da Lei
6.830/80 (LEF), a execução fiscal é um procedimento regulamentado por
lei especial, porém, a própria lei estabelece a aplicação subsidiária do
Código Processual Civil vigente. Sendo assim, segundo o doutrinador
Theodoro Júnior:[28] [29]
O Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente às execuções
fiscais, por expressa previsão legal (art. 1º, da Lei n. 6.830/80), sempre que
não houver regra específica na legislação especial.
Com base no artigo 1º da Lei 6.830/80 (LEF), iremos observar agora
as transformações promovidas pelo advento da Lei 13.105, de 2015
5
(CPC/2015), nas Execuções Fiscais.
3. DAS NOVIDADES TRAZIDAS PELO CPC/2015 NO ÂMBITO DAS
EXECUÇÕES FISCAIS
Quando o Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor, em
2016, além dos institutos reconhecidos previamente e existentes no
ordenamento jurídico, o Código de Processo Civil passou a reconhecer
novos institutos em sua compilação.
Sobre

estas

novidades

trazidas pelo

CPC/2015, no

âmbito

das execuções fiscais, iremos examinar algumas delas, tais como a
contagem de prazo, os embargos à execução e a substituição da garantia
nas execuções fiscais.
3.1 DA CONTAGEM DOS PRAZOS
Outra grande novidade trazida pelo novo CPC/2015, foi a questão da
contagem dos prazos processuais.
Mollica,[30] [31]

Segundo o artigo do doutor

“uma das grandes vitórias da advocacia no Novo Código de
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Processo Civil foi a contagem dos prazos em dias úteis”. É bem verdade
que, conforme a previsão do artigo 219, os prazos processuais contados
em dias, estabelecidos por lei ou pelo juiz, serão computados somente em
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dias úteis.
Neste sentido, encerrou-se a ansiedade dos juristas, em especial dos
advogados, em relação às publicações de prazos mais ao final da semana,
quando o prazo de cinco dias se transformava em quase a metade, em
virtude do final de semana. A situação se agravava nos casos de feriados
prolongados. Sendo assim, de acordo com o doutor Mollica:[32]
E como não poderia deixar de ser, a mesma dúvida surgiu sobre a
aplicação dos dias úteis aos prazos previstos na Lei de Execução Fiscal
(LEF — lei 6.830/80), principalmente se o prazo de 30 dias para a oposição
de Embargos à Execução Fiscal (art. 16 da LEF), deveria ser computado
em dias úteis ou em dias corridos? A dúvida ganha maiores contornos,
pois 42% dos processos em tramitação em nossas Cortes são de
Execuções Fiscais.
Este também é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo,
mencionado no artigo do doutor Mollica:[33]
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — IPVA —
Exercício de 2009 — Decisão interlocutória que não acolheu a exceção de
pré-executividade apresentada pelo agravante, sob o fundamento de não
se encontrar prescrito o débito de IPVA referente ao exercício de 1999,
pois, considerando-se como termo inicial sua constituição definitiva, a
execução foi ajuizada dentro do quinquênio estabelecido no artigo 174, do
Código Tributário Nacional — Pretensão de reforma — Recurso interposto
após o decurso do prazo de 15 dias úteis previsto nos arts 219 e 1.003, §
5º, do CPC/2015 — Agravo interposto em petição física — Protocolo
eletrônico posterior, quando já esgotado o prazo legal para a interposição
do recurso — Inadmissibilidade — Recurso não conhecido. A constituição
do crédito tributário, em caso do Imposto incidente dobre a Propriedade de
Veículos Automotores se dá ex officio — Perfazimento da prescrição —
Questão de ordem pública cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau
de jurisdição — Causa extintiva da pretensão, nos termos do art. 156, V,
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do CTN — Agravo não conhecido — Reconhecimento ex officio da
prescrição, com a consequente declaração da extinção do crédito tributário
e da execução fiscal. (Agravo de Instrumento nº 223574215.2016.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, 4ª Câmara de Direito
Público, julgamento em 10/4/2017).
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar de intempestividade do
recurso rejeitada. Nos termos do art. 219 do CPC/2015, para fins de
contagem de prazos processuais, contam-se apenas os dias úteis.
Execução Fiscal. Decisão agravada que deferiu o pedido de reforço da
penhora sobre o faturamento da empresa. Medida de caráter excepcional
(art. 835, inciso X do CPC/2015 c.c. art. 11, §1ª da Lei nº 6.830/1980) que
não se mostrou devidamente justificada. Embora a execução desenvolvase no interesse do credor (art. 793 do CPC/2015), deve transcorrer pelo
meio menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC/2015). Possibilidade
da exequente requerer a penhora sobre o faturamento da empresa apenas
na hipótese de discordar, de forma motivada, dos bens oferecidos ao
reforço da penhora. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO. (Agravo de
5
Instrumento nº 2227223-51.2016.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Celso Faria,
8ª Câmara de Direito Público, julgamento em 27/1/2017).
Cabe ressaltar que, em conformidade com o doutor Mollica, o artigo 1º
da Lei 6.830/80 (LEF) estabelece de forma cristalina a aplicação
subsidiária do Código de Processo Civil. Neste sentido, uma vez que a Lei
de Execução Fiscal não se manifesta sobre a contagem de prazos
processuais, resta claramente cabível a previsão do artigo 219 do Novo
Código de Processo Civil de 2015, quanto à contagem dos prazos
processuais em dias úteis.[34]
3.2 DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Outra novidade, que se refere à defesa do devedor, são os embargos
à execução, que merecem atenção com o advento do CPC/2015. É bom
registrar que, assim como uma ação de conhecimento, a ação de
embargos à execução é passível de exigência de valor da causa, como
estabelece o artigo 291 do CPC/2015, no entendimento de Theodoro
Júnior.[35]
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Vale informar que a Lei 6.830/80 (LEF) não trouxe mudanças quanto
ao sistema da ação eventual dos embargos do devedor, conservando o
mesmo rito do artigo 920 do novo Código de Processo Civil/2015. A
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conversão atingiu apenas os prazos de impugnação e de sentença, que
foram, ambos, ampliados de dez para trinta dias.[36]
Ademais, cabe ressaltar que, de acordo com o advogado Carneiro, o
Poder Legislativo não modificou o artigo 16 da Lei 6.830/80 (LEF), para
possibilitar a propositura dos embargos à execução sem depender de
segurança ou garantia do juízo, a contar da citação. Com isto, incidiu um
desritmo do procedimento dos embargos à execução na Lei 6.830/80
(LEF) e no Código de Processo Civil de 2015.[37]
Conforme o entendimento do advogado Carneiro, a alteração do
artigo 16 da Lei 6.830/80 (LEF), para permitir que o executado pudesse
impugnar a execução fiscal por meio dos embargos à execução, não
atingiria as garantias e privilégios da Fazenda Pública, pois os embargos
não teriam o condão de suspender a execução fiscal que prosseguiria na
busca de bens penhoráveis do devedor, nem autorizaria a expedição de
certidão positiva com efeitos de negativa do artigo 206 do CTN sem que
houvesse a prestação de garantia suficiente.[38]
O Poder Legislativo não reformou o artigo 16 da Lei 6.830/80
(LEF) para entrar em comunhão com o procedimento dos embargos à
execução do Código de Processo Civil de 2015, que estabelece que
somente introduziria privilégios para as partes permitindo o acesso à
Justiça, à ampla defesa, à razoável duração do processo e à sua
efetividade. Seria passível de uniformidade para o prazo de oposição dos
embargos, uma vez que independeria de garantia.[39]
Em consonância com a Lei 6830/80 (LEF), temos a conclusão do
advogado Carneiro em seu artigo:
[na] ação de execução fiscal é corriqueira a apresentação de exceção
de pré-executividade, quando citado o executado, justamente em razão da
obrigatoriedade de garantia de juízo para o ajuizamento dos embargos, e
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posteriormente quando efetivada a penhora e rejeitada a exceção, os
mesmos argumentos são reiterados, ipsis litteris, nos embargos.[40]
Com isto, seria possível escapar da não necessidade de garantia do
juízo para a impugnação dos embargos à execução fiscal, nos moldes
do CPC/2015, uma vez o devedor poderia demonstrar todas as suas
fundamentações e argumentos no início do processo de execução fiscal.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Com base no Recurso Especial nº 1.272.827/PE, o Superior Tribunal
de Justiça julgou, com fundamento no princípio da especialidade da lei de
execução fiscal, a dispensa da garantia como condicionante dos embargos
à execução do artigo 736 do CPC; já com a redação dada pela Lei
nº 11.382/2006, a dispensa da garantia não se aplica às execuções fiscais,
em razão da existência de dispositivo específico (artigo 16, § 1º da Lei
nº 6.830/80), que exige expressamente a garantia para a apresentação dos
embargos à execução fiscal (Recurso Repetitivo, Min. Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe 31/05/2013 — Informativo
Jurisprudência do STJ nº 0526, 5de 25 de setembro de 2013).[41] [42]

de

Aliás, outro julgado importante do doutor Carneiro em seu
trabalho,[43] [44] seria o Recurso Especial nº 1.178.883/MG (STJ, Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 25/10/2011), no qual o efeito
suspensivo dos embargos à execução era previsto no artigo 739A do CPC de 73, onde ficava associada a exigência de garantia prévia de
juízo — artigo 739, § 1º, e artigo 736, do CPC de 1973.[45]
Desta forma, o entendimento majoritário foi de que, ao contrário do
que aconteceu no CPC, na regulamentação da execução fiscal, permanece
a norma de que não são admissíveis embargos do executado sem antes
apresentar a garantia da execução por depósito, fiança ou penhora,
conforme artigo 16, § 1º da Lei 6.830/80.[46] [47]
Não podemos olvidar que o Código de Processo Civil de 2015, no
artigo 914, mantém a regra da dispensabilidade de garantia na execução
para que o executado possa impugnar mediante embargos à execução, e
da ausência de efeito suspensivo dos embargos, ressalvada a
possibilidade de deferimento pelo juiz de efeito suspensivo quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória — artigos
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294 a 311 do CPC/2015 — e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do artigo 919.[48]
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Diante disto, entendemos que o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
compreendeu que é indispensável à garantia do juízo, como requisito
processual, a fim de que o executado tenha a oportunidade de impugnar a
ação de execução fiscal por meio dos embargos à execução.
Até mesmo o executado contemplado pela gratuidade de justiça,
prevista pela Lei 1.060/50, não é obrigado a impugnar a ação de execução
fiscal sem demonstrar a garantia do juízo. O entendimento é no sentido de
que a isenção das despesas de natureza processual ao beneficiário da
gratuidade justiça não alcança a isenção de garantia do juízo para propor
os embargos à execução (STJ, REsp. Nº 1.437.078/RS, Min. Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 31/03/2014 — Informativo de Jurisprudência
do STJ nº 0538, de 30 de abril de 2014).[49] [50]
Sendo assim, efetivada a penhora e dela sendo intimado o devedor, o
requisito de garantia para a oposição de embargos seria indispensável. A
eventual insuficiência da penhora será suprida por posterior reforço, que
pode ocorrer em qualquer fase do processo, nos termos do inciso II do
artigo 15 desta lei, sem prejuízo do regular processamento dos embargos
(STJ, REsp nº 1115414/SP, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJe 26/05/2011).[51]
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com base no
Recurso Especial nº 1.272.827/PE, é correto, tendo em visto que a Lei
nº 6.830/80 (LEF) possui dispositivo preciso que trata do procedimento dos
embargos à execução fiscal, e, como o CPC/2015 somente se aplica
subsidiariamente, não há como se dispensar a necessidade de garantia do
juízo para o oferecimento dos embargos.[52]
Assim sendo, segundo Carneiro, fica cristalino este desritmo, entre o
sistema dos embargos à execução fiscal na Lei nº 6.830/80 (LEF) e no
Código de Processo Civil, com evidente atraso na sistemática do
artigo 16 da LEF, que não foi alterado para acompanhar a evolução do
processo de execução.[53]
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3.3 DA SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA NA EXECUÇÃO FISCAL
Mais um debate levantado pelo CPC/2015, é o caso da substituição da
garantia na execução fiscal. Este argumento não é atual; ao contrário, é
um assunto muito demandado em todas as esferas, e que passou por
importantes mudanças na Lei nº 6.830/80 (LEF), como, também, através
do Código de Processo Civil de 2015.
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Segundo os advogados Lorenzoni e Silva, em artigo publicado no site
Migalhas, na vigência do CPC de 1973 (CPC/73) tínhamos combinados
alguns princípios que se duelavam: ao mesmo tempo em que o código
processual estabelecia o princípio da satisfação do credor, ele também
trazia que a execução deveria se dar de maneira menos onerosa ao
devedor.[54]
Desta forma, era o que estabeleciam os artigos 621 e 602 do
CPC/73,[55] no que diz respeito efetivamente à garantia e penhora dos
bens na execução fiscal, a matéria é regulada pelos artigos 9º, 10º e 11º,
5
da Lei nº 6.830/80 (LEF), os quais se subordinam à garantia da execução
fiscal.[56]
De acordo com o antigo artigo 655, do Código de Processo Civil de
1973, a penhora deveria observar, preferencialmente, a seguinte ordem:
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira,
veículos terrestres e outros bens.[57]
Cabe observar que, sobre ambas as leis, a penhora recaía, a despeito
de a norma processual dispor no sentido de ser, preferencialmente, sobre
o dinheiro, razão pela qual, com o passar dos anos, o aperfeiçoamento dos
sistemas e a introdução do art. 655-A no CPC/73, os juízes passaram a
fazer a denominada penhora online.[58]
No que tange à substituição do bem penhorado, em conformidade com
o Código de Processo Civil de 1973, que regulamentava o artigo 656, no
qual era estabelecido que a parte executada poderia solicitar a substituição
da penhora, caso ela seguisse a ordem legal; ou caso não incidisse sobre
os bens estabelecidos em lei, negócio jurídico ou ato judicial para o
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pagamento, aliás, se não houvesse bens no foro da execução, dentre
outras hipóteses.[59]
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O mais interessante é que o § 2º do mesmo artigo 656-B, do Processo
Civil de 1973, estabelecia que a penhora poderia ser substituída por fiança
bancária ou seguro garantia, em valor não inferior ao do débito constante
da inicial, mais 30% (trinta por cento).[60] [61]
É bem verdade que já o artigo 15 da Lei nº 6.830/80 (LEF) previa, até
o ano de 2014, a substituição da penhora por deposito em dinheiro ou
fiança bancária; não podemos olvidar que foi o ano em que a Lei 13.043/14
deu nova redação, definindo que, em qualquer fase do processo, será
deferida pelo juiz ao executado a substituição da penhora por depósito em
dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.[62]
Vale observar que o artigo 15, I, da Lei nº 6.830/80 (LEF), assim como
o 9º, §3, igualavam a garantia em dinheiro à fiança bancária; desta forma,
os executados passaram a requerer a substituição de um pelo outro em
várias ocasiões, em virtude dos prejuízos sofridos pelas empresas através
de BacenJud, que poderiam acontecer de forma inesperada.[63]
A jurisprudência se edificou no sentido de que a substituição não seria
possível. Isto se deu através da interpretação das normas no sentido de
que prevaleceria o princípio da satisfação do credor, somando-se ao fato
de que a ordem de penhora seria restritiva verticalmente; sendo assim, o
dinheiro tem preferência sobre todos os demais bens ou garantias.[64]
Deste modo, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, com a
Lei nº 6.830/80 (LEF), o entendimento indiscutível do STJ foi na lógica de
que a substituição do dinheiro pela fiança não era possível, salvo anuência
expressa da Fazenda Pública, “o que, como de praste, nunca ocorria”.[65]
As mudanças trazidas pela legislação reiniciaram os debates, tendo
em vista que o novo CPC/2015 regulamenta a substituição ou a
fungibilidade do depósito em dinheiro por carta de fiança ou seguro
garantia. Segundo a Lei nº 6.830/80 (LEF), a alteração aconteceu por meio
da Lei 13.043, no ano de 2014, a qual modificou o texto do artigo 9º e do
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artigo 15, ambos da LEF, prevendo a capacidade de o executado
apresentar em juízo garantia em dinheiro, carta de fiança, o seguro
garantia, além da substituição da penhora pelo seguro garantia.[66]
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A variação considerável ainda foi incorporada pelo § 3º do artigo 9º, da
Lei 13.043/14, no qual é regulamentado que a garantia da execução por
meio de dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos
resultados na penhora. Desta maneira, a interpretação do legislador
passou a ser de que se iguala a forma sistemática de apresentar o
dinheiro, ou à carta de fiança e/ou seguro garantia.[67] [68]
Já no caso do advento do CPC/15, foi incluída norma que reflete
também esta equiparação. É o que estabelece o § 2º do artigo 835, do
CPC/2015, o qual dispõe: “para fins de substituição da penhora,
equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial,
desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido
de trinta por cento”.[69] [70]
5

Cabe registrar que o artigo 835, do CPC/15, manteve-se praticamente
igual à redação do antigo artigo 655 do CPC/73. Contudo, o § 1º, do citado
artigo 835 do CPC/15, trouxe mudança considerável sobre a perspectiva
da eventual prevalência do dinheiro. Isto porque a norma prevê que “é
prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses,
alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso
concreto”.[71]
Deste modo, é possível verificar, na regra do novo ordenamento, que
o dinheiro continua sendo prioritário, por ser o primeiro da lista de bens
penhoráveis, entretanto, o juiz poderá modificar a lista de acordo com as
circunstâncias do caso concreto. Com isto, possibilita uma conjugação dos
artigos 9º, § 3º, e 15, da Lei nº 6.830/80 (LEF),[72] [73] com os artigos 835, §
1º e § 2º, do CPC/15, possibilitando ao juiz conceder a substituição do
dinheiro pela carta de fiança ou seguro garantia, desde que se demonstre
a necessidade para tanto.[74]
Vale ressaltar que o devedor/executado deverá comprovar
rigorosamente que a substituição se faz extremamente necessária dentro
de suas possibilidades financeiras. Sendo assim, todo o desenvolvimento
293
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

da questão, com base nas normas que citamos acima, começa a ser
assimilado pela jurisprudência brasileira. Segue, abaixo, entendimento
neste sentido da sexta turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
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mencionado no artigo dos advogados Lorenzoni e Silva:
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
TRANSPORTE
FERROVIÁRIO DE CARGA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
EMPRESA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE PELOS BENS
VINCULADOS AO SERVIÇO FERROVIÁRIO. CONTRATOS DE
CONCESSÃO E ARRENDAMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA
CAUÇÃO JUDICIAL POR SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. LEI Nº
13.043/2014 E ART.835, § 2º DO NCPC. DEFERIMENTO. 4. “A
jurisprudência do STJ, em atenção ao princípio da especialidade, era no
sentido do não cabimento, uma vez que o art. 9° da LEF não contemplava
o seguro-garantia como meio adequado a assegurar a execução fiscal.
Sucede que a Lei 13.043/2014 deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF para
facultar expressamente ao executado a possibilidade de ‘oferecer fiança
bancária ou seguro garantia’. A norma é de cunho processual, de modo
que possui aplicabilidade imediata aos processos em curso” (REsp
1.508.171/SP, STJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
06/04/2015). 5. O texto do artigo 835, § 2º, do CPC 2015 é bastante
claro: “§ 2º - Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a
dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em
valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de trinta
por cento.”. 6. Recurso de apelação e remessa oficial de que se
conhece e a que se nega provimento. Pedido de substituição da
caução efetuada por meio de depósito judicial pela apólice de seguro
garantia juntado aos autos deferido.” – g.n. (TRF1, Apel. nº 000164281.2007.4.01.3400, Des. Fed. Rel. Kassio Marques, 6ª Turma, Julg.
16.12.2016). [Grifo nosso].[75]
Em conformidade com o que foi exposto nos parâmetros e
entendimento dos advogados Lorenzoni e Silva, podemos concluir que as
alterações promovidas nas leis de regência sobre a matéria permitem
inferir a possibilidade de substituição do depósito em dinheiro por carta de
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fiança ou seguro garantia, desde que o pedido seja consubstanciado em
situação que demonstre a necessidade de tal medida.[76]
4 DA INCIDÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA NO ÂMBITO DAS EXECUÇÕES FISCAIS COM O ADVENTO
DO CPC/2015
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Chegamos ao ápice de nossa pesquisa. Como analisamos
anteriormente, o novo Código de Processo Civil trouxe diversas mudanças
que se aplicam às execuções fiscais, desde as mais simples até as mais
significativas. Dentre as novidades estabelecidas pelo novo Código de
Processo Civil, a incidência da desconsideração da personalidade jurídica
é a que continua em grande divergência quanto à sua aplicação em sede
das execuções fiscais. É esta divergência doutrinária e jurisprudencial que
nós iremos examinar.
Antes de tudo, se a personalidade jurídica, quando é criada de forma
legal, tem por objetivo simplificar o exercício da atividade societária, por
5
outro lado, a sua desconsideração é a forma mais apropriada e necessária
para pessoa jurídica com a destinação de encerrar as suas atividades, uma
vez que está em descompasso com a sua finalidade, determinando e
reprimindo o uso indevido deste instituto.
Como bem confirma Alves:[77]
A desconsideração da personalidade jurídica é um instrumento de
correção dos desvios de finalidade da pessoa jurídica. Através dela o juiz
pode reparar os atos emulativos causados por aqueles que se serviram da
autonomia e capacidade próprias do ente moral para auferir vantagens
injustas ou ilícitas.
Vale lembrar que, no Brasil, Rubens Requião, em 1970, trouxe a ideia
da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Porém, ela
somente foi introduzida no ordenamento positivo brasileiro no Código de
Defesa do Consumidor, no artigo 28, da Lei 8.078/90. Posteriormente, foi
prevista também na Lei Antitruste, artigo 18, da Lei 8.884/94, e na Lei de
Crimes Ambientais (artigo 4º da Lei 9.605/98).[78]
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O Código Civil de 2002, em seu artigo 50, validou a teoria da
desconsideraçãoda pessoa jurídica, nos seguintes termos:[79]
Artigo 50. 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.
Além disso, de acordo com o site Wikipédia, a desconsideração da
personalidade jurídica é a prática do direito para evitar a sua forma
indevida:[80]
A desconsideração da personalidade jurídica é uma prática no direito
civil e no direito do consumidor e no direito falimentar de, em certos casos,
desconsiderar a separação existente entre o patrimônio de uma empresa e
o patrimônio de seus sócios para os efeitos de determinadas obrigações,
com a finalidade de evitar sua utilização de forma indevida, ou quando este
for obstáculo ao ressarcimento de dano causado a terceiros.
Diante disto, a desconsideração será possível se o abuso consistir em
desvio de finalidade, ou seja, quando o objetivo social foi desvirtuado, para
se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos em lei, ou,
por confusão patrimonial, a atuação do sócio ou administrador se
confundiu com o funcionamento da própria sociedade, não sendo possível
identificar a separação patrimonial entre ambos.
Analisando as definições nos dois casos, deve haver a ocorrência de
prejuízo, individual ou social, que justifique a suspensão temporária da
personalidade jurídica da sociedade.
Todavia, o artigo 50, do Código Civil de 2002, não é absoluto,
contemplando apenas duas hipóteses de abuso da pessoa jurídica, uma
vez que o abuso pode ocorrer no exercício de direitos ou em outras
situações subjetivas de sócio — em geral, a limitação da responsabilidade
—, ou na própria separação estabelecida entre a pessoa jurídica e seus
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membros, em que a separação é alegada em situação oposta à sua
função.
Vale lembrar que a teoria da desconsideração, antes da recente
regulamentação pelo CPC/2015, já apresentava discussões quanto à
suaaplicabilidade no âmbito do direito tributário, isto é o que afirma e
conclui a advogada Santiago,[81] em seu artigo científico:
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Diante desse contexto, pode-se verificar que os fundamentos legais
apresentados pela doutrina não atendem satisfatoriamente às
peculiaridades do direito tributário. Em razão disso, constata-se a
relevância de que seja elaborada e promulgada uma lei que acrescente no
Código Tributário Nacional um dispositivo específico que contemple a
desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo todas as regras
e diretrizes necessárias para a sua correta aplicação, de modo a dissipar
todas as controvérsias a respeito do tema. Com a previsão normativa
específica, seriam sanados os erros técnicos hoje verificados na aplicação
da desconsideração às relações
jurídicas tributárias pelos órgãos
5
judiciários. Dessa forma, seriam assegurados os princípios da legalidade,
da tipicidade e da segurança jurídica.
Com base no entendimento do professor e advogado Talamini, o atual
Código Processualista de 2015 prevê em um capítulo independente e
individualizado para disciplinar a aplicação do incidente, qual seja: o
capítulo IV, do título II, denominadojustamente “Do Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica”.[82]
De acordo com a análise do professor Talamini, o texto do artigo 133
do CPC/2015, que tratará deste instituto, encerra de uma vez a tese de
que o mecanismo jurídico deve ser exercido através de ação autônoma
na justiça, uma vez que o artigo concede ao juiz, em qualquer processo ou
procedimento, a aplicação do instituto.[83]
Além disso, segundo o artigo do professor Eduardo Talamini, no
incidente de desconsideração há a ampliação do objeto do processo. Isto
significa que o requerimento de instauração do incidente, quando
formulado pela parte interessada ou pelo Ministério Público, consiste em
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uma nova demanda em face do terceiro, apessoa que terá sua esfera
jurídica atingida pela desconsideração.[84]
Ademais, como se trata de uma ação incidental, é uma ação que se
formula e tramita dentro de um processo já em curso, e pela qual se
pretende a desconstituição da validade da personalidade de uma pessoa
jurídica, para o fim de atingir o seu patrimônio, ou seja, quando o sócio é a
parte originária no processo ou o patrimônio de seu sócio — neste caso,
quando ela é a parte originária.[85]
É bem verdade que o incidente de desconsideração pode ser
instaurado em qualquer fase processual e em todas as modalidades de
processo, segundo o artigo 134 do CPC/2015. Cabe, inclusive, no
procedimento dos Juizados Especiais, conforme o artigo 1.062, também do
CPC/2015. Para tanto, basta que existam indicativos da presença dos
fundamentos materiais para a desconsideração e queseja concretamente
útil para os resultados do processo.[86]
Contudo, o incidente de desconsideração, mesmo sendo estabelecido
pelo novo Código de Processo Civil de 2015, como analisamos o
entendimento do professor Eduardo Talamini, ainda existe divergência
doutrinária e jurisprudencial quanto à sua aplicação como incidente nas
execuções fiscais.
Em conformidade com o artigo publicado da professora de Direito
Tributário da UFPR e parecerista Grupenmacher, em face das novas
regras do CPC/2015, no âmbito das execuções fiscais, merece igualmente
atenção a responsabilização pessoal do sócio-gerente: “[…] é possível
requerer a desconsideração da personalidade jurídica, facultando ao
devedor demonstrar após dilação probatória, a impertinência da pretensão
do credor”.[87]
Segue este mesmo entendimento do Enunciado de nº 06 da Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados —
ENFAM,[88] no qual menciona que “Não constitui julgamento surpresa o
lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados
pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao
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contraditório”. Cabe ressaltar que, segundo a professora Grupenmacher,
as hipóteses do artigo135 do CTN não seriam requisitos para a aplicação
de desconsideração da personalidade jurídica, pois, para a sua incidência,
a obrigação tributária há de ter sido fruto da prática de infração à lei,
contrato social ou estatutos.[89]
Contudo, segundo a professora Grupenmacher,
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[…] tal fundamento, não afasta a aplicação do IDPJ às execuções
fiscais, pois, na prática, exequentes adotam o referido artigo 135 do CTN
como fundamento dos pedidos de redirecionamento. Porém, o
embasamento utilizado seja equivocado, pois quase sempre o
redirecionamento opera-se quando inexistem bens da empresa para
satisfazer o débito, é o que se passa pragmaticamente, razão pela qual,
em tudo e por tudo, o IDPJ aplicar-se-á às execuções fiscais. É
indiscutível.[90]
Seguem entendimentos dos Tribunais Regionais Federais da 2ª
5
Região, favoráveis a aplicação do IDPJ nas execuções fiscais:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO
FISCAL. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pretende a
reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de
redirecionamento da execução, nos termos do artigo 135 do CTN, ao
fundamento de que se aplica, na hipótese, o incidente de desconsideração
da personalidade jurídica trazido pelo Novo CPC nos artigos 133 a 137. 2.
Resta claro que a mera dissolução irregular da empresa não seria
suficiente a ensejar o redirecionamento pretendido, pois não restou
demonstrado que a agravante tenha empreendido os devidos esforços
para localizar os bens do executado. 3. Por outro lado, há que ser
adotada em sede de execução fiscal o incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, previsto no Novo CPC, pois se trata de um
significativo avanço na garantia do contraditório e da ampla defesa do
contribuinte, sendo descabido o argumento de que a regência da
execução fiscal por lei específica inviabilizaria a adoção do referido
instituto. Ademais, caso fosse esse o entendimento, o próprio
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redirecionamento não poderia ser adotado, tendo em vista a ausência
de previsibilidade na Lei 6.830/80. 4. Agravo de instrumento desprovido.
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ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as
acima indicadas: Decidem os membros da 6ª Turma Especializada do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar
provimento ao recurso, na forma do voto do Relator. Rio de Janeiro, _de
___ de 2016 (data do julgamento). ALCIDES MARTINS RIBEIRO FILHO
Juiz Federal Convocado 1 Processo AG 00117946420164020000 RJ
0011794-64.2016.4.02.0000 Órgão Julgador 6ª TURMA ESPECIALIZADA
Julgamento 10 de Março de 2017 Relator ALCIDES MARTINS RIBEIRO
FILHO. [Grifos nossos].[91]
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
ARTIGO 133 E SEGUINTES, CPC/2015. DESCABIMENTO. 1. A decisão
agravada determinou ao exequente instaurar o Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica, arts. 133 e ss. do CPC/2015,
pois o crédito em cobrança não tem natureza tributária. 2. Inaplicável o
Código Tributário Nacional à execução fiscal de multas administrativas,
regidas pela Lei nº 6.830/1980. A desconsideração da personalidade
jurídica na execução fiscal de dívidas não-tributárias tem apoio no art. 50
do CC/2002, a despeito da dificuldade na sua aplicação, à ausência de
normativa acerca da ritualística a ser observada. 3. O CPC/2015, arts. 133
a 137, prevê a instauração de incidente autônomo, cabível em todas as
fases do processo, que assegura contraditório prévio aos sócios antes da
desconsideração, mas não pode ser utilizado indiscriminadamente, e sua
instauração é incompatível com o rito das execuções fiscais, à luz do art. 1º
da Lei nº 6.830/1980, “eis que possibilitaria a suspensão do processo de
execução e a dilação probatória sem a prévia garantia do juízo” (TRF4, AG
5039923-37.2016.4.04.0000, 3ª Turma, Rel. Fernando Quadros da Silva,
julg. 8/11/2016). 4. Agravo de Instrumento provido para determinar a
apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
prescindindo-se da instauração do incidente, arts. 133 e ss. CPC/2015.
Processo 00111918820164020000 0011191-88.2016.4.02.0000 Órgão
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Julgador 6ª TURMA ESPECIALIZADA Julgamento 6 de Março de 2017
Relator NIZETE LOBATO CARMO Andamento do Processo.[92]
Neste mesmo sentido, o professor e advogado Marcelo de Lima
Castro Diniz, em sua apresentação no XIII Simpósio de Direito Tributário
da APET-NCPC, “entende que o IDPJ deve ser aplicado nas execuções
fiscais, como um método ou direito processual”.[93]
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Outro apoiador da aplicação do IDPJ, é o advogado Marcelo Salles
Annunziata. Segundo ele,
[o] artigo 135 do novo CPC é expresso ao determinar que, instaurado
o incidente, o sócio será citado para manifestar-se e requerer as provas
cabíveis, sendo que após essa fase o incidente seguirá seus termos até
uma decisão final do juiz autorizando ou não seja desconsiderada a
personalidade jurídica..[94]
A nova norma processual prestigia, portanto, a ampla defesa e o
5
contraditório, que, como se sabe,
é um dos aspectos mais prestigiados
pelo CPC/2015 em toda a sua estrutura.
Por outro lado, existem aqueles que não apoiam a aplicação do
incidente nas Execuções Fiscais, como o Procurador da Fazenda
Nacional Queiroz, que alega que:
[…] a IDPJ figura-se como uma das principais novidades do Código de
Processo Civil de 2015, o incidente de desconsideração da personalidade
surge como instrumento vocacionado a assegurar o contraditório prévio
aos sócios sobre os quais recaia a pretensão de responder em juízo,
através de seu patrimônio pessoal, por débitos originariamente das
empresas que integram ou integravam.[95]
Vale a pena destacar que, no tema, começam a surgir as primeiras
manifestações no âmbito do Judiciário, indicativas do que pode se tornar
um futuro entendimento jurisprudencial. Sendo assim, a Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados — ENFAM — já aprovou
o Enunciado de número 53, proclamando que “o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente prescinde do incidente de
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desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 133 do
CPC/2015”.[96]
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Assim sendo, segue abaixo entendimento do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro não favorável à aplicação do IDPJ
nas execuções fiscais:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INAPLICABILIDADE. 1. A decisão, em execução fiscal de multa
administrativa, determinou a instauração de Incidente de Desconsideração
da Personalidade Jurídica, arts. 133/137 do CPC/2015. 2. Inaplicável o
Código Tributário Nacional à execução fiscal de multas administrativas,
regidas pela Lei nº 6.830/1980. A desconsideração da personalidade
jurídica na execução fiscal de dívidas não-tributárias tem apoio no art. 50,
do CC/2002, a despeito da dificuldade na sua aplicação, à ausência de
normativa acerca da ritualística a ser observada. 3. O CPC/2015, arts. 133
a 137, prevê a instauração de incidente autônomo, cabível em todas as
fases do processo, que assegura contraditório prévio aos sócios antes da
desconsideração, mas não pode ser utilizado indiscriminadamente, e sua
instauração é incompatível com o rito das execuções fiscais, à luz do art. 1º
da Lei nº 6.830/80, “eis que possibilitaria a suspensão do processo de
execução e a dilação probatória sem a prévia garantia do juízo” (TRF4,
AG 5039923- 37.2016.4.04.0000, 3ª Turma, Rel. Fernando Quadros da
Silva, julg. 8/11/2016). 4. O pedido da agravante para a inclusão do sócio
no polo passivo da execução fiscal, com o consequente redirecionamento
da dívida, desde já, não pode ser provido nos termos em que formulado,
pena de supressão de instância. 5. Agravo de Instrumento parcialmente
provido para determinar a apreciação do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, prescindindo-se da instauração do incidente, arts.
133 e segs. CPC/2015. Processo AG 00103128120164020000 RJ
0010312-81.2016.4.02.0000 Órgão Julgador 6ª TURMA ESPECIALIZADA
Julgamento 12 de Dezembro de 2016 Relator NIZETE LOBATO CARM
Andamento do Processo.[97]
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EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
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Pretende a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, que objetivava o
redirecionamento da execução, nos termos do artigo 135 do Código
Tributário Nacional, ao fundamento de que não se aplica à hipótese o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica trazido pelo Novo
CPC, nos artigos 133 a 137. 2. Presume-se a dissolução irregular da
empresa quando esta deixa de funcionar no seu domicílio sem
comunicação aos órgãos competentes. Segundo entendimento
predominante, este fato por si só legitima o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio-gerente. 3. A ora agravante não demonstrou ter
esgotado esforços para localizar a executada, nem mesmo a tentativa de
citação por edital. A teoria da despersonalização da pessoa jurídica
constante do CTN ou dos demais diplomas legais, com o consequente
redirecionamento, exige, no mínimo, caracterizada a dissolução irregular,
dentre outros fundamentos. No5 caso em tela, não há prova cabal de tal
fato, em que pese a declaração de mudança de endereço nos autos
principais e as diligências realizadas. 4. Assim, não pode o exequente se
utilizar do redirecionamento da execução como única medida passível de
satisfazer o crédito, antes, conforme exaustivamente mencionado, deve
envidar todos os esforços, spont propria, com este fim, sob pena de
transferir ao Judiciário o ônus de substituir a parte no processo. 5. A
jurisprudência predominante orienta para a modificação de decisão apenas
nos casos de teratologia ou fora da razoabilidade jurídica, ou em casos de
flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu na hipótese. 6.
Agravo de Instrumento não provido. Processo AG 00086732820164020000
RJ
0008673-28.2016.4.02.0000
Órgão
Julgador
6ª
TURMA
ESPECIALIZADA Julgamento 29 de Setembro de 2016 Relator ALCIDES
MARTINS RIBEIRO FILHO.[98]
Bem diferente dos outros entendimentos a favor da utilização do IDPJ
nas execuções fiscais, o procurador Queiroz conclui seu entendimento
esperando que o novo Código de Processo Civil de 2015 acate as
primeiras orientações que se descortinam, a jurisprudência e doutrina
pátrias afastem a aplicação, em sede de execução fiscal, do procedimento
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para a desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 133 e
seguintes do novo CPC/2015.[99]
Neste sentido, observando a divergência doutrinária e jurisprudencial,
além da falta de posicionamento das Supremas Cortes quanto à
aplicabilidade do incidente nas execuções fiscais, até o momento não
temos uma posição sólida e unânime. Todavia, concluindo que o novo
CPC/2015 suplementa de forma necessária a ausência legal da LEF,
entendemos que, em virtude disso, o raciocínio quanto à aplicação do
incidente nas execuções fiscais seria o mais coerente e seguro.
5 CONCLUSÃO
Assim sendo, analisando toda a trajetória do presente artigo sobre a
execução fiscal no ordenamento jurídico brasileiro, examinamos alguns
dos principais pontos sobre o conceito e os procedimentos da execução
fiscal no Brasil, tais como a medida de cobrança judicial de crédito
tributário, onde de certa forma é subordinada supletivamente pelo Código
de Processual Civil.
Aliás, com a entrada em vigor da nova lei processual de 2015,
observarmos que ela alterou e suplementou significativamente a execução
fiscal regulamentada pela Lei nº 6.830/80 (LEF); sendo assim, como bem
salientamos em todo o artigo, a Lei de Execuções Fiscais instrui, no artigo
1ª, a necessidade da complementação da lei processual.
Mas, antes de termos analisado os aspectos e as circunstâncias que
sofreram importantes alterações com o novo Código de Processo Civil, nós
examinamos alguns pontos relacionados à definição e os procedimentos
da execução fiscal, segundo o entendimento legal e doutrinário.
Em decorrência da análise conceitual e procedimental da execução
fiscal no Brasil, podemos entender que a execução fiscal ainda é o meio
judicial específico de cobrança e cumprimento de dívida tributária no
âmbito da União, dos Estados e dos Municípios.
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Diante disto, analisamos também a contagem dos prazos, que, agora,
com o novo CPC/2015, passa a considerar somente os dias úteis, mesmo
que ainda se tenham questionamentos.
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Analisamos se o CPC/2015 trouxe mudança nos dois meios de defesa
mais utilizados nas execuções fiscais; neste sentido, verificamos que,
quanto aos embargos à execução fiscal, foi conservado o mesmo rito no
artigo 920, do CPC/2015, no que tange ao sistema da ação eventual dos
embargos do devedor.
Vale lembrar que o Código de Processo Civil de 2015, no seu artigo
914, mantém a regra da dispensabilidade de garantia na execução, para
que o executado possa impugnar; contudo, tendo em vista que a Lei nº
6.830/80 (LEF) possui dispositivos precisos que tratam do procedimento
dos embargos à execução, e como o CPC/2015 somente se aplica
subsidiariamente, não há como se dispensar a necessidade de garantia do
juízo para o oferecimento dos embargos.
5

Sendo assim, o entendimento do advogado Raphael Funchal Carneiro
deixou cristalino o desritmo entre o sistema dos embargos à execução
fiscal da Lei nº 6.830/80 e o Código de Processo Civil, com evidente atraso
no sistema do artigo 16 da LEF, que não foi alterado para acompanhar a
evolução do processo de execução fiscal.
Outro ponto que investigamos foi quanto à substituição da garantia na
execução fiscal, em conformidade com as conclusões que as mudanças
promovidas nas leis de regência sobre a matéria permitem inferir em
relação à possibilidade de substituição do depósito em dinheiro por carta
de fiança ou seguro garantia, desde que o pedido seja consubstanciado
em situação que demonstre a necessidade de tal medida.
Por fim, expomos a grande problemática do presente artigo, em que a
pergunta é: se se aplica ou não a incidência de desconsideração da
personalidade jurídica estabelecida pela nova lei processual nas
execuções fiscais.
Com base em nossa pesquisa, ficou transparente o questionamento
doutrinário e jurisprudências quanto à aplicabilidade ou não do incidente
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nas execuções fiscais. É bem verdade que ambas as posições doutrinárias
e jurisprudências não são unânimes.
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Ademais, inexiste um posicionamento das Supremas Cortes, após o
advento do CPC/2015, quanto à aplicabilidade ou não do incidente nas
execuções fiscais; até o momento, não temos uma posição sólida e
segura.
Entretanto, verificamos que o novo CPC/2015 suplementa de forma
necessária a ausência legal da LEF; em virtude disso, e levando em conta
os argumentos a favor da aplicabilidade do incidente nas execuções
fiscais, parece mais racional a aplicação do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica nas execuções fiscais, uma vez que seria o mais
coerente, sistemático e seguro, a utilização do incidente nas execuções
fiscais, onde, de certo modo, visa a garantir a proteção dos princípios
fundamentais do direito processual.
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Resumo: O presente trabalho tem como intuito a elaboração das etapas
iniciais de um plano de negócio, tendo como propósito apresentar ao leitor
questões referentes à descrição da empresa, serviços, análise
mercadológica e de seus respectivos competidores, bem como sua análise
estratégica e, não obstante, demonstrar o plano de recursos humanos para
5
o caso apresentado, o qual restará
detalhado na introdução. O cerne do
trabalho a quo possui como tema precípuo a abertura de um novo
empreendimento, que se dará a partir da abertura de um polo de ensino a
distância de pós-graduação, aproveitando do know-how de instituição de
ensino existente na respectiva área de atuação. Desta feita, tendo como
prisma uma pesquisa coesa e consistente utilizou-se, para tanto, métodos
de pesquisa de campo a fim de obter dados indispensáveis, bem como
pesquisa bibliográfica referente ao tema em geral.
Palavras-chave: empreendedorismo; análise mercadológica; plano de
recursos humanos; educação à distância; polo de ensino.
Abstract: The purpose of this work is to prepare the initial stages of a
business plan, with the purpose of presenting to the reader questions
related to the description of the company, services, market analysis and its
respective competitors, as well as its strategic analysis, demonstrate the
human resources plan for the presented case, which will be detailed in the
introduction. The core of the work a quo has as its main theme the opening
of a new venture, which will take place from the opening of a pole of postgraduate distance learning, taking advantage of the know-how of an
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existing teaching institution in the respective area of performance. In this
way, having as a prism a coherent and consistent research was used, for
this, methods of field research in order to obtain indispensable data, as well
as bibliographical research referring to the subject in general.
Keywords: entrepreneurship; market analysis; human resources plan;
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distance education; teaching pole.

INTRODUÇÃO
Formada em Administração, Renata Souza, 32 anos,
administradora encerrou seus estudos na faculdade e decidiu morar fora
do país (Brasil), com o intuito de conhecer novos lugares e aprender um
novo idioma. Renata Souza morou dez anos nos Estados Unidos da
América, retornando ao Brasil faz 2 (dois) meses.
Seu retorno ao Brasil teve como objetivo colocar em prática seu
desejo de abrir seu próprio empreendimento, tendo acumulado um
montante equivalente a R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais),
todavia por ter se afastado por tempo significativo do Brasil, procura um
sócio e, após negativas de amigos e familiares, nos convidou para formar
determinada sociedade neste novo empreendimento.
Diante da oferta proposta, elaboramos um plano de negócio com o
intuito de atender de forma consistente os anseios, em relação ao
empreendedorismo, provenientes da futura sócia já descrita.
Desta feita, apresentaremos como escopo a criação, inicialmente,
de um polo de educação à distância (EAD), apenas de cursos de
capacitação e pós-graduação latu sensu, no município de Itanhaém,
aproveitando o know-how de empresa já estabelecida e reconhecida no
mercado brasileiro, tendo em vista todos os critérios relevantes a descrição
da empresa, serviços prestados, mercados e competidores, análise
estratégica e plano de recursos humanos.
1. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
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Conforme exposto, apresentamos a proposta de abertura de polo
de educação à distância (EAD) para curso de capacitação e pósgraduação latu sensuem parceria com a empresa, já reconhecida neste
mercado, denominada pelo nome fantasia Instituto Souza, sob a razão
social Instituto Souza Ltda – ME, cadastrada no CNPJ nº 22.858.188/000107.
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Destarte para a formação da parceria com a instituição citada,
caberá cadastro como consultor e, com o intuito de abrir o polo de apoio no
município de Itanhaém tornar-se-á adequada à abertura de empresa,
sendo opção viável a abertura de uma microempresa de responsabilidade
limitada.
De acordo com as exigências do Instituto Souza deve ser utilizado
sua marca para identificação do polo de apoio, bem como materiais
disponibilizados por eles para divulgação de cursos e polos, porém vale
ressaltar que ao abrir a microempresa citada podemos utilizar como razão
social Instituto de Ensino RS e,5 como razão social Instituto de Ensino RS
Ltda – ME. Os proprietários (sócios) do Instituto de Ensino RS Ltda – ME
restariam caracterizados por Rafaela Souza e por Regiane de Freitas da
Silva.
Sendo a educação complementar o segmento de mercado, ou
seja, cursos de capacitação e de pós-graduação latu sensu, o público alvo
define-se em dois nichos de mercado, sendo o primeiro de profissionais
que procuram capacitação profissional, tais indivíduos podem não possuir
curso superior, em suas áreas de atuação, todavia procuram qualificação
adequada. O segundo nicho refere-se aos profissionais formados em curso
superior, os quais podem tanto realizarem cursos de capacitação como,
também, aprimorar seu currículo profissional e acadêmico ao cursar uma
pós-graduação qualificada em sua área de interesse.
1.1 – VISÃO, MISSÃO, VALORES E PRINCÍPIOS DO INSTITUTO DE
ENSINO RS
1.1.1 – VISÃO
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Fomentar e instigar questões relativas às áreas profissionais e
suas aplicações e beneficies à sociedade como um todo, a fim de gerar um
processo de reciprocidade entre aquisição de conhecimento e prática,
estimulando a melhoria social.
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1.1.2 - MISSÃO
Formar e capacitar profissionais com alta capacidade técnica e
empreendedora, focados na melhoria social de forma humanizada, para
tanto, ampliando o acesso à formação através da educação à distância
(EAD) de forma dinâmica e qualificada. Desenvolvendo, desta forma, as
potencialidades de cada aluno, focados no aprendizado com excelência e
as necessidades do mercado de trabalho. Tornando-se polo referencial
quanto ao processo de ensino aprendizagem e na formação dos alunos.
1.1.3 - VALORES
Dignidade: em todas as dimensões do alcance desta palavra, e
nas relações com fornecedores, alunos, colaboradores, clientes e qualquer
cidadão.
Ética: comportamento ético em todas as relações existentes,
agindo com integridade e confiabilidade.
Sustentabilidade: busca sustentável de suas atividades, a fim de
prover e promover processos de melhoria contínua para a preservação
ambiental, bem quanto a sua conscientização.
Profissionalismo e compromisso: Agir com profissionalismo e
compromisso em suas atividades atendendo as necessidades dos atores
partícipes da empresa e seu entorno.
1.1.4 – PRINCÍPIOS DA ORGANIZAÇÃO
Destacar-se como polo de apoio de excelência entre os demais
com o intuito futuro de abertura de novos polos de apoio na região do
Estado de São Paulo, para tanto, cortesia ambiente apropriado e bem
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equipado, dignidade, respeito, ética, profissionalismo e acolhimento aos
colaboradores, alunos e fornecedores se tornam elementos essenciais.
1.2 – SERVIÇOS FORNECIDOS
O Instituto de Ensino RS, de acordo com os serviços
disponibilizados pelo Instituto Souza, ofertará os serviços de capacitação
profissional e pós-graduação latu sensu.
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1.3 – ASPECTOS JURÍDICOS E COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA
De acordo com o apresentado, a empresa Instituto de Ensino RS
Ltda. – ME é sociedade civil limitada, micro empresa e se torna adequado
aderir ao sistema tributário diferenciado, ou seja, o Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar nº 123 de 2006, a qual entrou em vigor a
partir de 01 de julho de 2007.
1.4 – CERTIFICAÇÕES, LICENÇAS E REGULAMENTAÇÕES.
5

Certificações e regulamentações, fornecidas pela Associação
Brasileira de Educação à distância (ABED) e credenciamento dos cursos
de pós-graduação junto ao Ministério da Educação (MEC), são de total
responsabilidade do Instituto Souza, o qual já possui licença de
funcionamento publicada em Diário Oficial da União. Como parceiro e
consultor do Instituto Souza, o Instituto de Ensino RS no primeiro momento
não tem de se preocupar com tais documentações. Por seu turno, deverá
junto à prefeitura do munícipio em questão solicitar alvará de
funcionamento, principalmente no que tange os corpos de bombeiros, a fim
de prezar pela segurança de seus colaboradores, alunos, fornecedores e
demais cidadãos que frequentarem o local onde a instituição estiver
instalada.
1.5 – LOCALIZAÇÃO, ABRANGÊNCIA E INFRAESTRUTURA
O Instituto de Ensino RS restará localizado no município de
Itanhaém, centro. Sendo este o primeiro polo de apoio, posto que, existe a
pretensão de aberturas de outros polos de apoio no Estado de São Paulo.
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O denominado Polo de Apoio Itanhaém, atenderá os respectivos
munícipes da cidade e, também de cidades vizinha, como exemplo,
Mongaguá e Peruíbe.
A infraestrutura necessária caracterizar-se-á por 6 (seis)
ambientes, sendo estes a recepção, sala de informática, sala de leitura,
cozinha, banheiros (masculino e feminino). A recepção terá como
mobiliário uma mesa de escritórios central, cadeira para recepcionista,
cadeira para atendimento pessoal e seis cadeiras com apoio de braço no
respectivo saguão da recepção. No que se refere a sala de informática
será composta por 20 (vinte) baias, com 20 (vinte) cadeiras com apoio de
braços disponibilizados em cada baia e computadores com acesso a rede
de internet banda larga, para que o aluno possa acessar o Ambiente Virtual
de Aprendizagem. Já a sala de leitura será composta por 2 (duas) mesas
redondas e 8 (oito) cadeiras distribuídas igualmente entre as respectiva
mesas. A cozinha terá pia, bebedouro, cafeteira, micro-ondas e geladeira,
por sua vez, os banheiros, tanto masculino quanto feminino, serão providos
de dois vasos sanitários e dois lavatórios.
O edifício de localização do polo de apoio, contará com sistema de
alarme, cerca elétrica e sistema de monitoramento através de segurança
privada.
1.6 – TERCEIROS E PARCERIAS
Em relação a terceiros, estes são divididos em 4 (quatro) espécies
distintas, sendo a primeira os representantes comerciais, remunerados de
acordo com sua produtividade. O segundo, a empresa de segurança
particular responsável pelo monitoramento do polo de apoio, a empresa
terceirizada de limpeza e higienização das instalações e, por fim, a
empresa responsável pela manutenção da rede, banco de dados e dos
computadores.
Realizar-se-ão parcerias junto a prefeituras e empresas privada,
com o intuito de ofertar os cursos aos servidores e funcionários. Em
relação as prefeituras, devido aos critérios de evolução dos servidores
serão desenvolvidas condições especiais e mais atrativas.
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1.7 – MANUTENÇÃO DE REGISTROS, SEGURANÇA E SEGURO.
No que se refere a manutenção de registros esta é feita
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diretamente pelo portal do consultor do Instituto Souza, todavia como
forma de backup e aferir as informações lançadas cabe o desenvolvimento
de banco de dados com as seguintes informações: Nome do aluno,
número de telefone, número de telefone de recado, rg, cpf, endereço,
nome do pai, nome da mãe, curso matriculado, dados de formação, valor
das mensalidades, mensalidades pagas e pendentes quando houver. O
banco de dados em questão terá backup diário através de cloud
server (servidor virtual).
Conforme exposto em item anterior, a segurança do polo será
realizada por empresa terceirizada, todavia é de total coerência a
contratação de seguro do estabelecimento comercial através de corretora
de seguros.
2. PRODUTOS E SERVIÇOS
5

O Instituto de Ensino RS, através da parceria com o Instituto Souza
oferta serviços de educação à distância sendo que podemos tratar como
produtos os diversos cursos ofertados tanto na área de capacitação
(cursos de 80 horas, 120 horas e 240 horas), mas, também, os cursos de
pós-graduação latu sensu, sendo mais de 200 (duzentos) cursos
disponibilizados nas áreas de saúde, educação, empresarial, engenharia e
direito.
2.1. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
Através de uma plataforma totalmente online, denominada
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) o aluno tem acesso tanto as
suas informações acadêmicas, secretária, cursos inscritos e tutor online
das 09:00 às 18:00 de segunda à sexta. Além disto, o Instituto de Ensino
RS disponibilizará em seu polo de apoio dois tutores por período (primeiro
período das 09:00 às 18:00 e segundo período das 18:00 às 21:00), sendo
um tutor para auxiliar na sala de informática, quanto acesso ao Ambiente
Virtual de Aprendizagem e outro tutor na sala de leitura a fim de sanar
dúvidas referentes a artigos científicos, estágios (quando exigido pelo
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De acordo com o explicitado anteriormente existem dois grandes
grupos de produtos que são cursos de capacitação e cursos de pósgraduação latu sensu. Os cursos de capacitação ofertados possuem carga
horária de 80, 120 ou 240 horas, os quais são: empreendedorismo; a
investigação
participativa
na
EJA;
abordagem
ecológica
do
desenvolvimento humano; adaptações pedagógicas para a educação
inclusiva; administração aplicada à segurança do trabalho; administração
da informação; administração de conflitos e negociação; administração
empresarial; AEE - atendimento educacional especializado; AEE e
educação inclusiva; alfabetização e letramento; alfabetização e letramento:
fundamentos metodológicos; alfabetização em EJA; ambientes virtuais de
aprendizagem; anatomia; as TIC'S aplicadas ao ensino superior; aspectos
históricos da educação física escolar: evolução e teoria; aspectos
psicológicos da pessoa com necessidades especiais; atenção integral à
saúde da mulher; atenção integral à saúde do adulto e do idoso; auditoria
em organizações, sistemas e processos de saúde; autismo; avaliação da
performance humana; avaliação escolar e concepções pedagógicas de
ensino; baixa visão; bases neurológicas do desenvolvimento; berçarista;
biblioteconomia; biodiversidade; bioestatística e estatística vital; biologia
celular; biologia geral; BRAILLE; cadeia de suprimentos; comportamento
do consumidor; comportamento humano e qualidade de vida;
comportamento organizacional; comunicação alternativa; comunicação e
marketing em organizações de saúde; conhecimento e aprendizagem com
jovens e adultos; contabilidade ambiental; contabilidade aplicada à
logística; contabilidade avançada; contabilidade básica; coordenação
pedagógica e supervisão escolar; cuidador; cultura e mudanças
organizacionais; cultura indígena; deficiência auditiva; deficiência física;
deficiência intelectual; deficiência visual; deficiências múltiplas;
desenvolvimento e aprendizagem da criança; desenvolvimento e
mudanças
no
estado
brasileiro;
diagnóstico
e
intervenção
psicopedagógicos; didática e metodologia do ensino superior; docência e
gestão da educação à distância; doenças do trabalho; educação do campo;
educação especial e inclusiva; educação especial e neuropsicopedagogia;
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educação física na educação infantil; educação física no ensino
fundamental e médio; educação patrimonial; educação popular e educação
social; EJA - educação de jovens e adultos; enfermagem do trabalho;
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ensino de geografia; ensino religioso; epidemiologia, higiene e saneamento
do meio ambiente; ergonomia; filosofia africana; filosofia contemporânea;
filosofia oriental; física geral e aplicada; gastronomia-garçom; geografia;
geografia brasileira; geopolítica e desenvolvimento sustentável; gestão de
equipes e liderança; gestão de negócios imobiliários; gestão escolar;
gestão hospitalar; história da arte; história e cultura afro brasileira;
historiografia brasileira; informática na educação; inspeção escolar; leitura
de imagens em educação; LIBRAS - língua brasileira de sinais; logística;
marketing digital; matemática financeira e estatística; mediação de
conflitos; metodologia do ensino da língua espanhola; metodologia do
ensino da língua inglesa; metodologia do ensino da língua portuguesa;
museologia e educação museal; neuropsicologia; neuropsicologia e
problemas de aprendizagem; neuropsicopedagogia; orçamento de obras;
ortografia e pronúncia na língua inglesa; pedagogia da alternância;
5
pedagogia empresarial; pedagogia
social e elaboração de projetos;
planejamento e estratégias de ação para melhoria no IDEB e Prova Brasil;
povos e comunidades tradicionais e cartografia social; prestação de
assistência a pessoas com deficiência; processo penal, civil,
previdenciário; programa saúde da família; psicomotricidade e
aprendizagem; psicopedagogia institucional; qualidade no atendimento e
marketing pessoal; química aplicada; recursos humanos; saúde pública;
segurança do trabalho; sociologia; TDAH transtorno do déficit de atenção e
hiperatividade; tecnologia assistiva; telemarketing; TGD - transtornos
globais do desenvolvimento; treinamento desportivo; turismo; tutoria em
educação à distância; urgência e emergência; e vigilância ambiental.
Em relação a pós-graduação latu sensu, com um leque de mais de
200 produtos disponíveis nas mais diversas áreas de ensino, conforme
listado a seguir: Administração escolar, carga horária: 720 horas;
Administração escolar e orientação educacional,
carga horária: 720
horas; Administração pública, carga horária: 780 horas; AEE - Atendimento
educacional especializado, carga horária 480 horas; AEE - Atendimento
educacional especializado e a psicomotricidade, carga horária 480 horas;
Alfabetização e letramento, carga horária 720 horas; Arquitetura e gestão
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de infraestrutura em TI, carga horária 420 horas; Arte-educação, carga
horária 480 horas; Artes, carga horária 720 horas; Arteterapia, carga
horária: 420 horas; Auditoria e controladoria, carga horária: 750 horas;
Auditoria e gestão da comunicação e informação, carga horária: 480 horas;
Auditoria em enfermagem, carga horária: 720 horas; Auditoria em sistemas
de saúde, carga horária: 480 horas; Autismo, carga horária: 740 horas;
Biblioteconomia, carga horária: 720 horas; Braile e Libras, carga horária:
840 horas; Ciência da religião, carga horária: 720 horas; Ciências
ambientais e análise ambiental, carga horária: 720 horas; Coaching, carga
horária: 420 horas; Comunicação alternativa e tecnologias assistidas,
carga horária: 720 horas; Comunicação empresarial, carga horária: 480
horas; Comunicação na pós-modernidade, carga horária: 720 horas;
Comunicação, cultura organizacional e tecnologia, carga horária: 480
horas; Contabilidade de custos, carga horária: 720 horas. Contabilidade
pública e auditoria, carga horária: 720 horas; Coordenação pedagógica e
planejamento, carga horária: 720 horas; Coordenação pedagógica e
supervisão escolar, carga horária: 720 horas; Dependência química, carga
horária: 420 horas; Direito administrativo, carga horária: 420 horas; Direito
ambiental, carga horária: 420 horas; Direito Civil, carga horária: 420 horas;
Direito Constitucional carga horária:
420 horas; Direito de família,
carga horária:
420 horas; Direito do consumidor, carga horária: 420
horas; Direito do trabalho, carga horária: 420 horas; Direito e processo do
trabalho, carga horária: 400 horas; Direito educacional, carga horária: 420
horas; Direito empresarial, carga horária: 420 horas; Direito imobiliário,
carga horária: 420 horas; Direito militar, carga horária: 450 horas; Direito
penal e processo penal, carga horária: 380 horas; Direito processual civil,
carga horária: 390 horas; Direito tributário carga horária: 420 horas;
Docência da educação infantil e dos anos iniciais, carga horária: 720 horas;
Docência do ensino superior, carga horária: 720 horas; Docência do ensino
superior e inspeção escolar, carga horária: 720 horas; Docência e gestão
na educação a distância, carga horária: 480 horas; Ecologia e
desenvolvimento sustentável, carga horária: 720 horas; Educação à
distância, carga horária: 720 horas; Educação ambiental, carga horária:
720 horas; Educação especial, carga horária: 720 horas; Educação
especial com ênfase em estimulação precoce, carga horária: 800 horas;
Educação especial e inclusiva, carga horária: 1000 horas; Educação
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especial e inclusiva - ênfase na atuação do pedagogo na avaliação
diagnóstica, carga horária: 760 horas; Educação especial e inclusiva com
ênfase em deficiência intelectual e múltipla, carga horária: 760 horas;
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Educação especial e inclusiva e neuropsicopedagogia institucional e
clínica, carga horária: 800 horas; Educação especial e inclusiva: ação
docente especializada, carga horária: 760 horas; Educação especial no
contexto da neuropedagogia, carga horária: 760 horas; Educação especial/
educação inclusiva/ altas habilidades, carga horária: 760 horas; Educação
especial/ Educação inclusiva/ Múltiplas deficiências, carga horária: 760
horas; Educação física e psicomotricidade, carga horária: 720 horas;
Educação física escolar carga horária: 480 horas; Educação inclusiva com
ênfase em avaliação diagnóstica escolar, carga horária: 760 horas;
Educação infantil, carga horária: 720 horas; Educação infantil - anos
iniciais e psicopedagogia, carga horária: 420 horas; Educação infantil e
alfabetização, carga horária: 520 horas; Educação infantil: práticas
pedagógicas, carga horária: 720 horas; Educação integral, carga horária:
720 horas; Educação musical, carga horária: 720 horas; Educação musical
5 720 horas; Educação no campo, carga
e ensino de artes, carga horária:
horária: 420 horas; Educação profissional e tecnologia, carga horária: 480
horas; EJA - Educação de jovens e adultos, carga horária:
480 horas;
Empreendedorismo, carga horária: 420 horas; Enfermagem de urgência e
emergência, carga horária:
520 horas; Enfermagem do trabalho,
carga horária: 420 horas; Enfermagem em estética, carga horária: 720
horas;
Enfermagem
em
nefrologia,
carga
horária:
420
horas;
Enfermagem em oncologia, carga horária: 420 horas;
Engenharia civil: sistemas construtivos de edificações, carga horária: 720
horas; Ensino da geografia, carga horária: 420 horas; Ensino de artes,
carga horária: 720 horas; Ensino de artes - técnicas e procedimentos carga
horária: 720 horas; Ensino de biologia, carga horária: 720 horas; Ensino de
ciências, carga horária: 720 horas; Ensino de matemática, carga horária:
720 horas; Ensino de química, carga horária: 720 horas; Etnologia
indígena, carga horária: 720 horas; Filosofia, carga horária: 720 horas;
Formação de docentes: educação infantil, alfabetização e educação
especial, carga horária: 800 horas; Geografia do Brasil, carga horária: 720
horas; Geografia regional brasileira, carga horária: 720 horas;
Gerenciamento de projetos, carga horária: 720 horas; Gerenciamento de
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projetos no setor público, carga horária: 720 horas; Gerenciamentos de
concessionárias de veículos, carga horária: 720 horas; Gestão ambiental,
carga horária: 480 horas; Gestão ambiental de empresas, carga horária:
420 horas; Gestão da informação e da comunicação nas organizações,
carga horária: 720 horas; Gestão da qualidade e auditoria, carga horária:
720 horas; Gestão das organizações públicas e privadas, carga horária:
480 horas; Gestão de educação no campo, carga horária: 720 horas;
Gestão de logística empresarial, carga horária: 480 horas; Gestão de
pessoas, carga horária: 780 horas; Gestão de pessoas e recursos
humanos, carga horária: 480 horas; Gestão de projetos em educação
ambiental, carga horária: 480 horas; Gestão de saúde pública, carga
horária: 360 horas; Gestão de segurança do trabalho em serviços de
saúde, carga horária: 520 horas; Gestão e administração escolar, carga
horária: 480 horas; Gestão e desenvolvimento de pessoas nas
organizações, carga horária: 480 horas; Gestão e direito educacional,
carga horária: 420 horas; Gestão em educação infantil e docência, carga
horária: 720 horas; Gestão empresarial, carga horária: 720 horas; gestão
escolar, carga horária: 1000 horas; Gestão escolar (administração
supervisão e orientação), carga horária:
720 horas; Gestão escolar
(administração, supervisão, orientação e inspeção), carga horária: 720
horas; Gestão escolar e coordenação pedagógica carga horária: 720
horas; Gestão estratégica e empreendedorismo, carga horária: 420 horas;
Gestão financeira e controladoria, carga horária: 420 horas; Gestão
pública, carga horária: 480 horas; Gestão, educação e segurança no
trânsito, carga horária: 720 horas; História e cultura afro-brasileira, carga
horária: 360 horas; Historiografia brasileira, carga horária: 720 horas;
Informática na educação, carga horária: 720 horas; Letras: português e
literatura, carga horária: 720 horas; LIBRAS, carga horária: 720 horas;
Língua espanhola, carga horária: 720 horas; Língua inglesa, carga horária:
720 horas; Língua portuguesa, carga horária: 720 horas; Língua
portuguesa e literatura brasileira, carga horária: 480 horas; Linguística
aplicada á educação carga horária:480 horas; Linguística e formação de
leitores, carga horária: 480 horas; Logística, carga horária: 720 horas;
Ludicidade e psicopedagogia clínica e institucional, carga horária: 760
horas; Ludopedagogia e literatura na educação infantil e anos iniciais,
carga horária: 720 horas; Marketing, carga horária: 480 horas; Marketing e
328
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

gestão estratégica, carga horária: 480 horas; Matemática, carga horária:
720 horas; Matemática e física, carga horária: 720 horas; Matemática
financeira e estatística, carga horária: 720 horas; MBA em
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empreendedorismo, marketing e finanças, carga horária: 420 horas; MBA
em gestão da qualidade, carga horária: 720 horas; MBA em segurança do
trabalho e gestão ambiental, carga horária: 480 horas; Meio ambiente e
sustentabilidade, carga horária: 420 horas; Metodologia de ensino da
língua portuguesa e espanhola, carga horária: 720 horas; Metodologia de
ensino de biologia e química, carga horária: 495 horas; Metodologia de
ensino de geografia e história, carga horária: 480 horas; Metodologia de
ensino de língua portuguesa e inglesa, carga horária: 720 horas;
Metodologia de ensino de matemática e física,, carga horária: 720 horas;
Metodologia do ensino da artes, carga horária: 720 horas; Metodologia do
ensino da filosofia, carga horária: 720 horas; Metodologia do ensino da
língua espanhola, carga horária: 720 horas; Metodologia do ensino da
língua inglesa, carga horária: 720 horas; Metodologia do ensino da música,
carga horária: 360 horas; Metodologia do ensino de educação física, carga
horária:720 horas; Metodologia5 do ensino de filosofia e sociologia, carga
horária: 720 horas; Metodologia do ensino de física e química, carga
horária: 720 horas; Metodologia do ensino de história, carga horária: 480
horas; Metodologia do ensino de língua inglesa e espanhola, carga horária:
720 horas; Metodologia do ensino de matemática, carga horária: 720
horas; Metodologia do ensino de química, carga horária:
720 horas;
Metodologia do ensino e da história e da geografia, carga horária: 480
horas; Mobilidade urbana e trânsito, carga horária: 720 horas; Neurociência
aplicada à aprendizagem, carga horária:
480 horas; Neurolinguística,
carga horária: 720 horas; Neuropsicologia, carga horária: 480 horas;
Neuropsicologia e problemas de aprendizagem, carga horária: 450 horas;
Neuropsicopedagogia, carga horária: 420 horas; Neuropsicopedagogia
clínica; carga horária: 760 horas; Novas tecnologias educacionais, carga
horária:
720 horas; Nutrição clínica e esportiva, carga horária: 420
horas; Nutrição clínica, metabolismo, prática e terapia nutricional, carga
horária: 720 horas; Nutrição esportiva, carga horária: 420 horas;
Orientação educacional, carga horária: 750 horas; Pedagogia empresarial,
carga horária: 480 horas; Pedagogia hospitalar, carga horária: 720 horas;
Pedagogia social, carga horária: 480 horas; Personal training: metodologia
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da preparação física personalizada, carga horária: 720 horas;
Planejamento e gestão no trânsito, carga horária: 720 horas; Políticas
públicas, gestão e serviços sociais, carga horária: 480 horas; Práticas
gestoras nas instituições de ensino, carga horária: 720 horas; Psicanálise,
carga horária: 480 horas; Psicologia do trânsito, carga horária: 480 horas;
Psicologia hospitalar, carga horária: 480 horas; Psicologia jurídica, carga
horária: 480 horas; Psicologia jurídica e avaliação psicológica, carga
horária:750 horas; Psicologia organizacional, carga horária: 480 horas;
Psicologia social, carga horária: 480 horas; Psicomotricidade e
desenvolvimento humano, carga horária: 720 horas; Psicopedagogia,
carga horária:
760 horas; Psicopedagogia clínica, carga horária: 620
horas; Psicopedagogia e educação especial, carga horária: 760 horas;
Psicopedagogia e educação infantil, carga horária: 760 horas;
Psicopedagogia e supervisão escolar, carga horária: 760 horas;
Psicopedagogia institucional, carga horária: 760 horas; Psicopedagogia
institucional e clínica, carga horária: 620 horas; Saúde coletiva, carga
horária: 480 horas; Saúde da família, carga horária:
480 horas; Saúde
indígena, carga horária: 420 horas; Saúde mental com ênfase em
dependência química, carga horária:720 horas; Saúde pública com ênfase
em ESF, carga horária: 720 horas; Secretariado escolar, carga horária: 720
horas; Segurança do paciente e gestão de riscos assistenciais, carga
horária: 520 horas; Segurança do trabalho, carga horária 480 horas;
Serviço social, carga horária: 720 horas; Sexualidade e psicologia, carga
horária: 720 horas; Sociologia, carga horária: 720 horas; Teologia, carga
horária: 720 horas; Teologia e história das religiões, carga horária: 720
horas; Teoria psicanalítica, carga horária: 720 horas; Terapia cognitiva e
comportamental, carga horária: 420 horas; Terapia familiar, carga horária:
420 horas; TGD - transtornos globais do desenvolvimento, carga horária:
800 horas; Trânsito carga horária: 720 horas; Treinamento desportivo,
carga horária: 720 horas; Turismologia, carga horária: 720 horas; Tutoria
em educação a distância, carga horária: 480 horas; Vigilância sanitária e
qualidade dos alimentos, carga horária: 420 horas.
2.2 – BENEFÍCIOS E DIFERENCIAIS
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Os benefícios da parceria em questão são os diferenciais dos
demais concorrentes no mercado, que pontuaremos da seguinte maneira:
curso totalmente a distância, tutores online, ambiente virtual do aluno de
fácil compreensão, polo de apoio com especialistas para sanar duvidas
existentes, diversidade de cursos de capacitação e pós-graduação latu
sensu; ampla carga horária nos cursos de pós-graduação; opção de
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material didático impresso ou virtual; vídeo-aulas das disciplinas de núcleo
comum; preços acessíveis; atendimento qualificado; credenciamento dos
cursos pela ABED (capacitação) e MEC (pós-graduação); descontos para
servidores públicos e professores; curso de capacitação de 240 horas
gratuito para alunos matriculados na pós-graduação; possibilidade do
futuro aluno experimentar o método de ensino, cursando até três cursos de
capacitação com carga horária de 80 horas, de forma gratuita.
2.3 – UTILIDADE E APELO
O mercado de trabalho dinâmico e cada vez mais exigente, faz
com que a mão de obra venha
5 a se especializar para galgar melhores
condições salariais, bem como alavancar sua carreira, todavia, os custos
de capacitação e especialização, na maioria das vezes, possuem um valor
relevante de investimento, além de disponibilidade de horário fixo para
frequência no curso.
Desta feita, a opção aqui apresentada, de cursos de capacitação e
especialização (pós-graduação), totalmente a distância, com qualidade e
preço justo, atende a demanda mercadológica, tanto no âmbito privado,
quanto na esfera pública, visto que, os servidores públicos possuem plano
de carreira e, para sua evolução funcional devem aprimorar seus
conhecimentos.
2.4 – TECNOLOGIA,
PATENTES.

PESQUISA E

DESENVOLVIMENTO

E

O acesso ao ambiente do aluno se dá através da rede mundial de
computadores, ou seja, a internet. Através do endereço eletrônico do
Instituto Souza, depois de matriculado, receberá login de usuário e senha
de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem, neste momento terá
acesso ao manual do aluno, materiais do curso escolhido, informações
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financeiras, atendimento online ou via protocolo, bem como acesso a
biblioteca virtual.
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Com frequente análise mercadológica, as instituições de ensino
mantêm atualizados os conteúdos dos cursos ofertados, bem como,
conforme demanda abrir novos cursos que atendam as necessidades
socioeconômicas presentes em nosso país.
Por certo, vale reafirmar que o Instituto de Ensino RS possui papel
de representante/consultor do Instituto Souza.
2.5 – CICLO DE VIDA E MATRIZ BCG
A aquisição de conhecimento, capacitação e desenvolvimento
técnico e intelectual é incessante, destarte, não há ciclo de vida para a
educação em si, mas, devemos salientar, que determinados cursos, tanto
de capacitação quanto de pós-graduação, podem não mais suprir as
necessidades mercadológicas e, por tal situação, que há a preocupação de
inovação nas ofertas de cursos com o intuito de atender as necessidades
da sociedade a quo.
Cristalino que diante do exposto até o presente momento, não se
faz necessário um tópico específico para tratarmos da matriz BCG, posto
que, diante do já aludido o negócio apresentado apresenta-se posicionado
no quadrante estrela, posto que exige investimento considerável, porém
gera receita e desenvolvimento considerável.
3. MERCADO E COMPETIDORES
O mercado de serviços educacionais a distância possui um
crescimento constante, porém conforme diferenciais apontados, de fato
podemos competir com instituições de ensino de renome, as quais também
ofertam cursos de capacitação e pós-graduação, sejam elas Unopar,
Uninter, Anhanguera, entre outras tantas, apesar de não possuir, no
momento, o mesmo reconhecimento e publicidade de algumas destas,
possuímos o diferencial da extensa grade de cursos ofertados, bem como
a questão relevante do curso ser totalmente a distância. Outros
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competidores, os quais ofertam cursos de capacitação e pós-graduação
totalmente a distância, como exemplo, o Instituto Cotemar e a IBFpós,
apesar de citados e fazerem concorrência, temos a convicção que através
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do nosso método de trabalho, a quantidade dos cursos que ofertamos, os
preços praticados, o atendimento e acolhimento ao aluno e possível aluno,
mantendo o foco na visão, missão, valores e princípios do Instituto de
Ensino RS, conquistaremos fatia considerável do mercado e
reconhecimento dos clientes, colaboradores, fornecedores e de nosso
parceiro o Instituto Souza.
4. ANÁLISE ESTRATÉGICA
Ao tratarmos da análise estratégica do Instituto de Ensino RS
dever-se-á utilizar de recursos temporais para alcançarmos objetivos e
metas estipulados, já que em primeiro momento tratar-se-á da abertura de
um único polo de apoio no município de Itanhaém que, conforme exposto,
atenderá certa demanda de alunos de cidades vizinhas, tais como
Mongaguá e Peruíbe.
5
Diante desta breve introdução, temos como meta para início das
atividades a matrícula de 30 (trinta) alunos no primeiro mês de
funcionamento, posteriormente com os representantes comerciais em
atividade, tal meta deverá ser dobrada no segundo mês, triplicada no
terceiro, quadriplicada no quarto, e assim por diante até o sexto mês, ou
seja, no segundo mês de atividade a meta de matrículas restará fixada em
60 (sessenta) alunos, no terceiro mês esta meta será de 90 (noventa)
alunos matriculados, no quarto mês 120 (cento e vinte) alunos
matriculados, no quinto mês 150 (cento e cinquenta) alunos e no sexto e
derradeiro mês 180 alunos. Desta forma, o polo contará nestes seis
primeiros meses com um total de 530 alunos matrículas, tendo como
objetivo no primeiro ano 1000 alunos frequentes e pagantes, portanto após
os seis meses iniciais as metas deverão ser revistas pelo responsável do
setor comercial a fim de atender a meta inicial de 1000 alunos frequentes e
pagantes, ou seja, alunos inadimplentes, apesar de matriculados, serão
qualificados como mero desvio padrão, não entrando, portanto, como
contagem para o alcance do objetivo estipulado para o primeiro ano de
funcionamento.
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Tais metas e objetivos deverão ser analisadas e se necessário
revistas após o sexto mês de funcionamento, tal análise deverá ocorrer em
conjunto com o responsável pelo gerente comercial, o coordenador
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pedagógico e gerente geral, a fim de avaliar e revisar as metas a fim de
atingir o objetivo inicial, bem como a partir deste ponto traçar novas metas
a fim de atingir objetivos de médio e longo prazo diante do cenário
apresentado.
5. PLANO DE RECURSOS HUMANOS
5.1 – RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS
Em item anterior descrevemos a infraestrutura da organização e,
por consequência, apontamos determinados cargos e funções necessários
para o funcionamento da empresa.
Destarte, apresentaremos, neste momento do relatório, as
descrições dos cargos, fontes de divulgação e método de seleção
apropriada para atender as necessidades do Instituto de Ensino RS.
Inicialmente trataremos do cargo de secretario geral, o qual possui
como atribuição atendimento ao cliente, realização de matrícula,
informação quanto a documentos necessários, alimentação do sistema de
dados do Instituto de Ensino RS e do Instituto Souza, com
encaminhamento imediato ao gerente geral, esclarecer dúvidas quanto ao
funcionamento da instituição e dos cursos, precificação, atendimento
telefônico e virtual.
O secretario geral deverá possuir ensino médio completo ou
cursando o ensino superior, conhecimentos em informática, postura,
dinamismo, pró-atividade, boa redação e expressão. O número de vagas
para este cargo são 2 (duas), uma no período da manhã e tarde e outra no
período da tarde e noite, o secretário geral que atuar no período noturno,
cumprirá menor carga horária e atuará também aos sábados das 09:00 às
12:00.
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Quanto aos tutores, sendo 4 (quatro) vagas disponíveis, duas no
período manhã e tarde e duas no período tarde e noite, neste caso com
atuação também aos sábados das 09:00 às 12:00. Para esta vaga é
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requisito essencial superior completo em licenciatura, sendo um diferencial
possuir pós-graduação na área de educação à distância. O candidato deve
possuir experiência em sala de aula em algum dos seguintes campos de
atuação: ensino médio, EJA, cursos técnicos, cursos preparatórios ou prévestibulares e curso superior. Ter atuado como tutor de ensino a distância
EAD será um diferencial.
O cargo de gerente de vendas contempla 1 (uma) vaga, o
candidato deverá ter sólida experiência em educação, principalmente no
sistema de educação a distância EAD, ser pró ativo, empreendedor,
possuir conhecimentos de informática, qualificada redação e forma de
expressão, saber trabalhar sobre pressão, assíduo e líder, posto que, será
responsável pela equipe terceirizada de representantes de vendas, bem
como pelo cumprimento das metas, neste caso, em conjunto com o
gerente geral.
5
No que se refere ao gerente geral, este é responsável pelo
respectivo polo de apoio, terá de possuir os seguintes requisitos: superior
completo em pedagogia, ou demais áreas desde que possua
especialização em gestão escolar e coordenação pedagógica ou gestão de
educação à distância, atuará de segunda a sexta. Deve possuir carisma,
espírito de liderança, ser pró ativo, dinâmico, sólidos conhecimentos em
informática (Windows, pacote office, e-mail e internet), ótima redação e
expressão, saber trabalhar sobre pressão, será responsável pelos
objetivos do polo de apoio e pelas metas estipuladas, neste caso em
conjunto com o gerente de vendas.
As vagas serão repassadas para uma empresa especializada em
recursos humanos, parra que seja feito o processo de seleção inicial, após
esta seleção os candidatos serão entrevistados pelos sócios do Instituto de
Ensino RS.
5.2 – PLANO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAS
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Após seleção final, os colaboradores passarão por treinamento,
inicialmente a fim de conhecer a empresa, sua visão, missão, valores e
princípios. Posteriormente serão apresentados ao negócio em si,
oportunidades, mercado, concorrência, metas e objetivos da empresa.
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Desta feita, os colaboradores conhecerão os sistemas de base de
dados do Instituto de Ensino RS, bem como devem se familiarizar com o
sistema do Instituto Souza e o Ambiente Virtual do Aluno (AVA).
Por fim, será feito o treinamento individual de cada colaborador na
sua respectiva função. Os treinamentos serão, neste primeiro momento,
ministrados pelos sócios da empresa, que já possuem conhecimento sobre
as áreas, posteriormente o colaborador será um multiplicador de
conhecimento.
5.3 – PLANO DE SUCESSÃO
Em caso de abertura de vaga para um cargo, a empresa priorizará
e verificará à possibilidade de recrutamento interno, caso não ocorra
deverá buscar talentos externamente.
5.4 – PLANO DE CARREIRA
Conforme exposto o objetivo do Instituto de Ensino RS é aumentar
os números de polos de apoio sob sua responsabilidade, para tanto, preza
por valorizar o colaborador fornecendo treinamento e cursos de
capacitação e pós-graduação para que este, caso possua as habilidades e
competências necessárias, venha a galgar um cargo de maior envergadura
dentro da organização.
5.5 – SALÁRIO E BENEFÍCIOS
Os colaboradores receberão o piso salarial referente ao cargo que
ocupe. Como benefícios o vale-transporte, assistência médica e
odontológica ambos sem desconto em sua remuneração e cesta básica.
6. CONCLUSÃO
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O relatório apresentado, de maneira simples e objetiva, aborda os
pontos cruciais para a concretização da sociedade, tais como: a instituição
da empresa, tipo societário, método de tributação, área de atuação,
infraestrutura adequada, recursos humanos, produtos e serviços ofertados,
análise estratégica de mercado e, também, posicionamento através da
matriz BCG.
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Por certo, que o presente documento atende a disponibilidade
financeira da sócia Rafaela Souza, posto que, o mercado atuante da
respectiva empresa apresentará resultados justificantes a médio e longo
prazo.
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IMPOSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL (IP),
QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO INSTAURAR PREVIAMENTE UM
PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (PIC)
LUCAS KERTESZ DE OLIVEIRA
Resumo: Breve artigo sobre a impossibilidade de o Ministério Público
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remeter procedimento investigatório criminal instaurado e em curso ao
Delegado de Polícia.
Palavras

Chave: Investigação

criminal.

Procedimento

investigatório

criminal. Inquérito Policial.

1.Introdução
Em decisão recente o STF concedeu ao Ministério Público o poder
investigatório, pois, segundo os Ministros, quem pode o mais (oferecer
denúncia), pode o menos (investigar). Nada contra o poder investigatório,
mas colocar a investigação policial como sendo “menos ou menor” do que
a denúncia parece absolutamente equivocado. O sistema acusatório existe
para que cada um, na medida de suas competências, chegue ao objetivo
comum, condenar um culpado ou absolver um inocente. Não há hierarquia
entre promotor, juiz e delegado, não deveria haver, portanto, hierarquia
entre suas funções. Mas esse é um assunto para outro artigo.
Quanto à requisição de inquérito policial, o Ministério Público pode
fazê-la ao Delegado de Polícia, quando chegar ao seu conhecimento
determinado fato criminoso de ação pública, essa é uma previsão expressa
no Código de Processo Penal:
Art. 5º Nos crimes de ação pública o inquérito policial
será iniciado:
II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do
Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou
de quem tiver qualidade para representá-lo.
§ 1o O requerimento a que se refere o no II conterá
sempre que possível:
a) a narração do fato, com todas as circunstâncias;
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b) a individualização do indiciado ou seus sinais
característicos e as razões de convicção ou de
presunção de ser ele o autor da infração, ou os
motivos de impossibilidade de o fazer;
c) a nomeação das testemunhas, com indicação de
sua profissão e residência.
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2. Impossibilidade de requisição de IP com PIC em curso
Quando, todavia, existe um prévio procedimento investigatório
criminal (PIC) instaurado e em curso, ou seja, o Ministério Público já iniciou
a investigação dos fatos, não se pode admitir que em seguida remeta o
procedimento em andamento ao Delegado de Polícia para continuidade
das investigações. Isto porque, ao assumir a investigação, deve o órgão
competente prosseguir até o seu final, encaminhando ao magistrado o
pedido de arquivamento ou a denúncia, conforme o caso. Esse é o
entendimento de Guilherme de Souza Nucci (Manual de processo penal e
execução penal. Rio de Janeiro:5 Forense, 2016, p. 173), quando diz:
Em primeiro lugar, a polícia judiciária não é órgão
subalterno do Ministério Público, que possui,
constitucionalmente, o seu controle externo, vale
dizer, a fiscalização dos atos policiais. Em segundo
lugar, a polícia judiciária não foi comunicada da
investigação, que se iniciou muito tempo antes, para
que pudesse efetivamente colaborar; logo, não é
depósito de PICs malsucedidos. Seria desconsiderar
a figura do Delegado de Polícia. Em terceiro lugar,
como já se disse, assumindo o ônus investigatório, o
Ministério Público deve concluí-lo e, não havendo
provas, pleitear o seu arquivamento ao Judiciário.
Lembremos que, arquivado o inquérito ou o PIC,
somente poderá ser desarquivado com provas
substancialmente novas. Então, remeter o caso para
que a polícia continue a investigação frustrada é
contornar o direito consolidado de quem é investigado
de fazer cessar tal intromissão em sua vida, a menos
que surjam novas provas. Em quarto lugar, basta
339
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

fazer o raciocínio inverso, vez que não há hierarquia
entre as instituições, ou seja, nenhum tipo de
subordinação. Imagine-se o delegado findar o
inquérito, sem solução, e encaminhá-lo ao Ministério
Público sugerindo que prossiga a investigação a partir
dali. Seria considerado um rebelde. Ora, utilizar o
poder
requisitório
que
lhe
foi
conferido
constitucionalmente para tergiversar, fazendo uma
investigação frustrada prosseguir, constitui evidente
desvio funcional, gerando constrangimento ilegal.
Nada obsta, por óbvio, que o Promotor de Justiça solicite o apoio da
Polícia Civil, de modo a desencadear um trabalho conjunto entre as
instituições, isto é muito comum, mas não se pode aceitar que o Ministério
Público queira agir como um órgão superior à Polícia, remetendo um
trabalho que não fora concluído e é de sua competência. Ora, se lutaram
tanto para ter o “bônus” de investigar, que também assumam o “ônus” e
dificuldades que circundam a tarefa investigativa, que, às vezes, é
cansativa e maçante, mas que não pode ser relegada a apenas às partes
boas, aos louros e à exposição midiática.
A Resolução nº 13/2006 do CNMP é bem clara ao estabelecer o
momento inicial como marco para escolher entre instaurar o PIC ou
requisitar a instauração de IP:
Art. 2º Em poder de quaisquer peças de
informação, o membro do Ministério Público poderá:
I – promover a ação penal cabível;
II – instaurar procedimento investigatório criminal;
III – encaminhar as peças para o Juizado
Especial Criminal, caso a infração seja de menor
potencial ofensivo;
IV – promover fundamentadamente o respectivo
arquivamento;
V – requisitar a instauração de inquérito policial.
3.Conclusão
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Assim, não se pode deixar ao critério do Promotor decidir quando ele
quer remeter ao Delegado de Polícia as peças informativas, isto porque é
no momento de análise inicial que deve haver a decisão. Não dá para
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aceitar que em uma primeira análise era interessante a abertura do PIC,
mas posteriormente perdeu-se o ânimo de continuar as diligências, talvez
pela dificuldade, extensão, falta de mídia, quantidade de trabalho, etc. Por
fim, uma vez instaurado o PIC deve o mesmo ser concluído
exclusivamente pelo promotor, já que não há hierarquia entre ele e o
Delegado, e cada um deve ser responsável por sua própria investigação.
4. Referências
Código de processo penal.
Resolução nº 13/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Guilherme de Souza Nucci (Manual de processo penal e execução
penal. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 173).
5
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR: LEI Nº 11.340/06
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(Orientador) [1]
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo o estudo da Violência Doméstica
Familiar contra a mulher, embasado na lei nº 11.340/06, trazendo a história
desta, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Busca-se o
conhecimento sobre esta violência, abrangendo suas formas, um breve
relato sobre o machismo na sociedade, a desigualdade de gênero entre
homens e mulheres, a conscientização da sociedade em denunciar e o
feminicídio.
Palavras-chave: Mulher; Maria da Penha; Machismo.
ABSTRACT: This final Paper of the course aims at the study of Family
Domestic Violence against women, based on Law 11.340/06, bringing the
history of this, better known as Lei Maria da Penha. Looking for knowledge
about this violence, including its forms, a brief story of machismo in society,
gender inequality between men and women, and the consciousness of
society in denouncing.
Keywords: Women; Maria da Penha; Machismo.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2.ORIGEM DA LEI. 2.1 Qual a finalidade da
lei nº 11.340/06? 3.CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 3.1
Formas de Violência Doméstica. 4. A CONSCIENTIZAÇÃO DA
SOCIEDADE. 5. DESIGUALDADE DE GÊNERO E O MACHISMO. 6
FEMINICÍDIO. 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo o estudo da Lei 11.340, mais
conhecida como Lei Maria da Penha. Abordando o assunto sobre a
violência doméstica, sofrida não só pelas mulheres, mas por outros
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membros da família, o mundo machista, e o relato de quem foi Maria da
Penha, a mulher que teve a lei batizada com seu nome, devido à violência
causada por seu ex marido, a luta desta em busca de seus direitos, onde
buscou a intervenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
sendo esta decisiva para o fim da tolerância em relação a violência
doméstica familiar e a omissão do país perante os casos.
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Realizaremos um estudo sobre o termo “Violência contra a mulher”,
onde não se caracteriza somente pela violência física, mas também pela
violência psicológica ou intelectual, com o intuito de coagir a mulher a fazer
algo contra sua vontade.
A violência doméstica é aquela compreendida no seio da família,
dentro de suas casas, nas relações familiares, não sendo só entre homens
e mulheres, mas também entre pais e filhos, entre jovens e idosos e outros
membros.
Observa-se também o aumento desta violência na atualidade, porém,
estuda-se que não houve somente o aumento na violência em si, está
5
sempre existiu, mas sim o aumento nas denúncias, no aparato legal que a
lei trouxe, encorajando estas pessoas a denunciarem, para que casos
como o de Maria da Penha, não sejam abraçados pela impunidade.
Trata-se também de um dos principais preconceitos, o machismo,
acompanhado da desigualdade de gênero, que desencadeou uma das
principais lutas de movimentos feminista, a busca pela valorização da
mulher na sociedade, acabando com a superioridade masculina, em todos
os aspectos, sendo no ambiente de trabalho, no âmbito familiar, etc.
Diante disso surge o tema feminicídio, que atualmente tem seu índice
de ocorrência relativamente elevado no nosso país. O feminicídio se
conceitua no assassinato de uma mulher, pela condição de ser mulher,
causados por rancor, ódio, desprezo e etc. Observa-se como a mulher tem
sua integridade violentada de diversas formas nos dias atuais, e como
existe uma luta frequente, por parte da sociedade e da legislação, afim de
garantir a integridade da mulher, e cessar as mortes de milhares e milhares
de mulheres no mundo todo, principalmente em nosso país, onde possui
taxas exorbitantes de morte e agressões a mulheres em seu dia a dia.
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2 ORIGEM DA LEI
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Maria da Penha Maia Fernandes, farmacêutica na cidade de fortaleza,
protagonizou o caso que deu origem a lei 11.340. Maria da Penha sofreu
por 23 anos violência doméstica, onde o agressor era seu marido, o
colombiano, Marco Antônio Heredia Viveros, em uma de suas entrevistas,
Maria da Penha conta que o comportamento agressivo do marido surgiu
após ele ser naturalizado brasileiro, foi aí que tudo começou.
Em meados de 1981 a violência contra a mulher ganhava grande
destaque na mídia, trazendo casos como o da socialite Ângela Diniz,
assassinada pelo seu companheiro, o cantor Doca Street e o caso de
Lindomar Castilho, que também assassinou sua esposa por ciúmes com
cinco tiros. Uma época marcada pela violência contra as mulheres, sendo
algumas fatais.
Em meio a estes casos Maria da Penha, diante do comportamento
agressivo de seu marido, sofria pelo medo de se separar e ter o mesmo
destino destas mulheres. Porém, em 29 de maio de 1983, enquanto
dormia, Maria da Penha foi atingida na coluna por um disparo de arma de
fogo, desferido por seu marido, deixando-a paraplégica.
Marco Antônio alegou que a residência teria sido invadida, e estes
desferiram o tiro em sua esposa, deixando-a quatro meses hospitalizada.
No seu tempo de hospitalização Maria foi informada dos indícios de que
teria sido Marco Antônio o autor do tiro, foi quando sua família começou a
se empenhar para conseguir a separação de corpos.
Após sua recuperação, ela voltou para sua casa, quando novamente
seu marido tento matá-la com uma descarga elétrica enquanto banhava,
porém, mais uma vez Maria conseguiu escapar, formalizando então uma
denúncia contra seu marido.
Com a correria pelo tempo da não prescrição do crime, ela esgotou
todos os recursos internos do país.
Sem ter amparo judicial, Maria recorreu a Comissão Interamericana
de

Direitos

Humanos,

que

publicou

o

relatório

nº

54/2001,
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responsabilizando o Brasil pela omissão, tolerância em relação a violência
doméstica e negligência.
O caso tomou grande repercussão, a discussão chegou ao governo
federal e em 2006 o ex Presidente Luís Inácio Lula da Silva, sancionou a
Lei 11.340, tornando-a conhecida como Lei Maria da Penha, trazendo em
seu seio a luta e o sofrimento da farmacêutica.
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Maria da Penha não parou por aí, ela fundou um instituto que também
leva seu nome e uma mensagem de igualdade para homens e mulheres,
lutando conta o machismo e a violência doméstica familiar, ajudando
pessoas que passam pela mesma situação que viveu.
2.1

QUAL A FINALIDADE DA LEI Nº 11.340/06?

O objetivo desta lei é afim de que as penalidades sejam mais rigorosas
e que estes crimes não sejam abrangidos pela impunidade, possuindo um
aparato legal, que proporcione instrumentos para coibir, prevenir e
erradicar esta violência, garantindo os direitos fundamentais pertencente à
5
pessoa humana.
"A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, conferindo proteção diferenciada ao
gênero feminino, tido como vulnerável quando inserido em situações legais
específicas." (DE LIMA, 2016, p. 898)
Uma das formas de prevenção trazidas pela lei são as medidas
protetivas de urgência, que possui o intuito de garantir a proteção de vítima
que sofre a violência doméstica. As medidas consistem em, exigibilidade
de separação de lar do agressor e da vítima, para que o agressor não fique
sob o mesmo teto em que a ofendida; Proibição de contato com a ofendida,
seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, entre
outras formas previstas no art. 22 da Lei 11.340.

3 CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
A lei foi clara e ampla ao que se refere a violência doméstica familiar,
trazendo explicitamente a caracterização da violência e seus âmbitos.
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou
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omissão baseada no gênero que lhe cause morte,
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano
moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150,
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de 2015)
I
- no âmbito da unidade doméstica,
compreendida como o espaço de convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar,
inclusive as esporadicamente agregadas;
II
- no âmbito da família, compreendida como a
comunidade formada porindivíduos que são ou se
consideram aparentados, unidos por laços naturais,
por afinidade ou por vontade expressa;
III
- em qualquer relação íntima de afeto, na qual
o agressor conviva outenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação. Parágrafo único.
As relações pessoais enunciadas neste artigo
independem de orientação sexual (BRASIL. Lei n.
11.340, 2006).
3.1

FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O Artigo 7º da Lei nº 11.340/06, abrange em seu conteúdo as formas de
violência doméstica e familiar, sendo estas:
I
– a violência física, entendida como qualquer
conduta que ofenda suaintegridade ou saúde
corporal;

II
- a violência psicológica, entendida como
qualquer conduta que lhe cause dano emocional e
diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise
degradar ou controlar suas ações, comportamentos,
crenças
e
decisões,
mediante
ameaça,
constrangimento,
humilhação,
manipulação,
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isolamento,
vigilância
constante,
perseguição
contumaz,
insulto,
chantagem,
ridicularização,
exploração e limitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação;
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III
- a violência sexual, entendida como qualquer
conduta que a constranja apresenciar, a manter ou a
participar de relação sexual não desejada, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a
induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer
modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar
qualquer método contraceptivo ou que a force ao
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição,
mediante
coação,
chantagem,
suborno
ou
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de
seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV
- a5 violência patrimonial, entendida como
qualquer conduta que configureretenção, subtração,
destruição parcial ou total de seus objetos,
instrumentos de trabalho, documentos pessoais,
bens, valores e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os
necessidades;

destinados

a

satisfazer

suas

V
- a violência moral, entendida como qualquer
conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
A sociedade ainda é marcada pela falta de informação dos tipos de
violência que constituem a lei, levando-se exclusivamente em consideração
somente a violência física, deixando de lado as outras formas de violência.
Diferente do que se pensa, não é preciso praticar somente a agressão
física para estar em um relacionamento violento, algumas condutas podem
ferir a autoestima de uma mulher, tanto quanto uma agressão física,
encontrando-se ai a violência psicológica.
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"A violência psicológica, na maioria dos casos, é negligenciada até por
quem sofre - por não conseguir perceber que ela vem mascarada pelo
ciúmes, controle, humilhações, ironias e ofensas." (MARTINELLI, 2017).
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Muitos casos de violência física são desencadeados da violência
psicológica, onde a pressão psicológica passa a vir acompanhada da
agressão e até morte da vítima.

4 A CONSCIENTIZAÇÃO DA SOCIEDADE
De acordo com os dados do Ligue 180 da Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres, o balanço do primeiro semestre de 2016,
comparado com o mesmo período de 2015, obtém-se o crescimento de
133% nos relatos de violência doméstica e familiar. A pesquisa “Visível e
Invisível: a Vitimização de Mulheres no Brasil”, realizada pelo Datafolha,
realizou uma entrevista com mulheres de todo o país e relatou que 29%
das mulheres afirmaram ter sofrido algum tipo de violência, física, verbal ou
psicológica no ano 2016. A pesquisa informou que mais de 500 mulheres
sofreram agressões físicas a cada hora no país.
A porcentagem do Ligue 180 não reflete apenas o crescimento das
agressões, mas sim o aumento da conscientização da sociedade e das
vítimas em denunciar.
A violência contra a mulher existe desde os primórdios, existem dados
dessa prática desde a época dos gregos, porém, foi ao longo do tempo que
foi se ganhando destaque na sociedade pela sua exposição e pela
frequência de casos. A violência deixou de ser acolhida pelo silêncio de
cada mulher, e teve sua exposição escancarada para a sociedade, onde
podemos ver que esta violência atinge milhões de pessoas em todo o
mundo, desde o pobre até rico.
A grande surpresa não é só aumento dos números de violência no
século 21, mas sim o número de pessoas que se encorajaram em
denunciar, em dar um basta nas agressões, pois a violência sempre
existiu, mas a iniciativa de denunciar e buscar pelos direitos acolhidos pela
Lei 11.340/06 está sendo alcançada gradativamente.
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"Ainda existe uma barreira muito grande a ser superada, mas dados
recentes revelam que a população está menos tolerante em relação à
violência, especialmente contra a mulher." (EDITORIAL..., 2016).

5 DESIGUALDADE DE GÊNERO E O MACHISMO
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Ao longo do tempo a mulher vem desenvolvendo um papel secundário,
onde o principal destaque é o homem, deixando-a em segundo plano. As
mulheres traçam a luta diária não só pelo fim da violência, mas também
pela igualdade de gênero, onde existe uma busca constante para que seja
reconhecido o seu devido valor.
Esta luta vem desde quando nascemos, pois, devemos lidar com as
frases típicas de que “isto não é para menina”, “menina não fala palavrão”,
“menina não joga bola”, até chegarmos na adolescência, e as frases
continuam, “é feio mulher beber”, “mulher que namora vários caras não
merece respeito”, e ao longo da nossa trajetória ouvimos que, “meu salário
é maior porque eu sou homem”, “isto é coisa de homem, lugar de mulher é
5
na cozinha”. Enfrentamos a diminuição
em relação ao nosso sexo desde o
nascimento, cada dia é uma luta constante para sermos reconhecida pelo
nosso esforço.
As mulheres representam 51,5% da população brasileira, porém, elas
representam somente 43,8% da força de trabalho, observa-se que a
desigualdade se concentra também no mercado de trabalho, onde ainda
encontramos salários desiguais para a mesma função, priorizando a
condição de ser homem e ter superioridade sobre o salário de uma mulher.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os
níveis de escolaridade das mulheres são superiores aos homens em todas
as etapas de estudo e em todas as faixas etárias, mesmo com esse índice
o homem ainda domina o mercado de trabalho.
"Quando o assunto é escolaridade e rendimento do trabalho , as
diferenças entre homens e mulheres são expressivas. Mesmo que ambos
tenham a mesma média de anos de estudo, os homens ganham mais que
as mulheres."
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2003)
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Diante disso temos o machismo, que está diretamente ligado a
desigualdade de gênero, uma coisa levando a outra. O conceito de
machismo consiste na conduta, expressada por ideias e atitudes, de uma
pessoa que não aceita a paridade de direitos e deveres entre os gêneros,
ou seja, mulheres e homens, promovendo e preconizando o sexo
masculino sobre o feminino. Ou seja, o machismo é a concepção inverídica
de que o sexo masculino, é superior ao feminino, dividindo o que “é
feminino”, do que “é masculino”, como atitudes, profissões, cores, etc.
O machismo consiste em nada mais do que a imposição da
desigualdade de gênero, onde a pessoa machista defende a desigualdade
entre os sexos, preconizando a superioridade do homem em relação a
mulher.
No nosso país mesmo diante de toda tecnologia e avanços já
conquistados, a cultura ainda é extremamente machista, onde as próprias
mulheres, mesmo sem saber acabam praticando o machismo
involuntariamente, quando educam seus filhos de forma distinta, por um
ser menino e outro menina, por desaprovar uma mulher por ter conduta
mais liberal em relação a seu corpo, e depositar sua felicidade na mão do
seu companheiro em um relacionamento. Estas são condutas frequentes
que as mulheres praticam mesmo sem perceber, e são extremamente
subjugadas pelo homem, na cobrança de comportamentos, desde os seus
próprios atos, até a educação dos filhos.
"As mulheres brasileiras do último século conquistaram o direito de
votar, tomar anticoncepcionais, usar biquíni e a independência profissional.
Mas ainda hoje são vítimas de seu próprio machismo. Muitas mulheres
"não conseguem se ver fora da órbita do homem" e são dependentes da
aprovação e do desejo masculino."(IDOETA, 2013)
Ainda assim, diante de todas as conquistas femininas, a mulher é
assombrada pela órbita masculina, e esse machismo acabou resultando na
coibição do sexo feminino, na violência, entre outros tipos de agressões,
onde nem todos os homens se abriram ao empoderamento feminino, e a
igualdade de ambos os sexos.
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6 FEMINICÍDIO
O feminicídio nada mais é do que o assassinato de uma mulher, pela
condição de ser mulher. Suas causas mais comuns são o ódio, desprezo
ou o sentimento de perda do controle e do domínio sobre as mulheres,
habitual em sociedades machistas, que possuem papéis discriminatórios
ao sexo feminino.
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No nosso país, o feminicídio é preocupante e ganha destaque na
mídia pela frequência de casos, cometido por parceiros íntimos no âmbito
de violência doméstica familiar. Trata-se de um problema mundial,
elencado pela sociedade e cultura, onde a submissão da mulher ao
homem, gerou a diminuição do sexo feminino, acarretando o crime de
gênero, carregando características como o ódio, exigindo o extermínio da
vítima, ou seja, a mulher, além de que muitas vezes esta violência é
combinada com a violência sexual, mutilação e tortura da vítima.

5

"Dos 4.762 assassinatos de mulheres registrados em 2013 no Brasil,
50,3% foram cometidos por familiares, sendo que em 33,2% destes casos,
o crime foi praticado pelo parceiro ou ex". (FLACSO/OPAS-OMS/ONU
MULHERES/ SPM).
De acordo com as pesquisas, uma grande porcentagem das vítimas
tem como local de seus assassinatos a sua residência, ou seja, seu
domicílio, um lugar de acolhimento, tranquilidade familiar,que acaba sendo
o lugar da morte de milhares de mulheres.
Ao longo das pesquisas podemos perceber que a desigualdade de
gênero, o machismo, a violência doméstica familiar, e o feminicídio estão
altamente ligados, um sendo o complemento do outro. A desigualdade em
todos os sentidos sempre abrange uma consequência, consequência estas
que nem sempre são positivas.
Distinto dos outros países, em que os assassinatos são relacionados
com violência sexual por gangues ou desconhecidos, no nosso país, a
grande maioria desses homicídios são praticados por parceiros que
mantém ou já manteve relação com a vítima. Ou seja, diferente dos outros
países, as mulheres são assassinadas por pessoas de seu convívio diário,
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muitas vezes pais de seus filhos, namorados, e etc, que acabam
cometendo o crime por motivos fúteis, como não aceitar o termino da
relação, entre outros. Diante disso podemos ver que a mulher não tem
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proteção nem no seu próprio lar, e para isso a legislação se renovou mais
uma vez, se adaptando ao desenvolver e a necessidade para com a
sociedade, abrangendo o feminicídio, no qual foi acrescentado no art. 121,
§2º, inciso VI, do Código Penal.
"Segundo a pesquisa Violência e Assassinatos de
Mulheres (Data Popular/Instituto Patrícia Galvão,
2013), 85% dos entrevistados acham que as
mulheres que denunciam seus parceiros ou ex
quando agredidas correm mais risco de serem
assassinadas. O silêncio, porém, tampouco é
apontado como um caminho seguro: para 92%,
quando as agressões contra a esposa/companheira
ocorrem com frequência, podem terminar em
assassinato. Ou seja, o risco de morte por violência
doméstica pode ser iminente." (FEMINICÍDIO...)
O artigo possui uma pena expressiva, reclusão de doze a trinta anos,
afim de coibir o homicídio de tantas mulheres, protegendo e amparando o
sexo frágil que é a mulher perante a sociedade extremamente machista e a
força masculina.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado ao exposto entende-se que a violência contra as mulheres, foi e
continua sendo um fato frequente em nossa sociedade, tudo isso em
virtude do mundo machista em que vivemos, onde há uma desigualdade de
gênero inenarrável. As mulheres precisam entrar numa luta frequente pelo
seu espaço, e ainda assim acabam morrendo sem poder se defender, por
pessoas de sua inteira confiança, ou seja, marido, namorado, e etc.
Com isso podemos perceber o avanço na legislação afim de
acompanhar as mudanças na sociedade, buscando sempre a garantia a
vida, que é prevista em nossa Constituição, mostrando as formas de
violência e quebrando o tabu de que violência é só física, sendo
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reconhecida a violência psicológica, que muitas mulheres sofrem sem ao
menos perceber, entre outros tipos de violência que se promulgam no dia a
dia. Todo esse avanço esta altamente ligado a luta de Maria da Penha, que
esgotou todas as fontes cabíveis afim de fazer valer o seu direito e sua
proteção contra as agressões de seu marido.
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A violência ainda é frequente, mesmo diante de todas as formas de
coibição, porém, para que esta situação mude, cada indivíduo em si deve
se conscientizar, e lutar para o fim desta violência, valorizando a vida do
próximo, e promulgando um país com menos desigualdade, para que
ninguém, muito menos as mulheres paguem o preço da desigualdade com
suas vidas.
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Resumo: O presente estudo retoma o impeachment da ex-presidente
Dilma Rousseff e considera as deliberações do Supremo Tribunal Federal
(STF) para a execução do rito, considerando a imprescindibilidade de
reavaliação da ordem jurídico brasileira para o fortalecimento desse
instituto e, como resultado, para que ocorra menos judicialização
processos dessa natureza. Através de estudo de caso, pesquisa
bibliográfica e análise documental e entendimento de doutrinadores, pelo
método descritivo e dedutivo , apresenta em suas conclusões os reflexos
da ADPF 378 no julgamento do processo de impeachment de Dilma
Rousself , com o fim de se estabelecer uma reflexão acerca dos possíveis
5
impactos dessa matéria para o equilíbrio democrático e constitucional do
país .
Palavras-chave:Impeachment; Presidente da República; Constituição;
Crime de Responsabilidade; STF
Abstract: The present study retakes former-president Dilma Rousseff's
impeachment and it considers the deliberations of Federal Supreme court
for (STF) the execution of the rite, considering the indispensability of
revaluation of the Brazilian juridical order for the invigoration of that institute
and, as result, so that it happens less judicialização processes of that
nature. Through case study, he/she researches bibliographical and
documental analysis and tearchers understanding, for the descriptive and
deductive method, presents in their conclusions the reflexes of ADPF 378
in the judgement of the process of impeachment of DilmaRousself, in order
to establish a reflection concerning the possible impacts of that matter for
the democratic and constitutional balance of the country.
Keywords: Impeachment; President; Constitution; Responsibility Crime;
STF
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SUMARIO: 1.Introdução – 2.Breve síntese histórica acerca do processo de
impeachment – 3. Do rito processual do impeachment aplicável ao
presidente da república no Brasil –4. Do processo de impeachment contra
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a Ex-Presidente Dilma Rousseff – 4.1 Da arguição de descumprimento de
preceito fundamental – ADPF 378 – 5. Da repercussão do impeachment de
Dilma Rousseff – 6. Considerações finais -Referências

1 .INTRODUÇÃO
O Impeachment é um meio político por meio do qual se provoca a
destituição de uma autoridade pública de seu respectivo cargo, que tem
como pressupostos elementos jurídicos que devem ser preenchidos para o
desencadeamento do ato. A imprescindibilidade do reconhecimento de tais
condições para que se proponha processo de impeachment é primordial
para que se previna a sua utilização de maneira arbitrária e não embasada
ética e legalmente.
Nesse sentido, não se faz suficiente apenas o simples
descontentamento ou os interesses conflitantes para que o processo de
impeachment de determinada autoridade seja apresentado, também a
necessidade de que se verifique a infringência de regulamentações
jurídicas, e tal
responsabilidade.

desconformidade

é

denominada

de

crime

de

A se considerar a conjuntura social brasileira, denota-se que nos
últimos anos vivenciamos uma verdadeira crise na economia, na política e
até mesmo no que tange a esfera constitucional. De modo mais específico,
o ano de 2016 se sobrelevou pelo processo de impeachment da exPresidente Dilma Rousseff, cuja matéria produziu inúmeras discussões e
polêmicas.
Nesse contexto, o Movimento Passe Livre (MPL), cujo foco consistia
na insatisfação referente ao aumento do vale transporte de ônibus foi a
mola propulsora das manifestações ocorridas em 2015, levando milhares
de pessoas às ruas em defesa da Operação Lava Jato e contra o governo
Dilma, iniciando-se em são Paulo e estendendo-se por todo os pais.
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O processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff iniciou
com a polemica e divergências de opiniões entre a sociedade e no
parlamento. Assim sendo, uma das causas do impeachment de Dilma
Rousseff foi a baixa popularidade somada à uma forte oposição no
Congresso Nacional que teve como principal ator o então deputado
Eduardo Cunha.
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Além do impacto produzido pelo respectivo mérito do impeachment
de Dilma Rousseff, uma deliberação em especial, relacionada ao rito do
processual, invocou a atenção dos juristas pátrios, em particular dos
constitucionalistas.
Alude-se aqui a decisão tomada pelo Senado Federal e promulgada
pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), que admitiu o
fracionamento da votação da apreciação do impeachment, abraçando a
concepção de que as penas resultantes de punição no processo não
ocorreriam de modo cumulativo.
5

Seria de fato o ideal que em situações futuras o processo causasse
menos incertezas, e que, se sobrevir nova denúncia contra um presidente
da República, esteja fortificada a segurança jurídica e, como resultado, no
que tange as das possibilidades reais, que a judicialização em relação aos
seus procedimentos sejam diminuídas.
No que concerne a relevância da discussão acerca do assunto em
tela, mereceram consideração: identificar os fenômenos que levaram ao
impeachment da ex-presidente Dilma; estudar como foi definido pelo STF o
rito de impeachment no caso em tela; verificar se, nas suas respostas ao
caso Dilma, o STF adotou posição proativa (o que chamamos de ativismo
judicial) ou de controle constitucional; analisar se a modulação para o rito
colaborou ou não para a harmonia entre os três poderes; examinar a
repercussão das deliberações do STF para o bicameralismo, que no Brasil
é representado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.
O objetivo basilar do presente artigo se atém à averiguação dos
procedimentos concernentes ao processo de impeachment no
ordenamento jurídico pátrio e de seus resultados quanto à imposição das
punições relacionados, apresentando indagações sobre o que essa
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conjuntura significa para o equilíbrio democrática e jurídico do Brasil.
Desse conjunto de questões, sugere-se a seguinte hipótese: a decisão em
apreciação é ou não inconstitucional, e seus resultados atingem legítima
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juridicidade da Carta Magna e da democracia brasileira, em especial o
instituto da Soberania Popular.
Deste modo, com a aplicação dos métodos descritivo e dedutivo,
serão feitas observações a partir do que ensina a doutrina jurídica nacional
e a jurisprudência do STF sobre dos crimes de responsabilidade e do
impeachment, em particular ao que se diz respeito à imposição das
respectivas penalidades. Ainda, juntamente serão desenvolvidas
concepções relacionadas à Constituição e a sua vinculação com o Estado
Democrático de Direito, com o objetivo de melhor avaliar os resultados
provenientes da decisão em tela para à confiabilidade da democracia
brasileira e suas provenientes instituições.
Além da Introdução, Considerações Finais e as devidas
Referências, este artigo está organizado em 5 (cinco) principais seções. Na
primeira, far-se-á uma breve síntese histórica acerca do processo de
impeachment; A segunda, intitulada “Do Rito Processual do Impeachment
Aplicável ao Presidente da República no Brasil”, discutimos acercado rito
processual do impeachment em âmbito jurídico pátrio, focando na
aplicabilidade deste instituto ao Presidente da República. Posteriormente,
na terceira sessão, intitulada “Do Processo de Impeachment Contra a ExPresidente Dilma Rousseff”, far-se-á um apanhado social e jurídico acerca
do processo de impeachmentsofrido pela ex-presidente Dilma
Rousseff; nos subtópicos I e II da terceira sessão, será explanado uma
breve análise da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº
378, e, por fim, será evidenciado breves linhas acerca da repercussão
geral da culminância do processo de impeachment em tela.
2

BREVE SÍNTESE HISTÓRICA ACERCA DO PROCESSO DE
IMPEACHMENT

O instituto do Impeachment (impedimento, em português) teve seu
nascimento no ordenamento jurídico inglês, de modo que era aplicado
como meio de punir os Ministros da monarquia, na Inglaterra antiga, caso
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estes violassem as atribuições de seus cargos públicos. Contudo, não era
permitido a sua utilização contra o Rei, advindo nesse sentido o termo “the
king do notwrong”[2], característica do absolutismo monárquico
(SCHILLING, 2004).
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Semelhante à Câmara dos Deputados em nosso modelo político, a
Câmara dos Comuns configurava-se como o tribunal de acusações, ao
passo que a Câmara dos Lordes, que se equipara ao Senado Federal,
efetuava o julgamento (FAVER, 2008), em um processo similar ao utilizado
no Brasil hodierno. Com o passar das eras, o sistema procedimental do
impeachment foi se modificando, adquirindo uma especificidade política,
desligando-se dele o aspecto criminal.
Nesse sentido, Cláudio Fernandes (2018) salienta que:
Em 1376, o LordLatimer foi alvo de um processo da
Câmara dos Comuns (Parlamento Inglês), o que se
configurou
como
o
primeiro
processo
de
5
impeachment do mundo. Nesse processo foram
definidos os primeiros trâmites que seriam
aperfeiçoados no decorrer dos séculos.
Da mesma forma, o instituto do impeachment fora
revivescido pela Constituição dos norte-americana, cujo modelo fora
reproduzido em diversos ordenamentos jurídicos no mundo, em
especial nos países ocidentais.
No Brasil, o rito de impeachmentoriginou-se com a
publicação da Constituição de 1891, tendo como modelo a
constituição estadunidense, mas com atributos próprios, uma vez
que no território brasileiro, diversamente do que acontece em outras
nações, uma lei ordinária, no caso a Lei 1.079 de 1950, é que
categoriza os crimes de responsabilidade, norteando o
procedimento e o julgamento do ato.
Sustentando
esse
raciocínio,
Cláudio
Fernandes
complementa:
Entre nós, brasileiros, os únicos presidentes a sofrer
impeachment, até então, foram Fernando Collor de
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Melo, em 1992, e Dilma Rousseff, em 2016. A
previsão de impedimento do cargo para presidentes
da República estava inclusa na legislação brasileira
desde a primeira constituição republicana, outorgada
em 1891. Com o processo de redemocratização do
Brasil, iniciado em 1985, após a vigência dos
Governos Militares, foi elaborada e aprovada uma
nova Constituição em 1988. Essa Constituição
(vigente até hoje), além de assegurar as liberdade
individuais e as eleições diretas, também conservou
em sua estrutura a possibilidade de impeachment
para o Presidente da República. Quaisquer atitudes
que o Presidente faça que atentem contra os itens
elencados abaixo podem desencadear um processo
de impeachment.
No sistema atual o rito de impeachment é misto, tendo uma
parte jurídica e outra política, tendo como consequência final, acaso
seja aceito, o afastamento do denunciado e a concomitante
inelegibilidade por 8 (oito) anos.
Exposta a explanação histórica de modo sintético acerca do
processo de impeachment, discorrer-se-á a seguir sobre o rito
processual do impeachment em âmbito jurídico pátrio, focando na
aplicabilidade deste instituto ao presidente da república.
3
DO RITO PROCESSUAL DO IMPEACHMENT APLICÁVEL AO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO BRASIL
Primeiramente, para que o requerimento de instauração de
impeachment tenha solidez, se faz primordial a presença de provas de que
o representante, no caso em tela o presidente da república, tenha efetuado
algum crime de responsabilidade, que inclui desde a improbidade
administrativa até condutas que venham a colocar a segurança do país em
risco
Acerca da definição de crime de responsabilidade, Lenza (2012,
p.22) leciona:
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São infrações político-administrativas (crimes de
natureza política) praticadas por detentores de altos
cargos públicos. A definição das condutas típicas
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configuradoras do crime de responsabilidade e o
estabelecimento de regras que disciplinem o
processo e julgamento dos agentes políticos federais,
estaduais ou municipais envolvidos são da
competência legislativa privativa da União e devem
ser tratados em lei nacional especial.
Assim, o impeachment do Presidente da República poderá ser
requisitado por qualquer cidadão que esteja em pleno gozo de seus
direitos políticos, de forma que o pedido (chamado pela Lei de "denúncia"),
deverá ser feito por escrito, direcionado à Câmara dos Deputados.
Lembrando que tal pedido requer a observância dos princípios da
legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Acerca dos princípios da
legalidade e da juridicidade, Gabriel Viera (2010) nos ensina que:
5

Os princípios da legalidade e da juridicidade
constituem meios de aplicação do direito e
parâmetros de análise no âmbito do controle interno e
externo, notadamente, neste último caso, o controle
jurisdicional de constitucionalidade no sentido de
preservar a supremacia da Constituição e dos
preceitos nela contidos.
Deste modo, em seu pedido, o "denunciante" precisará evidenciar
que o Presidente da República cometeu crime de responsabilidade. O rol
de crimes de responsabilidade do Presidente está previsto no art. 85 da
CF/88:
Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do
Presidente da República que atentem contra a
Constituição Federal e, especialmente, contra:
I - a existência da União;
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II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes
constitucionais das unidades da Federação;
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e
sociais;
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IV - a segurança interna do País;
V - a probidade na administração;
VI - a lei orçamentária;
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei
especial, que estabelecerá as normas de processo e
julgamento.
Vale acentuar que o texto legal supramencionado possui caráter
exemplificativo. A Lei nº 1.079/50 aduz a previsão legal com os detalhes
dos crimes de responsabilidade do Presidente da República, mais
precisamente nos arts. 5º a 12.
A seguir, os deputados acolhem o pedido e instituem uma
comissão para julgá-lo em dez sessões. Neste espaço temporal, o
presidente da República pode oferecer a sua defesa. Deste modo, ocorre
uma primeira votação na Câmara e, se 2/3 dos deputados deliberarem pela
continuidade do processo de impeachment, o mesmo será direcionado
para o Senado Federal, onde será estabelecida outra comissão de
julgamento. Esta primeira etapa equivale ao judicium acussatione da
primeira etapa do rito do tribunal do júri, determinando se a acusação foi
aceita pela câmara, indo para a etapa posterior, ou o julgamento do mérito
em si. Nesta primeira etapa vota-se a probabilidade de que tenham
ocorrido os crimes acima descritos.
Ao longo dessa etapa, em que se considera aceito o pedido inicial,
o presidente da República deve se eximir de suas funções pelo período
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pelo prazo máximo de 180 dias, até que ocorra a votação no Senado, por
meio de uma sessão dirigida pelo presidente do Superior Tribunal Federal.
Desta maneira, se 2/3 dos senadores deliberarem a favor, ocorre o
impeachment, culminando, para além do afastamento definitivo, na
inelegibilidade do presidente da República pelo lapso de oito anos. Quem
responsabiliza-se pelo governo do governo presidencial é o vice, até o fim
do mandato.
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Explanados os elementos concernentes ao rito processual do
impeachment aplicável ao Presidente da República no ordenamento
jurídico pátrio, será adentrado a seguir um apanhado social e jurídico
acerca do processo de impeachmentsofrido pela ex-presidente Dilma
Rousseff.
4

DO PROCESSO DE IMPEACHMENT CONTRA A EX-PRESIDENTE
DILMA ROUSSEFF

É inquestionável o fato de que o processo de impeachment da
5
presidenta Dilma Rousseff ocasionou, no campo político, relevante
polarização e inconstância no Brasil, sob a ótica de duas correntes: os que
eram a favor do argumento do crime de responsabilidade e os que
qualificavam essa dinâmica como golpe de estado.
Em consequência da grave crise que assolava o país, decorreram
questões desafiadoras para o governo Dilma, entre eles: escândalos
ligados à corrupção, a desaceleração da economia, a precariedade dos
serviços públicos e sobretudo o alto custo de vida no país.
Decorreram, dessa maneira, intensos protestos contra o governo
Dilma Rousseff, marcados por manifestações públicas que sucederam em
várias regiões do país, tendo como propósito central reinvindicações contra
o governo Dilma Rousseff e, posteriormente, a defesa da Operação Lava
Jato (DW BRASIL, 2015).
A organização dos protestos populares juntou milhões de pessoas
nos dias 15 de março, 12 de abril, 16 de agosto e 13 de dezembro de
2015, e, de acordo com cálculos, foram as maiores mobilizações populares
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em solo brasileiro desde a origem da Nova República (Marcos Coronato e
Marco Vergotti, 2015).
Diante deste contexto social, os juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale
Junior e Janaina Paschoal redigiram e protocolaram na Câmara dos
Deputados, "denúncia" (pedido de impeachment) em face da Presidente
Dilma Rousseff. Por conseguinte, no dia 02/12/2015, o Presidente da
Câmara, Deputado Eduardo Cunha, acatou a denúncia proposta.
Importante frisar que diversas outras denúncias tinham sido protocoladas
antes, com o mesmo teor, algumas inclusive não aceitas.
Importante esclarecer que o Presidente da Câmara faz um juízo
prévio de admissibilidade da denúncia, de maneira que poderia já tê-la
rejeitado liminarmente se entendesse que o pedido apresentado era inepto
ou que não tinha justa causa. Assim, seu papel no recebimento dessa
denúncia não é meramente burocrático, havendo um juízo decisório. Nesse
sentido, confira precedente do Supremo Tribunal Federal:
(...) a competência do Presidente da Câmara dos
Deputados e da Mesa do Senado Federal para
recebimento, ou não, de denúncia no processo de
impeachment não se restringe a uma admissão
meramente burocrática, cabendo-lhes, inclusive, a
faculdade de rejeitá-la, de plano, acaso entendam ser
patentemente inepta ou despida de justa causa (STF,
2011).
A motivação para o recebimento da denúncia pelo presidente da
câmara dos Deputados, deu-se pelo fato de que a Presidente da República
assinou, em 2015, seis decretos presidenciais abrindo créditos
suplementares em desacordo com a lei orçamentária, o que configura, em
tese, os crimes de responsabilidade previstos nos itens 4 e 6 do art. 10 da
Lei nº 1.079/50, tendo tal fato sendo chamado de “pedaladas fiscais”:
Outra circunstância que alicerçou o acolhimento da denúncia foi a
execução das denominadas "pedaladas fiscais", que teriam sido praticadas
no ano de 2015, acontecimento que se adéqua, de maneira subjetiva, ao
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crime de responsabilidade contra lei orçamentária (art. 85, VI, da CF/88).
Para melhor esclarecimento, segue um trecho da denúncia apresentada,
conforme publicação no site Congresso em Foco (2015):
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A União contratou a Caixa Econômica Federal e o
Banco do Brasil como operadores de programas
desenvolvidos pelo Governo Federal. Para tanto,
deveria repassar, diretamente da conta do Tesouro,
os recursos necessários para a efetivação dos
programas a cada mês, mais precisamente, teria a
obrigação de transferir para as instituições financeiras
os valores relativos à equalização de juros, aos
dispêndios e às transferências legais dos já
mencionados programas de governo.
Porém, deixou de operar essas restituições e as
entidades do sistema financeiro contratadas
realizaram5 os pagamento aos beneficiários com
recursos próprios e, consequentemente, promoveram
a constituição de crédito em seu favor, contra a
União.
Este procedimento, a toda evidência, constitui
modalidade de mútuo, ou operação assemelhada, a
configurar operação de crédito nos termos da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Ocorre que art. 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal
proíbe a realização deoperação de crédito entre uma
instituição financeira estatal e o ente da Federação
que a controla, na qualidade de beneficiário do
empréstimo.
Outro não foi o ocorrido, eis que as instituições que
concederam crédito, como é público e notório, são
controladas pela própria União.

365
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Logo, a operação de crédito realizada entre as
instituições financeiras e a União foram ilegais!
Por conseguinte, a análise realizada pela comissão especial da
Câmara admitiu, em 11/04/2016, a continuação do processo de
impeachment. Posteriormente, no dia 17/04/2016, os deputados federais
ratificaram o referido parecer, viabilizando o Senado a instituir o processo;
foram 367 votos a favor, 137 discordantes e 7 abstenções (CÂMARA
NOTÍCIAS, 2017). De tal maneira, a denúncia foi enviada para o Senado
Federal.
Neste raciocínio, os tramites processuais seguem os termos
positivados na Lei nº 1.079/1950, que determina os crimes de
responsabilidade e dispõe acerca do referente processo de julgamento e
no regimento interno da Câmara dos Deputados, de acordo com o que fora
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental, nº 378:
Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) julgou parcialmente procedente a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)
378, que discute a validade de dispositivos da Lei
1.079/1950 que regulamentam o processo de
impeachment de presidente da República. Com o
julgamento, firmou-se o entendimento de que a
Câmara dos Deputados apenas dá a autorização para
a abertura do processo de impeachment, cabendo ao
Senado fazer juízo inicial de instalação ou não do
procedimento, quando a votação se dará por maioria
simples; a votação para escolha da comissão
especial na Câmara deve ser aberta, sendo ilegítimas
as candidaturas avulsas de deputados para sua
composição; e o afastamento de presidente da
República ocorre apenas se o Senado abrir o
processo. (STF, 2011).
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Desta maneira, no dia 12/05/2016, os senadores, com 55 votos a
favor, determinaram a instauração do processo de impeachment,
afastando a ex-Presidente Dilma de suas funções, de forma que o então
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Vice-Presidente, Michel Temer, assumiu a presidência temporariamente
(FOLHA DE S. PAULO, 2017). Em seguida, em 04/08/2016, a comissão
especial do Senado aprovou parecer final formulado pelo Senador Antônio
Anastasia (PSDB-MG), relator da comissão, favorável ao seguimento do
pedido de impeachment (BBC, 2017).
Importante comentar que, ao longo do processo, a defesa de Dilma
fora exercida por José Eduardo Cardozo, o qual no transcorrer da instrução
processual exerceu o cargo de Advogado-Geral da União, circunstância
essa que produziu críticas no campo jurídico (FOLHA DE S. PAULO,
2017), visto que a função convencional da Advocacia Geral da União
(AGU) é de, em resumo, defender os interesses da União como pessoa
jurídica de direito público que é, nas disposições do art. 131 da
Constituição.
5

Não obstante às questões mencionadas, a comissão especial da
Câmara possibilitou a defesa. A partir do momento em que ocorrer o
afastamento da ex-Presidente pelo Senado, no dia 12/05/2015, Cardozo foi
desempossado da AGU e deu prosseguimento à defesa como advogado
particular.
Na época, em sessão presidida pelo Ministro Presidente do STF,
Ricardo Lewandowski, na data de 10/08/2016, o Plenário do Senado, com
59 votos a favor, aprovara o referido parecer, encerrando a etapa de
pronúncia e decidindo por levar Dilma Rousseff a julgamento (AGÊNCIA
SENADO, 2017).
Por fim, depois de efetuadas as últimas diligências, deu-se
principiado o julgamento no dia 25/08/2016, sendo encerrado no dia
31/08/2016, na ocasião em que Dilma Rousseff fora condenada, por meio
de 61 votos favoráveis. Dessa maneira, a ex-Presidente foi afastada de
forma definitiva do cargo presidencial; contudo, não ocorreu condenação à
pena de inabilitação para o exercício de funções públicas, por meio de uma
breve análise da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº
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378, que dispõe, entre outros, acerca da definição da legitimidade
constitucional do rito previsto na lei nº 1.079/1950, no que tange o
processo de impeachment, utilizando como foco norteador o entendimento
do Ministro Barroso.
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4.1

DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
FUNDAMENTAL – ADPF 378

DE

PRECEITO

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF
378, apresentada pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), à medida que
se articulava o impeachment da ex-presidente Dilma Vana Rousseff,
indagou a concordância dos dispositivos da Lei 1.079 de 1950 com a atual
Carta Magna.
Nesse sentido, o PC do B (2015) argumentou que a ADPF visava:
Verdadeira 'filtragem constitucional' da lei 1.079/50 de
modo a compatibilizá-la com as garantias
constitucionais que compõem o núcleo essencial do
devido processo legal, bem como com os princípios
democrático, da separação de poderes e com a
conformação dada pela Constituição Federal de 1988
ao instituto do Impeachment".
Por mais que a decisão relacionada à ADPF 378 tenha tido
repercussão direta no processo de impeachment desencadeado contra a
presidente Dilma Rousseff, a arguição de descumprimento de preceito
fundamental é um meio de controle abstrato de constitucionalidade e
constitui referência apropriada para futuros julgamentos que compreendam
a mesma matéria, excluindo aqui o argumento de que o STF teve postura
proativa (ativismo judicial).
Em dezembro de 2015, a ADPF 378 fora levada ao plenário do STF e
julgada parcialmente procedente. A maior parte dos Ministros acompanhou
o entendimento do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, discordante do
relator da ação, Ministro Edson Fachin. Ficou firmado, com o julgamento
do ato, a assimilação de que a Câmara dos Deputados somente autoriza a
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abertura do processo de impeachment, competindo ao Senado Federal,
com votação por maioria simples, o juízo preliminar de instauração ou não
do processo. Lembrando que a presidente Dilma Rousseff não tinha direito
à defesa antes de o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, admitir o
pedido de abertura de processo de impeachment
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Ficou determinado que a votação para designação da comissão
especial na Câmara dar-se-á de maneira aberta, estando ilegítimas as
candidaturas separadas de deputados para a sua formação; e ainda que o
desligamento do presidente da República ocorre somente se o Senado
instaurar o processo.
Neste tocante, sobre a votação aberta, o Ministro Barroso (2015)frisa
que:
O voto secreto foi instituído por uma decisão
unipessoal e discricionária do presidente da Câmara
no meio do jogo. E portanto, sem autorização
5
constitucional,
sem
autorização
legal,
sem
autorização regimental, por vontade unipessoal
própria, ele disse aqui vai ser secreto porque eu
quero. A vida na democracia não funciona assim.
Ainda na visão de Barroso (2015), “a existência de chapa avulsa para
concorrer ao pleito para formação da Comissão Especial confronta o
disposto no artigo 58, § 1º da Constituição, segundo o qual deve ser
assegurada a representação dos partidos na Casa Legislativa”.
Também nos termos da ADPF 378, o regimento interno da Câmara
dos Deputados e do Senado podem ser utilizados, de maneira subsidiária
ao processo e julgamento do impeachment, com a condição de tais
preceitos sejam harmonizáveis com as normas constitucionais
relacionados, restringindo-se a regular questões internas.
O chamado "fatiamento" da condenação, que significou na aplicação
da pena de perda do cargo, afastando, porém, a pena de inabilitação para
o exercício de função pública, produziu grande discussão nos âmbitos
jurídico e político, o que provocou a indagação perante o Supremo Tribunal
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Federal da decisão do Ministro Ricardo Lewandowski de permitir o
requerimento de destaque para votação em separado da segunda parte da
pena.
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Por fim, prevaleceu no plenário o entendimento de que o STF deveria
manter o roteiro do impeachment definido em 1992 para o caso Collor, rito
que foi definido naquela época pelo próprio Supremo.
Diante do exposto no que concerne a ADPF 378, dar-se-á segmento
com breves linhas acerca da repercussão geral do impeachment da ex
presidente Dilma Rousseff.
5

DA REPERCUSSÃO DO IMPECHMENT DE DILMA ROUSSEFF

A culminância do processo de impeachment movido em desfavor
da ex presidente Dilma repercutiu de maneira ampla no meio social,
jurídico, virtual e ainda na imprensa internacional, com reflexos diretos
também na economia e em índices de confiança do investimento externo
direto.
A ex presidente sustentou, após receber a decisão do Senado que
cassou o seu mandato, entre outros pontos, que:
O processo de impeachment não foi só um golpe
contra ela, “ mas contra os direitos trabalhistas, o
direito à moradia e a terra, direto a educação, saúde e
cultura, direito dos jovens protagonizarem sua
história, direitos dos negros, indígenas, mulheres, e
LGBTs”(Exame, 2016).
No mesmo sentido, Dilma Rouseff complementou que:
Haverá contra eles a mais firme, incansável e
enérgica oposição que um governo golpista pode
sofrer”, afirmou Dilma. E disse ainda que “futuras
gerações de brasileiras saberão que, na primeira vez
que uma mulher assumiu a Presidência do Brasil, a
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machismo e a misoginia mostraram suas feias faces.
(Exame, 2016).
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Horas depois da cassação, a Frente Nacional de Prefeitos manifestou
insegurança perante o precedente concebido pela decisão. "O precedente
do impeachment de um governante por não atendimento à lei fiscal, nos
leva a considerar que os demais governantes, sejam prefeitos ou
governadores, também estão com seus mandatos ameaçados", declarou o
secretário-executivo da entidade (FOLHA, 2016).
Apesar da técnica do devido processo legal ter sido respeitada,
algumas questões ligadas a ética e articulações políticas deixaram
algumas inseguranças, em especial à soma de fatos novos e depoimentos
de delatores em fatos que influem direto ou indiretamente no processo de
impeachment da ex presidente.
Segundo Lúcio Funaro, delator na Operação Lava Jato, em
depoimento em agosto de 2017, ” o ex-presidente da Câmara dos
5
Deputados, Eduardo Cunha teria recebido um milhão de reais para
comprar votos a favor do impeachment de Dilma Rousseff” (Folha, 2017).
Funaro afirmou ainda que recebera mensagens de Cunha dias antes da
votação do impeachment. "Ele me pergunta se eu tinha disponibilidade de
dinheiro, que ele pudesse ter algum recurso disponível para comprar algum
voto ali favorável ao impeachment da Dilma. E eu falei que ele podia contar
com até R$ 1 milhão e que eu liquidaria isso para ele em duas semanas no
máximo", disse Funaro em depoimento à justiça (Jornal do Brasil, 2017).
Em 11 de abril de 2016, o então vice-presidente Michel Temer enviou
um áudio a parlamentares do PMDB, praticamente se reputando como o
novo presidente. O áudio de Temer obteve enorme repercussão. No
governo, o resultado foi extremamente negativo: à medida que Dilma
acusou Temer de comandar uma conspiração em desfavor dela, ministros
governistas defenderam que o vice-presidente deveria renunciar caso o
impeachment fosse derrotado, o que de fato não ocorreu.
Sob o argumento de que o processo de impeachment seria um golpe,
Dias Toffoli, Ministro do Supremo Tribunal Federal e Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral, afirmou acerca do processo de impeachment em tela
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que "não se trata de um golpe. Todas as democracias têm mecanismos de
controle e o processo de impeachment é um tipo de controle" (Correio
Brasiliense, 2016).
A imprensa internacional também deu ampla cobertura sobre a
culminância do processo de impeachment de Dilma Rousseff.
Argumentando um longo processo de crise política e econômica, “os
jornais The Guardian, Wall Street Journal, Le Monde e The Washington
Post avaliaram que o cenário político e econômico brasileiro deveria se
permanecer turbulento durante a gestão de Michel Temer (PMDB) ”.
(Exame, 2016).Ainda sobre a repercussão internacional, a revista Exame
(2016) diz que:
O jornal norte-americano The New York Times
destacou o intenso debate que tomou conta do país
sobre o fato de Dilma ter cometido ou não crimes
contra a Constituição. “Para muitos críticos, o
impedimento foi uma queda justa para uma líder
arrogante e representante de um partido que se
perdeu no poder. Já os críticos ao processo chamam
o processo de golpe de Estado, que atacou a jovem
democracia brasileira”, avaliou o jornal.
Nas redes sociais, o impeachment da presidente Dilma Rousseff
marcou os assuntos mais comentados mundialmente na época.
Das hashtags mais populares entre os internautas (UOL, 2016) foram
"Impeachment Day", "Agora o Brasil", "Tchau Querida", "Luto Pela
Democracia". Segundo o escritório do Twitter no Brasil, de 0h às 17h desta
quarta-feira foram contabilizadas 864 mil menções a termos relacionados
ao impeachment.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ante o evidenciado neste artigo, não ficam dúvidas de que o
processo de impeachment emergiu na Inglaterra Absolutista destacada por
uma natureza experimentalmente criminal.
Nos Estados Unidos da América, a instauração do processo de
impeachment estabeleceu princípios norteadores e tornou-se molde para
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estabelecer o se compreenderia por impeachment no Brasil. Desta forma,
o impeachment como é disposto no sistema jurídico pátrio se manifesta
como procedimento de natureza política, no entanto, coberto por uma
solenidade tão característica que muito se apodera do caráter de processo
judicial.
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Com base no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff esta
análise retomou a denúncia em desfavor dela, o procedimento usado pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Fez-se estudo dos
entendimentos do STF na ADPF 378 para modular o processo em
concernência com os dispositivos previstos na Carta Magna, da Lei n. º
1.079/50 e dos regimentos internos do Legislativo.
No evento em estudo, questiona-se o fracionamento da votação
consumado no Senado, com anuência do Ministro Presidente do STF, na
deliberação acerca do impeachment de Dilma Rousseff, e também a
decorrente aplicação de modo isolado da pena de perda do cargo, foi
encarado por muitos estudiosos
5 como uma violação ao texto do art. 52,
parágrafo único, da Constituição Federal.
A compreensão, tanto com base teleológica quanto literal da
composição do dispositivo constitucional em estudo, determina que em
caso de sanção por crime de responsabilidade, o Presidente da República
deve ser, simultaneamente, destituído do cargo e inabilitado para o gozo
de funções públicas por um período de oito anos. Então, tecnicamente
falando, à ex-Presidente Dilma, em sua condenação, careceria de ter
ocorrido das duas as punições, o que não sucedeu, como é de saber
notório.
Haja visto o STF dispor do ônus de salvaguardar a observância da
Constituição Federal, a sua interferência nesse contexto é algo que ainda
vem sendo analisado pelo tribunal, mas que se manifesta aconselhável.
Contudo, caso aconteça tal intervenção, deve ser procedida com
prudência, considerados as estreitas limitações do princípio da separação
dos poderes.
Finalmente, acerca do instituto do impeachment, faz-se necessário
dignificar a história, a democracia e a soberania do país, procurando
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sempre proteger as instituições e mecanismos constitucionais,
especialmente em momentos de crises políticas e sociais. para isso, é de
sumo valor que os procedimentos extremos como o impeachment sejam
usados em situações limítrofes e com fundamentos jurídicos consistentes.
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Resumo: Trata-se de artigo cujo objetivo é analisar os principais
elementos relacionados à figura jurídica do grupo econômico, sob a ótica
da doutrina justrabalhista. Para tanto, o enfoque principal é voltado para o
estudo dos pressupostos objetivos, de um lado, e subjetivos, de outro,
necessários à sua caracterização, tendo em vista a legislação aplicável à
matéria, bem como os caminhos percorridos pela jurisprudência, desde a
inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio, até as mais recentes
inovações legais promovidas pela Lei n. 13.467/17.
Palavras-chave: Grupo econômico. Empregador. Reforma Trabalhista
Sumário: 1. Introdução; 2. Conceito de Empregador; 3. Grupo Econômico
Trabalhista; 3.1. Elementos objetivos para a formação de grupo
econômico; 3.1.1. Grupo econômico vertical; 3.1.2. Grupo econômico
horizontal; 3.1.3. A Reforma trabalhista e o grupo econômico por
coordenação; 3.2. Elementos subjetivos
Econômico; 4. Conclusão; Referências.

para

formação

do

Grupo

1. Introdução
O presente texto tem por finalidade a abordagem dos temas que
envolvem a figura jurídica do grupo econômico no Direito do Trabalho. A
análise é desenvolvida sob o ponto de vista material, deixando de lado o
enfoque processual, em razão da premente necessidade de refletir a
respeito do instituto, ante os impactos das alterações oriundas da reforma
trabalhista.
Para o cumprimento do escopo a que se propõe, o ponto eleito para a
partida foi a fixação dos parâmetros de conceituação do empregador.
Somente se efetivamente assimilados os fundamentos principiológicos
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sobre os quais está assentada a doutrina trabalhista quanto ao tema é que
fica clara a lógica que justifica o tratamento legal conferido aos grupos
econômicos, sobretudo quanto à solidariedade ativa e passiva na relação
empregatícia. Pretende-se demonstrar que é a existência de um
empregado, segundo os critérios legalmente estabelecidos, que dá os
contornos da relação de emprego. A personificação do empregador é para
tanto irrelevante, pois sua identificação é consequencial e não causal.
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Em seguida, passa-se ao exame da disciplina legislativa constante do
ordenamento jurídico brasileiro– e de sua evolução –, a fim de elucidar os
fatores que impulsionaram a jurisprudência do Tribunal Superior do
Trabalho a adotar inicialmente jurisprudência progressista e, em seguida,
mais cautelosa para a definição dos pressupostos subjetivos e objetivos do
grupo econômico.
Tratando-se de fenômeno extraível do plano dos fatos, o objetivo final
é demonstrar que a norma não pode se distanciar dos fatos, sob pena de
resvalar na ineficácia. Em5 conformidade com a hermenêutica
constitucional, ao interpretar os preceitos legais, inclusive as mais recentes
modificações legislativas aplicáveis à matéria, quer-se assegurar uma
compreensão voltada à concretização dos direitos laborais e da melhoria
da condição social do trabalhador. Ao mesmo tempo, este estudo pretende
conferir a devida importância ao desenvolvimento econômico, à evolução
tecnológica e à livre iniciativa, sem, contudo, admitir que a preservação
destes ou seu incentivo pode ocorrer à margem das garantias trabalhistas
mínimas fixadas pelo constituinte e pela ordem jurídica internacional. O
princípio da responsabilidade é, nesse sentido, consectário dos preceitos
constitucionais, na medida em que importa garantia de efetividade.
2. Conceito de Empregador
No exame da matéria ora posta em estudo, o conhecimento do
conceito de empregador e de sua importância se mostram essenciais. Há,
no ordenamento jurídico pátrio, previsão legal expressa com pretensão de
conceituar os sujeitos da relação de emprego. Com efeito, a Consolidação
das Leis do trabalho prevê em seu art. 2º que “Considera-se empregador a
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empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço”.
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Do texto normativo, pode-se depreender parte dos elementos fáticojurídicos configuradores da relação empregatícia, isto é, a onerosidade, a
subordinação e a pessoalidade. O requisito da não-eventualidade fica por
conta da dicção do art. 3º do mesmo diploma legal.
Entretanto, o art. 2º da CLT contém duas expressões fundamentais
para a compreensão dos institutos a cujo estudo ora se propõe, dando as
diretrizes principiológicas pelas quais deve se pautar o intérprete,
sobretudo diante das mais recentes inovações legais.
A primeira das expressões é aquela que indica a incidência da
alteridade em face do empregador (“assumindo os riscos da atividade
econômica”). Se é verdade que, ao contratar, ele se investe de uma série
de prerrogativas para a gestão do negócio, também é certo que os riscos
da atividade devem ser por ele suportados. Afinal, o Poder Diretivo, de
natureza contratual, é garantido pela ordem jurídica se e à medida que o
contrato de trabalho cumpre sua função de valorização social do trabalho e
da livre iniciativa, de modo equilibrado (art. 1º, III, da Constituição Federal).
Tais riscos são suportados ainda que não se trate,
fundamentalmente, de atividade de cunho econômico, pois a relação de
emprego tem sua essência na natureza da prestação de serviços pelo
trabalhador e não na figura para quem a força de trabalho é transferida. É
por esse motivo que o §1º do dispositivo legal em estudo esclarece que ao
empregador são equiparados “os profissionais liberais, as instituições de
beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins
lucrativos”. A assertiva, embora simples, é segura do ponto de vista
jurídico, pois sempre que houver uma pessoa física, prestando serviços de
forma subordinada, onerosa, pessoal e não eventual, haverá alguém que
se beneficia diretamente da alienação da mão de obra, sendo este o
responsável pelas obrigações decorrentes do pacto de emprego. Nesse
sentido, o professor Homero Batista propõe o redimensionamento da
discussão doutrinária a respeito do tema para que o empregador seja
conceituado simplesmente como “aquele que contrata um trabalhador
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como empregado”[1]. Ou, nas palavras de Amauri Mascaro, “empregador é
o ente, dotado ou não de personalidade jurídica, com ou sem fim lucrativo,
que tiver empregado”[2].
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O outro aspecto textual que merece destaque é a menção à
empresa enquanto titular do cunho jurídico de empregador. O emprego da
expressão pelo legislador não primou pela técnica, é verdade,
considerando que o conceito dogmático de empresa se deflui do art. 966
do Código Civil, a se concluir, pois, que se trata da “atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”.
No entanto, a Doutrina juslaboral é harmônica quanto à importância
da impropriedade legislativa, pois acabou por colocar em destaque o
princípio da despersonalização do empregador. Significa dizer que é
irrelevante, em termos práticos, a pessoa física ou jurídica titular da
posição passiva da relação de emprego, pois a ordem jurídica se
preocupa, na verdade, com o complexo patrimonial com o qual o
trabalhador mantém vínculo 5 jurídico-econômico. A propósito dessa
conclusão, Francisco Antônio de Oliveira é enfático:
O que quis deixar claro o legislador – e isso se
repete nos arts. 10 e 448 da CLT – é que o crédito
trabalhista estará sempre garantido pelo patrimônio
que forma o fundo de comércio, pouco importando
quem seja o proprietário. O crédito trabalhista
persegue o patrimônio para onde quer que vá, como
um direito de sequela. E se o patrimônio desaparecer,
pouco importando a causa, ressalvada a exceção
prevista nos arts. 501 da CLT (força maior) e 486
(factum principis), os sócios, diretores, dirigentes
responderão com os seus patrimônios particulares,
cujo pagamento é preferencial (art. 196 do CTN; Lei
n. 6.830/80).[3]
Tais são as premissas sobre as quais se assenta a teoria juslaboral
dedicada a definir os parâmetros da responsabilidade patrimonial pelos
créditos trabalhistas advindos da relação empregatícia. Adicione-se à
fórmula a natureza peculiar de tais parcelas, dirigidas fundamentalmente a
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propiciar a subsistência do trabalhador e de sua família, dispondo, por isso,
de preferência, inclusive, em face de créditos tributários, nos termos
expressos do art. 186 do Código Tributário Nacional.
Esta percepção relaciona-se, ainda, com o fato de a força de
trabalho não poder ser dissociada de seu titular, de modo que o objeto da
contratação, embora muito bem delineado, acaba por se confundir com a
própria pessoa que a detém. O elemento humano que lhe é inerente,
assim, diferencia e particulariza a mão de obra diante dos demais fatores
de produção.
É assim que se justificam, pois, os instrumentos de garantia
propiciados pelas figuram que adiante serão estudados.
3. Grupo Econômico Trabalhista
De acordo com a redação original do art. 2º, §2º, da Consolidação
das Leis do Trabalho, haveria grupo econômico sempre que uma ou mais
empresas, cada qual com personalidade jurídica própria, estivessem sob o
controle ou administração de outra. A princípio, diante da dicção do
mencionado dispositivo legal, parte da doutrina passou a defender que a
existência de grupo econômico pressupunha, necessariamente, relação de
dependência, de subordinação, de modo a ser sempre possível identificar
uma empresa controladora e outra (s) controlada (s). Esta é a figura do
grupo econômico vertical ou por subordinação.
Em 1973, o art. 3º, §2º, da Lei nº 5.889, que disciplina o trabalho
rural, introduziu no ordenamento jurídico pátrio o grupo econômico
horizontal, ao prever sua existência “mesmo guardando cada uma sua
autonomia”. Com isso, defendia-se que anova figura não se aplicaria às
relações de trabalho desenvolvidas no âmbito urbano, mas apenas no
rural.
Ocorre que a mundialização da economia e a revolução tecnológica
experimentadas, sobretudo, na segunda metade do Século XX
estabeleceram as bases para o desenvolvimento de um mercado marcado
pela progressiva substituição do capitalismo concorrencial, que despontou
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na Revolução Industrial, para o capitalismo financeiro, monopolista, de
concentração de capital. Para sobreviver ao mercado internacionalizado e
extremamente competitivo, as empresas partiram em busca de novos
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mercados, de maiores investimentos em tecnologia, de inovações na
produção, da diversificação dos investimentos para redução dos riscos,
dentre outras técnicas cuja execução dependeria da reunião de esforços
entre distintas empresas. A concentração econômica gerou, no plano dos
fatos, conglomerados econômicos multifacetários, impassíveis de
enquadramento na figura estática e restrita do art. 2º, §2º, da CLT.
Ganhou espaço, assim, o entendimento de que não seria
imprescindível a existência de relação societária ou hierárquica entre as
empresas que compõem o grupo econômico, mesmo quando se tratar de
relação de emprego urbano. Diante dos princípios da proteção, da
realidade e da despersonalização da figura do empregador no Direito do
Trabalho, a doutrina especializada e a jurisprudência passaram a
dispensar as formalidades exigidas em outras searas jurídicas, bastando,
ainda, a existência de coordenação
e integração interempresarial entre
5
elas, a caracterizar a unidade de objetivo.
A solução para o descompasso entre a demanda social e a limitação
legislativa foi, como de praxe, hermenêutica. A interpretação histórica,
teleológica e sistemática orientava que, diante da lacuna ontológica, o
intérprete complementasse a norma da CLT com a previsão contida no art.
3º, §2º, da Lei nº 5.889/73, possibilitando o reconhecimento de grupo
econômico por subordinação ou por coordenação.
Repita-se a título conclusivo: o reconhecimento do grupo econômico
exsurge como mais uma garantia à satisfação do crédito trabalhista.
Configurado o grupo de empresas, elas devem responder solidariamente
pelos créditos trabalhistas de seus empregados.
3.1. Elementos objetivos para a formação de grupo econômico
3.1.1. Grupo econômico vertical
Não há, em regra, grandes dificuldades para o reconhecimento do
grupo econômico por subordinação. Como existe uma empresa
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controladora e outra (s) controlada (s), o contrato social é instrumento apto
a evidenciar a existência de participação societária de uma sobre as
demais, na qualidade de acionista majoritária, por exemplo.
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Ocorre que a realidade é dinâmica e nem sempre a formalidade
existe ou, existindo, conforma-se com os fatos. Então, o estudo dos
requisitos para caracterização do grupo econômico vertical exige uma
análise mais detida.
O art. 2º, §2º, da CLT, fala em “direção, controle ou administração” de
uma empresa sobre outra. As expressões não são sinônimas, embora
desaguem em semelhantes circunstâncias. Por isso, não é comum
encontrar na doutrina lições específicas a respeito da diferenciação, cuja
compreensão, entretanto, entende-se imprescindível ao completo
dimensionamento do instituto.
Controle, segundo Edilton Meireles, relaciona-se diretamente com a
ideia de dirigismo patrimonial, concluindo o mencionado autor, ainda, que,
ao se referir ao controle entre empresas, “quer-se afirmar que o controlante
tem o poder de interferir na atividade econômica desenvolvida pelo
controlado ou, ainda, o direito de dispor sobre seu patrimônio”[4].
Ana Frazão, sem conceituar especificamente a noção legal de
“controle” enfatiza que se deve priorizar a consequência genérica de todos
os mecanismos utilizados – o controle empresarial é apenas um deles –
em busca do que, de fato, é essência do grupo: direção única. Entretanto,
por se tratar de critério legal largamente usado na ordem jurídica de
diversos países, procura conceituá-lo por meio da seguinte classificação:
(i) Os grupos de direito – a chamada “convenção
de grupo” – que subordinam as sociedades-filhas à
sociedade-mãe, motivo pelo qual são normalmente
grupos de subordinação;
(ii) os grupos de fato, instituídos pelo mero
exercício do controle de uma sociedade sobre outras,
sem contrato formal de constituição de grupo, de
forma que, conforme a utilização do poder de
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controle, pode haver tanto um grupo de subordinação
como um grupo de coordenação; e
(iii) os grupos pessoais, instituídos pela
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coincidência das administrações de diversas
sociedades, que agem de forma coordenada, numa
espécie de controle gerencial compartilhado, motivo
pelo qual tais grupos são normalmente de
coordenação.
Vê-se, pois, que pelo próprio conceito de controle aventado pela
legislação, a figura da empresa-mãe, holding, não seria imprescindível
para configuração do grupo empresarial. Ao menos não para os fins
perseguidos pelo Direito do Trabalho. Entretanto, conforme adverte
Homero Batista[5], a expressão ao final da norma do art. 2º, §2º, da CLT
desprestigia a tese ora proposta, por imputar responsabilidade solidária à
“empresa principal e cada uma das subordinadas”.
Direção, por sua vez, corresponderia
à concretização do controle,
5
que existe de forma abstrata e potencial. O mesmo conceito também é
dado por Edilton Meireles, seguindo as lições de Octavio Bueno Magano.
Ainda de acordo com o autor, a direção pode se materializar de distintas
formas, sendo exemplo a indicação de pessoas para integrar a diretoria, a
orientação quanto a métodos de gestão, de produção, de organização,
etc. [6]
Por fim, uma empresa se encontra sob a administração de outra
quando “a administrada não cede o controle dos negócios sociais, mas
apenas a gestão da atividade econômica”[7].
Vê-se, portanto, que os indicativos da existência de uma relação
hierárquica são, em regra, facilmente demonstrados, sobretudo quando há
ato solene ou formal a lhe subsidiar. É o caso do contrato social, de cuja
análise pode ser deduzida a existência de uma empresa controladora, com
participação societária majoritária. O mesmo documento pode atestar a
existência de direção, pois em que pese participação minoritária, a gestão
dos negócios pode ser outorgada à empresa controladora.
3.1.2. Grupo econômico horizontal
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Firmada a orientação majoritária favorável à aplicação por analogia
do disposto no art. 3º, §2º, da Lei do Trabalho Rural, o próximo passo foi
definir os critérios para caracterização do grupo econômico por
coordenação. Para este, a única diretiva conferida pela lei era a
manutenção da autonomia de cada uma das empresas coligadas, isto é,
não há a figura da empresa controladora nem da empresa subordinada.
Sem maiores esclarecimentos, restou à doutrina e à jurisprudência a tarefa
de firmar os parâmetros para identificar tal modalidade de grupo
econômico, sob o crivo dos princípios norteadores do Direito Laboral,
evidentemente.
Assim, dispensando qualquer formalidade inerente a outros ramos
do conhecimento jurídico, como é o caso do Direito Empresarial, a
formação do grupo, quer vertical, quer horizontal, não depende de uma
forma específica. O que, porém, foi originalmente concebido para facilitar a
incidência da norma e promover a garantia do crédito trabalhista acabou
por trazer certa dificuldade pragmática na aplicação do preceito legal e de
suas consequências jurídicas, conforme mais adiante se demonstrará.
Não há lições claras a respeito do conceito jurídico de coordenação
para os fins perseguidos no Direito do Trabalho. A doutrina, para tanto,
costuma se amparar em elementos apreendidos da realidade prática, para
expor os indícios conformadores do grupo de empresas coordenadas. A
título de exemplo, Homero Batista destaca a identidade de sócios como um
forte indicativo da existência de grupo econômico, identidade esta que,
segundo adverte, não carece de ser absoluta. O fato geraria presunção
relativa; passível, portanto, de desconstituição mediante a apresentação de
provas em contrário.
Mas não é o único elemento que deveria ser investigado pelo jurista.
Outros fatores serviriam à complementação da prova, como ocorria nos
casos em que se verifica: a) o compartilhamento de instalações físicas; b)
a exploração de objetos sociais complementares, análogos ou idênticos; c)
utilização de mão de obra de seus empregados de forma concomitante; d)
concentração de processos de compra e de vendas em fornecedores e
clientela comuns; e) o compartilhamento de departamentos das empresas
parceiras (comercial, financeiro, recursos humanos, entre outros); f) o
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envio do mesmo preposto às audiências trabalhistas ou a apresentação de
defesas conjuntas; g) a presença de um sócio em outra empresa, dirigindo
as atividades, fiscalizando e orientando os serviços[8].

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

A lição é esclarecedora. De fato, mesmo antes das mais recentes
alterações legislativas, já se afirmava de modo peremptório que a simples
existência de sócios em comum jamais poderia ser capaz de, por si só,
atestar a existência de grupo econômico por coordenação. A prática
demonstra que há, sim, casos em que uma mesma pessoa compõe o
quadro social de sociedades empresárias absolutamente distintas,
autônomas e independentes, sem que haja fraude em sua atuação, ou
intenção de se escusar da imperatividade das normas trabalhistas.
No entanto, é preciso ir além. A fim de melhor definir o conceito ora
perseguido, é interessante a proposta de Ana Frazão para que seja
adotada a noção, conforme dito anteriormente, de direção unitária,
presente tanto nos grupos verticais, quanto horizontais. Segundo a autora
persiste
5 como critério mais adequado para a
caracterização dos grupos a direção unitária, vista a
partir de um conjunto de estratégias baseadas na
existência de uma política geral do grupo (group
planning process), que se projeta sobre as áreas
importantes de atuação das sociedades agrupa- das,
tais como a comercial, a laboral, a de produção e de
vendas, a de controle e de gestão da marca, entre
outras.[9]
O trabalho da doutrina, entretanto, não foi suficiente para superar a
omissão legislativa quanto ao tema. Foi assim que a inexistência de
parâmetros legais para definir as premissas fáticas e jurídicas sobre as
quais se assentaria o grupo econômico por coordenação criou um cenário
de absoluta insegurança jurídica. Nas demandas em que a matéria era
controvertida, a conclusão judicial, em regra, amparava-se na análise
isolada de elementos fáticos – tais quais a existência de sócios em comum,
a aproximação do objeto social ou o compartilhamento de instalações
físicas –, associada à exploração abstrata de conceitos jurídicos
indeterminados.
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Assim, em que pese o acolhimento inicial pela jurisprudência do
Tribunal Superior do Trabalho da teoria mais progressista que insistia na
interpretação ampliativa do disposto no art. 2º, §2º, da CLT, a contar de
maio de 2014 esse entendimento foi aparentemente revisto. Diz-se
aparentemente, porque, com a veiculação do Informativo nº 83 do TST[10],
inúmeras foram as vozes afirmando que o Tribunal Superior do Trabalho
teria abandonado a teoria do grupo econômico horizontal. Após a
publicação dos Informativos 136[11] e 167[12], a notícia ganhou ainda mais
força, levando à conclusão de que, a partir de então, o TST passou a
entender que a mera relação de coordenação não seria mais suficiente à
caracterização de grupo econômico, mostrando-se imprescindível a
comprovação de relação hierárquica entre elas.
Ocorre que a leitura das razões de decidir do primeiro precedente da
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST revela não ter
sido essa a intenção do Tribunal. Ao contrário, em todos os mencionados
acórdãos resta expressamente consignada a vertente interpretativa
alinhada à formação de grupo econômico vertical e horizontal. Nesse
sentido, cabe transcrever a parte conclusiva da decisão proferida e
veiculada no Informativo 83, de lavra do Ministro Horácio Raymundo de
Senna Pires:
diante da ausência de elementos fáticos que
comprovem a configuração do grupo econômico, tais
como coordenação ou laços de direção, e
considerando que o simples fato de haver sócios em
comum não implica por si só o reconhecimento do
grupo econômico, concluo por negar provimento ao
recurso de embargos.
Ainda mais esclarecedora
Embargos à SDI-1 do processo
Relator foi o Ministro Brito Pereira:
Sabe-se,
complexidade

é a lição extraída do acórdão em
nº 0000996-63.2010.5.02.0261, cujo
no entanto, que, em face da
das relações econômicas atuais, para

que se caracterize grupo econômico é suficiente que
existam duas ou mais empresas com controle,
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administração ou direção comuns, ou, ainda, relação
de interdependência, ou controle e fiscalização
mútuos.
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(...) Assim, a configuração de grupo econômico
se dá pela vertente da coordenação ou pela vertente
da subordinação.
Para caracterizar o grupo econômico horizontal
por coordenação, são necessários os seguintes
elementos: comprovada gerência comum, identidade
de objetivos e interesses, identidade de sócios, etc.
No caso, o Tribunal Regional declarou a
existência do grupo econômico, ante a ocupação do
mesmo espaço físico pelas reclamadas bem como
diante do fato de que os empregados prestavam
serviços concomitantemente a ambas as reclamadas.
Esses aspectos invocados pelo Tribunal Regional
não são suficientes, por si, para caracterizar o grupo
econômico.5
Apenas mais recentemente é que, de fato, houve menção à
imperiosa necessidade de relação hierárquica para formação do grupo
econômico, nos termos da decisão proferida no Processo nº E-ED-RR-9221.2014.5.02.0029, no qual o recurso foi conhecido por violação
princípio da legalidade (art. 5º, II, da CRFB). Entendeu-se que,
condenar solidariamente empresa em razão apenas da existência
sócios em comum, foi criada obrigação não prevista em lei, já que o art.
§2º, da CLT exigiria, expressamente, a existência de relação
subordinação, por meio do controle, administração ou direção.

ao
ao
de
2º,
de

À exceção desse último julgado, a leitura da ratio decidendi das
decisões acima transcritas revela que não houve claro afastamento da
teoria do grupo econômico horizontal. A bem da verdade, é expressa a
admissão desta no ordenamento jurídico pátrio, a partir da interpretação
ampliativa do dispositivo legal (art. 2º, §2º, da CLT). O que fica evidente é,
inclusive com relação ao quanto restou decidido no E-ED-RR-9221.2014.5.02.0029, a preocupação central do Tribunal Superior do
Trabalho de repudiar a vertente hermenêutica que, a partir de uma
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compreensão apressada e pouco garantista, satisfazia-se com a simples
identificação de sócios em comum, deixando indene de dúvidas que este
não poderia ser o único fator a caracterizar o grupo econômico por
coordenação. Admitindo a existência deste, o TST esclareceu que sua
configuração no caso concreto deveria ser criteriosa, exigindo do julgador
prudência e respeito ao princípio da livre iniciativa, enquanto fundamento
do Estado brasileiro e da Ordem Econômica (arts. 1º, IV, e 170, caput, da
Constituição Federal). A propósito do tema, aliás, foi dito pelo Ministro Brito
Pereira que o apego à concepção de a mera identidade de sócios ser
suficiente a formar grupo empresarial por coordenação levaria à conclusão
de que
nenhuma pessoa física que participa de alguma
sociedade poderia participar de uma empresa diversa
ou mesmo criar uma diferente atividade ante o receio
de vir a ser responsabilizada por atos de terceiros,
independente de outros fatores quaisquer, mas
apenas em face de haver algum tipo de
relacionamento entre elas
O fato é que a leitura açodada e a ampla divulgação dos
mencionados julgados, sem maior aprofundamento nos fundamentos que
justificaram a adoção do novo entendimento, conduziram à compreensão
acrítica segundo a qual o Tribunal Superior do Trabalho teria repelido
definitivamente a adoção do grupo econômico por coordenação, exigindo,
necessariamente, a demonstração de relação hierárquica, por meio da
existência de controle, administração ou direção.
3.1.3. A Reforma trabalhista e o grupo econômico por coordenação
A Lei n. 13.467/17, dentre as inúmeras alterações que promoveu na
legislação juslaboral, inseriu importante previsão na Consolidação das Leis
do Trabalho para a solução da controvérsia abordada no presente estudo.
Trata-se da nova redação do art. 2º, §2º, passando este a dispor
que
Sempre que uma ou mais empresas, tendo,
embora, cada uma delas, personalidade jurídica
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própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, ou ainda quando, mesmo
guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo
econômico, serão responsáveis solidariamente pelas
obrigações decorrentes da relação de emprego
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Como se pode perceber da leitura acima, a sutil inserção da frase
“mesmo guardando cada uma sua autonomia” no texto original do
dispositivo implica profunda alteração no debate travado acerca da
dicotomia no tratamento legislativo destinado à matéria nas relações
trabalhistas firmadas no âmbito rural e urbano. Não há mais distinção. Em
ambos os casos, o ordenamento jurídico pátrio, assumindo os impactos da
dinâmica inerente ao jogo do mercado econômico, passou a reconhecer
juridicamente uma realidade já inconteste no plano dos fatos. Logo o
Direito do Trabalho, que prima pela realidade em detrimento da forma,
enquanto um de seus vetores axiológicos estruturais, não poderia mesmo
admitir disciplina distinta.
5

Não cabem mais, assim, questionamentos no que toca à
possibilidade de responsabilizar solidariamente empresas integrantes de
grupo econômico, mesmo que ausente relação hierárquica entre elas. A
disposição, como visto, é importante e benéfica, pois a interpretação que
vinha sendo feita da jurisprudência mais recente do TST afastava a
possibilidade de grupo econômico horizontal, diante da inexistência,
exatamente, de previsão legal.
Para a configuração do grupo por coordenação, porém, o legislador
da reforma foi além e, na pretensão de garantir segurança jurídica no
tratamento da matéria, a evitar arbitrariedades, instituiu critérios legais de
observância obrigatória.
Com efeito, o §3º estabeleceu requisitos subjetivos para a
configuração do grupo econômico, a fim de deixar claro que apenas a
existência de sócios em comum não faz exsurgir a figura jurídica. É
imprescindível que haja, entre as pessoas jurídicas, interesse integrado e
comum, dirigidos à consecução de objetivos compartilhados.
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A fim de elucidar o conteúdo dos conceitos jurídicos indeterminados
empregados pelo legislador, no art. 2º, §3º, da CLT, transcreve-se abaixo a
recente lição doutrinária:
Sem embargo, a integração a que se refere o
legislador é abstrata, consistente na vontade de reunir
as empresas, de forma coordenada, subordinada ou
conglomerada, como ideia de que essa reunião seja
vantajosa. Veja-se que, por ser abstrata, essa ideia
não precisa ser necessariamente materializada, ou
seja, para fins trabalhistas, é irrelevante que esse
interesse integrado conste de um contrato social ou
qualquer outro documento escrito. A existência do
interesse
integrado
está
na
lógica
do
empreendimento, decorre de conclusão dedutiva,
o que se pode presumir de empresas que
possuam atividades idênticas, similares ou
conexas, para fazer uso de categoria do próprio
Direito do Trabalho: ‘a solidariedade de interesses
econômicos dos que empreendem atividades
idênticas, similares ou conexas, constitui o
vínculo social básico que se denomina categoria
econômica’ (art. 511, § 1º da CLT). Esse
entendimento já vinha sendo
jurisprudência[13](grifos acrescidos)

acolhido

pela

Na esteira da lógica de um ordenamento jurídico pós-positivista,
tratando-se, como dito, de conceitos jurídicos indeterminados, caberá ao
intérprete preencher o conteúdo das expressões “interesse integrado”,
“efetiva comunhão de interesses” e “atuação conjunta”, emprestando-lhes
o significado que melhor cumpra a teleologia do instituto: garantia da
solvabilidade do crédito trabalhista, da efetividade jurisdicional e da
repressão a fraudes.
Não cabe ao magistrado, portanto, ter tantas cautelas a ponto de
exigir a apresentação de estatutos ou contratos sociais em que conste, de
maneira expressa, a instituição de grupos empresariais dirigidos à
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concretização de interesses comuns. Conforme lição de Leonardo Tibo
Barbosa, acima transcrita, o interesse comum e a atuação conjunta são
extraíveis dos fatos, consequência da reunião de indícios que denotem a
coordenação entre os empreendimentos.
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É imperioso repetir: a reforma trabalhista não rompeu – e nem
poderia – com os pilares valorativos sobre os quais se assenta o Direito do
Trabalho. O princípio da primazia da realidade tem, nesse ponto, especial
importância. Ao demonstrar que há, de fato, atuação empresarial conjunta,
no sentido de que os esforços de uma empresa direcionam-se não apenas
ao seu próprio sucesso, mas também ao sucesso das demais pessoas
integrantes da coligação, deve incidir o disposto no art. 2º, §2º, da CLT e
serem todas responsabilizadas de forma solidária pelos créditos
trabalhistas de seus empregados.
A pretensão do legislador foi, portanto, evidente. Seguindo a
tendência interpretativa que já predominava no âmbito do Tribunal Superior
do Trabalho desde 2014, a legislação
reconhece o grupo econômico por
5
coordenação, mas repele que seja caracterizado, conforme comumente se
via na prática trabalhista, apenas com fundamento da coincidência de
sócios. É preciso mais. É necessário indicar outros elementos fáticos
capazes de denotar a existência de “interesse integrado”, “efetiva
comunhão de interesses” e “atuação conjunta”. Ou, ainda, na terminologia
adotada por Ana de Oliveira Frazão, indícios que apontem a atuação
empresarial com base em “direção única”, resultado, por exemplo, no
controle gerencial compartilhado, próprios dos grupos horizontais.
Nesse sentido, aliás, são ainda elucidativas as considerações do
Ministro Maurício Godinho Delgado e de Gabriela Neves Delgado[14]:
Por essa razão, a interpretação lógico-racional,
sistemática e teleológica da regra excetiva lançada no
novo § 3º do art. 2º da CLT conduz ao não
enquadramento no grupo econômico enunciado no
conceito geral exposto no § 2º do mesmo art. 2º
apenas situações efetivamente artificiais, em que a
participação societária de um ou outro sócio nas
empresas

envolvidas

seja

minúscula,

irrisória,
393

Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

absolutamente insignificante, inábil a demonstrar a
presença do interesse integrado, a efetiva comunhão
de interesses e a atuação conjunta das empresas
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dele integrantes (§3º, in fine, do art. 2º da CLT)
Assim, ao magistrado é vedado reconhecer a existência de grupo
com fundamento apenas na identidade de sócios, seja ela em maior ou em
menor grau. Entretanto, apontados outros indicativos da existência dos
pressupostos subjetivos instituídos pelo art. 2º, §3º, da CLT, há robustecida
presunção de existência do grupo empresarial, competindo à defesa
produzir as provas de absoluta independência entre as atividades
empreendidas.
3.2. Elementos subjetivos para formação do Grupo Econômico
Como os dispositivos legais que fundamentam a solidariedade falam
de empresas, parte da doutrina defende que os empregadores por
equiparação enumerados no art. 2º, §1º, da CLT não podem compor um
grupo econômico. A própria nomenclatura do instituto, porém, indica que o
requisito essencial para sua configuração é exatamente o exercício de
atividade de cunho econômico.
Sendo assim, é seguro afirmar que, para integrar o grupo
econômico, não é necessário que a empresa seja dotada de especial
natureza jurídica. Basta, na lógica engendrada pela Consolidação das Leis
do Trabalho e que deve permear a interpretação de todos os seus
institutos, tratar-se de empregador. Por isso, devem ser incluídos no grupo
econômico não apenas as sociedades empresárias, como também o
profissional liberal, as empresas públicas, as firmas individuais, as
sociedades de fato, os entes despersonalizados (massa falida, herança
jacente, condomínio, etc.), dentre outros[15].
Há divergência quanto à possibilidade de pessoas jurídicas de
Direito Público. Existe precedente no Tribunal Superior do Trabalho
rejeitando a hipótese de formação de grupo econômico por autarquia, pois
o ente em apreço não se enquadra no conceito de empresa, já que não
desenvolve atividade econômica[16]. Assim se posicionam, por exemplo,
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Homero Batista[17] e Maurício Godinho Delgado[18], este último
excetuando os casos em que o Estado desenvolve atividade tipicamente
econômica por meio de entidades criadas sob a forma de pessoa jurídica
de direito privado, como ocorre com as empresas públicas e sociedades de
economia mista.
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Sob outra ótica de análise do termo em estudo, a premissa acima,
de que o importante é identificar a realização de atividade de cunho
econômico, também leva à conclusão de que as entidades sem fins
lucrativos não têm aptidão para compor grupo econômico.
Há ressalvas, entretanto, para esta assertiva.
Há quem entenda possível um grupo econômico integrado por
entidades sem fins lucrativos ou outras figuras equiparadas a empregador,
conforme art. 2º, §1º, da CLT, já que a lei os equiparou às empresas, para
fins trabalhistas (AIRR - 68341-80.2007.5.04.0007[19]). Justifica-se a
posição pelo princípio da isonomia e pela opção do legislador, no
5
mencionado dispositivo legal, bem como em razão no conceito de atividade
econômica, que não necessariamente pressupõe o lucro, dizendo respeito,
a bem da verdade, à produção e circulação de bens ou serviços, voltadas à
satisfação de interesse humano[20].
Outra posição intermediária também defende a possibilidade de um
ente sem finalidade lucrativa integrar um grupo econômico, mas tal
situação seria exceção e não a regra. Para tanto, necessário verificar sua
coordenação ou coligação com outras entidades que desenvolvem
atividade econômica e a comunhão de interesses entre elas. (RR - 10360086.2008.5.03.0086[21]).
Essa é a posição do Tribunal Superior do Trabalho a respeito da
matéria. Seus precedentes admitem a formação de grupo econômico por
entidade sem fins lucrativos, mas, em regra, somente quando comprovada
sua subordinação à direção de empresa exploradora de atividade
econômica. A Corte tende a dar especial relevância à existência de direção
única voltada à consecução de um objetivo comum. O conceito de direção
unitária, por sua vez, não pode ser confundido com a existência de
políticas sociais comuns, sob o risco de confundi-lo com o mero
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associativismo. Neste ponto, é interessante a lição do voto-vista do
Ministro Vieira de Mello Filho, transcrito na fundamentação do acórdão
proferido no Recurso de Revista nº 1206-38.2010.5.02.025:
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Nessa senda, não vejo como as condições mais
comezinhas
do
associativismo
possam
ser
confundidas com a coordenação administrativa que
caracteriza o grupo econômico.
Repito: não se trata de discutir se entidades sem
fins lucrativos podem ou não integrar grupos
econômicos, mas de não confundir ligações de
natureza eminentemente associativa (que, por
natureza, não tem por objetivo incremento de
resultados econômicos ou o estabelecimento de
gestão única, mas sim a consecução de objetivos
altruístas e comuns), à subordinação de uma
entidade à direção, controle ou administração de
outra para fins econômicos ou de outras naturezas.
O esgarçamento desse entendimento implicaria
dizer que todas as Confederações, Federações e
entidades sindicais de base formam grupos
econômicos, ocultando, em verdade, os laços
políticos e classistas que existem entre tais sujeitos,
que se unem nos mais lídimos objetivos do
associativismo, sem pretensões ou repercussões
necessariamente econômicas e sem compartilharem
linhas de ação, administração e gestão de pessoal
comuns, que justifiquem
patrimonial solidária.

a

responsabilização

Em seu voto, ainda, o Ministro Luiz Philippe Vieira de Melo Filho,
utilizando-se das lições de Ana de Oliveira Frazão, ensina que a direção
única deve ser identificada tanto no grupo econômico por subordinação
quanto no grupo econômico por coordenação e decorre da identificação
fática de alguns dos seguintes elementos, não necessariamente de forma
cumulativa:
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(i) uma filosofia geral comum ao grupo (general
business philosophy of the group); (ii) uma estrutura
geral comum ao grupo (general group structure); (iii)
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objetivos e estratégias comuns ao grupo (general
group goals and strategy); (iv) política geral de
funcionamento do grupo em áreas como marketing,
produtos, finanças e pessoal (main functional areas of
group management); e (v) supervisão sobre a
execução de todos os aspectos acima mencionados
(supervision), o que enseja a criação de estruturas de
controle interno, inclusive no que diz respeito ao
gerenciamento de risco (risk management system at a
group level)[22]
Com base em tais aspectos, é plenamente possível a caracterização
de grupo no qual esteja inserido pessoa sem finalidade econômica, como é
o caso das entidades de previdência complementar fundadas e geridas
pelo empregador. Entretanto, 5ao investigar a presença dos elementos
caracterizadores do grupo econômico, o julgador precisará ter mais
atenção quanto à existência de elementos fáticos a demonstrar a real
congregação, entre elas, de objetivos, inclusive para o incremento dos
resultados econômicos.
Nesse sentido, Homero Batista entende que a unidade de fins
somente se defluirá na hipótese em que coligadas com entidades que
desenvolvam efetiva atividade de cunho econômico. Conclui, desse modo,
pela impossibilidade de formação de grupo econômico apenas entre
pessoas que desenvolvam atividade sem fins lucrativos, por enxergar
contradição entre as essências dos institutos[23]. Conforme relata Edilton
Meireles[24], essa é a posição doutrinária que prevalece.
4. Conclusão
Conforme se advertiu inicialmente, os elementos da relação de
emprego e o conceito de empregador figuram como um farol, orientando o
intérprete do Direito do Trabalho na compreensão do sentido, significado e
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limites das normas que instituem e regulamentam a figura jurídica do grupo
econômico.
Ao se ter por bem assentada a ideia de que o Direito do Trabalho não
está preocupado especificamente com a pessoa física ou jurídica que
figura no outro polo da relação em que há um empregado no outro vértice,
conclui-se que os esforços hermenêuticos devem ser empreendidos no
sentido de conferir a maior dimensão possível ao texto do art. 2º da CLT.
Onde há um empregado, há um empregador. Onde há força de trabalho
alienada, há uma atividade econômica que dela se beneficia.
Dessa forma, como indica a terminologia do instituto, o grupo
econômico, em regra, é formado por pessoas que empreendem atividade
de cunho econômico, voltada à percepção de lucro. Pessoas, isto é,
sociedades empresárias, empresários individuais, sociedades de fato,
entes despersonalizados, profissionais liberais ou autônomos, integrantes
da Administração Pública indireta – de Direito Privado –, etc. Tratando-se
de entidades sem fins lucrativos, como visto, só podem integrar grupo
econômico se associadas a outras pessoas de natureza distinta,
exploradoras de atividade com fins lucrativos.
Em termos objetivos, por sua vez, o grupo econômico pode ser
hierarquizado, quando há uma empresa exercendo controle, administração
ou direção; ou coordenado, quando há autonomia entre seus
componentes, mas eles atuam em conjunto para a consecução de fins
comuns.
Com a ausência de parâmetros mais claros para definir o grupo
econômico horizontal, não definidos nem mesmo no art. 3º, §2º, da Lei n.
5.889/73, a jurisprudência mais recente recuou na interpretação ampliativa
do instituto. A intenção do Tribunal Superior do Trabalho, entretanto, não
foi repelir a dicotomia consagrada na doutrina e na jurisprudência entre os
grupos econômicos por subordinação e por coordenação, mas sim conter
decisões mais açodadas que se apegavam a elementos isolados para
anunciar a responsabilidade solidária de empresas, com fulcro no acima
mencionado dispositivo legal. Deixou-se claro em precedentes da
Subseção I de Dissídios Individuais: a mera identidade de sócios ou a
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simples ocupação do mesmo espaço físico são insuficientes para
demonstrar a existência de uma coligação de empresas. O fundamento é
de natureza constitucional, pois o art. 1º, IV, da Constituição Federal de
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1988 impõe a harmonização dos valores sociais com a livre iniciativa – a
leitura da norma deve ser feita de frente para trás e de trás para frente,
sem perder de vista seu sentido. A despeito da coerência sistemática da
interpretação proposta em tais julgados, muitos não compreenderam bem
seu alcance e passaram a defender o recuo de profícuo avanço no debate
a respeito da matéria e o regresso à teoria unitária de acordo com a qual o
ordenamento jurídico pátrio somente teria adotado, para as relações de
emprego desenvolvidas no âmbito urbano, o grupo econômico
verticalizado.
Não há mais, porém, espaço para restrita compreensão. A Lei n.
13.467/17 alterou a redação do art. 2º, §2º, da CLT para inserir autorização
legal de responsabilização solidária de empresas integrantes de grupo
econômico, independentemente de relação hierárquica. Por um lado,
consagrou o grupo coordenado5 de empresas e, por outro, inovou com a
inserção do §3º no mesmo dispositivo legal, de acordo com o qual é
preciso mais do que a simples identidade de sócios, “sendo necessárias,
para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a
efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele
integrantes”.
A norma deve ser interpretada de forma cautelosa, a fim de não
implicar esvaziamento do instituto. Trata-se de conceitos jurídicos
indeterminados, cujo conteúdo será preenchido pelo magistrado diante do
caso concreto, tendo em vista a identificação de uma direção única das
atividades empreendidas. Para tanto, será imprescindível a reunião de
indícios e provas que denotem terem as empresas coligadas elementos de
atuação congregada, voltada à consecução de estratégias, metas e
planejamentos vinculados ou inter-relacionados, diante das quais do
sucesso de uma depende o sucesso da outra ou do empreendimento
global.
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Raymundo de Senna Pires, relator, Antonio José de Barros Levenhagen,
Brito Pereira e Aloysio Corrêa da Veiga, que não conheciam do apelo. No
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896, §2º, da CLT e a Súmula nº 266 do TST. (TST-E-ED-RR-9221.2014.5.02.0029, SBDI-I, rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, red. p/
acórdão Min. João Oreste Dalazen, 5.10.2017),
[13] BARBOSA, Leonardo Tibo. Grupo Econômico, p. 70, in HORTA,
Denise Alves...[et al.] (coord.). Direito do trabalho e processo do trabalho:
reforma trabalhista: principais alterações (atualizado de acordo com a MP
n. 808 de 14 de novembro de 2017). São Paulo : LTr, 2018.
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[17] SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de Direito do Trabalho
Aplicado: parte 1. 1ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, p 112.
[18] DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17ª
Edição. São Paulo: LTr, 2018, p. 497.
[19] RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FUNDAÇÃO, ENTIDADE
SEM FINS LUCRATIVOS, EQUIPARADA A EMPRESA. Conforme se
infere da decisão regional, a solidariedade, na condenação, manteve-se
com base no conteúdo fático-probatório, visto que ficou configurado que as
empresas compõem o mesmo 5grupo econômico, conforme teor do artigo
2º, § 2º, da CLT. Isso porque, conforme se extrai da decisão regional, a
Fundação Ruben Berta é acionista majoritária da Varig, tendo sido
constituída em favor de seus empregados inclusive para reverter-lhes parte
dos resultados da empresa. Esclareceu, ainda, a Corte regional que,
apesar de instituída sem fins lucrativos, não impede o enquadramento da
Fundação na hipótese legal prevista no § 2º do artigo 2º da CLT, pois, no §
1º desse mesmo dispositivo, os profissionais liberais, as instituições de
beneficência, as associações recreativas e outras instituições sem fins
lucrativos equiparam-se às empresas. Com efeito, nos termos do caput e
do § 1º do artigo 2º da CLT, a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço é considerada empregador, e a este se
equiparam os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as
associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que
admitirem trabalhadores como empregados. Assim, não há falar que, por
ser fundação, entidade sem fins lucrativos, não se enquadra na previsão
do artigo 2º, § 2º, da CLT, diante do que dispõem o caput e o § 1º do
mesmo dispositivo legal. Nesse contexto, o Tribunal de origem, ao
condenar a Fundação Ruben Berta a responder de forma solidária pelos
créditos devidos ao autor, não violou o artigo 2º, § 2º, da CLT. Agravo de
instrumento desprovido. (AIRR - 68341-80.2007.5.04.0007 , Relator
Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento:
25/06/2013, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 02/08/2013). Destaquese, porém, que neste caso, ficou consignado que a Fundação recorrente
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era acionista majoritária da Varig, beneficiando-se diretamente da atividade
econômica por esta empreendida.
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[20] Essa é a posição de Edilton Meireles (Grupo Econômico
trabalhista. São Paulo: LTr, 2002, p. 158-160).
[21] (...) 2. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PRIMEIRA
RECLAMADA E DA SEGUNDA RECLAMADA. GRUPO ECONÔMICO.
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, MAS QUE SE INTEGRAM, SOB
VÁRIAS DIMENSÕES, À DINÂMICA DAS OUTRAS ENTIDADES COM
FINS LUCRATIVOS, CONFIGURANDO, NO CONJUNTO, GRUPO
ECONÔMICO. EXCEÇÃO À REGRA EXCLUDENTE DO GRUPO. A ordem
justrabalhista delimita claramente o tipo de sujeito de direito que pode
compor a figura do grupo econômico. O componente do grupo não pode
ser qualquer pessoa física, jurídica ou ente despersonificado; não se trata
de qualquer empregador, mas somente certo tipo de empregador,
diferenciado dos demais em função de sua atividade econômica. O que
quer a lei é que o sujeito jurídico componente do grupo econômico para
fins justrabalhistas consubstancie essencialmente um ser econômico, uma
empresa. O caráter e os fins econômicos dos componentes do grupo
surgem, assim, como elementos qualificadores indispensáveis à
emergência da figura aventada pela ordem jurídica trabalhista. Em face
dessa qualidade específica exigida pela ordem jurídica ao membro do
grupo, não têm aptidão para compor a figura do grupo econômico entes
que não se caracterizem por atuação econômica, que não sejam
essencialmente seres econômicos, que não consubstanciem empresas. O
caso em análise, entretanto, evidencia notável exceção à regra excludente
do grupo econômico para fins justrabalhistas. É que ficou constatado, no
caso dos autos, que a primeira Reclamada, Fundação de Ensino e
Tecnologia de Alfenas - FETA, e a segunda Reclamada, Universidade José
do Rosário Vellano - UNIFENAS, estavam sob a mesma administração,
com direção hierárquica daquela sobre esta. Ficou ainda comprovado que
os empregados da FETA, inclusive a Reclamante, foram transferidos para
a UNIFENAS, sem qualquer prejuízo para os seus contratos de trabalho.
Ficou constatado, outrossim, que a terceira Reclamada, Rádio Atenas
Ltda., e a quarta Reclamada, Atenas Assessoria e Consultoria Ltda.,
embora possuam finalidade lucrativa, também estavam sob a mesma
administração, e que a Reclamante atuava na Central de Jornalismo da
Universidade como repórter, também executando locução de programas
gravados em áudio. Por esse conjunto fático largamente demonstrado pela
decisão recorrida, deve ser reconhecido que a FETA e a UNIFENAS
compunham grupo econômico. Isso porque, embora constituídas para
exercer atividades sem fins lucrativos, as entidades destacaram à
Reclamante o desempenho de atividades de cunho econômico, não
podendo se beneficiar por terem agido em desvio à finalidade para as
quais foram constituídas. Ainda que se diga que as atividades da
Reclamante não se desviaram dos fins da primeira Reclamada e da
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segunda Reclamada, a solidariedade entre estas se justifica em razão da
extensão do poder empregatício por além da específica empregadora,
evidenciada pela transferência de trabalhadores da primeira Reclamada
para a segunda Reclamada sem qualquer prejuízo para os contratos de
trabalho. Demonstrados os elementos de integração interempresarial de
que trata o art. 2º, §2º, da CLT, as Reclamadas devem responder
solidariamente pelo adimplemento do crédito da trabalhadora. Recurso de
revista não conhecido, no aspecto. (...). (RR - 103600-86.2008.5.03.0086 ,
Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento:
23/05/2012,
3ª
Turma,
Data
de
Publicação:
DEJT
25/05/2012).
[22] TST-RR-1206-38.2010.5.02.0254
[23] SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de Direito do Trabalho
Aplicado: parte 1. 1ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, p. 105.
[24] MEIRELES, Edilton. Grupo Econômico trabalhista. São Paulo:
LTr, 2002, p. 155-157.
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo uma análise da evolução
histórica da filiação; o contexto normativo e extralegal da filiação biológica
e socioafetiva; a importância da filiação socioafetiva; repercussão no
contexto psicológico e formador de personalidade do adotando; “adoção a
brasileira”; a ruptura do relacionamento amoroso a título de casamento ou
de união estável e a adoção por casais homoafetivos. Nesse diapasão,
depreende-se o problema: Na confrontação entre as formas de filiação
biológica e socioafetiva, existe de fato distinções no contexto normativo,
bem como no aspecto extralegal? Justifica-se a presente pesquisa em
face importância social da temática, principalmente no tocante à
demonstração do contexto valorativo da afetividade nas relações de
filiação, bem como suas implicações no campo jurídico, tendo a mesma
equiparação que a filiação biológica. A metodologia foi à lei, doutrina e
jurisprudência. Como hipótese a destacar: o contexto psicológico e
formador da personalidade do adotando na filiação socioafetiva; a
afetividade; a problemática das “Adoções à Brasileira”, resultando no
reconhecimento da paternidade, por quem não é o pai biológico e o
desdobramento da ruptura do casamento ou de união estável, na questão
da filiação socioafetiva, bem como na filiação biológica.
PALAVRAS-CHAVE: Filiação Biológica e Socioafetiva; Evolução Histórica;
Lei; Jurisprudência.
ABSTRACT: He present article aims at an analysis of the historical
evolution of the affiliation; the normative and extralegal context of biological
and socio-affective affiliation; the importance of socio-affective affiliation;
repercussion in the psychological context and personality trainer of
adopting; "Adoption of the Brazilian"; the rupture of the love relationship as
a marriage or of a stable union, and the adoption by homosexual couples.
In this context, the problem is evident: In the confrontation between the
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forms of biological and socio-affective affiliation, are there any distinctions
in the normative context, as well as in the extralegal aspect? The present
research is justified by the social importance of the theme, especially in
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relation to the demonstration of the affective value context in the affiliation
relations, as well as its implications in the legal field, having the same
equivalence as biological affiliation. The methodology was to the law,
doctrine and jurisprudence. As hypothesis to highlight: the psychological
context and personality trainer adopting in the socio-affective affiliation;
affectivity; the problem of "Brazilian Adoption", resulting in the recognition of
paternity, by who is not the biological father and the consequences of the
rupture of marriage or stable union, in the question of socio-affective
affiliation, as well as biological affiliation.
KEYWORDS: Biological and Socio-Affective Affiliation; Historic Evolution;
Law; Jurisprudence.
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. O Contexto Evolutivo da Filiação; 3. A
Prevalência da Filiação Socioafetiva
nas Relações Familiares; 4.
5
Repercussão no Contexto Psicológico e Formador de Personalidade do
Adotando; 5. A “Adoção à Brasileira”; 6. A Polêmica Questão da Adoção
por Casais Homoafetivos; 7. Ruptura do Relacionamento Amoroso à Título
de Casamento ou de União Estável e Reflexos na Filiação; 8. A Filiação
Socioafetiva Junto à Filiação Biológica. 9. Considerações Finais. 10.
Referências.
1. INTRODUÇÃO
Esse artigo a seguir desenvolvido abordará um importante tema no
âmbito jurídico. Com a observância do mesmo, o leitor perceberá a
abrangência do tema, usufruindo de um detalhamento, que mostrará desde
a evolução da filiação no cenário brasileiro até os tempos modernos com a
existência de dois tipos: biológica e a socioafetiva,através da
demonstração da legislação, jurisprudência, conceitos e opiniões
elaborados por diversos autores, muito deles conhecidos pela maioria dos
estudantes do curso de Direito.
O conceito de filiação que possuímos hoje, não é o mesmo que
possuíamos antes da Constituição Federal de 1988, já que no passado
filiação era apenas a biológica, ou seja, sanguínea. A partir do avanço nas
407
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

relações familiares com a nossa Carta Magna a filiação é ligação de duas
pessoas em uma relação de parentesco: biológica, socioafetiva ou até
mesmo por inseminação artificial.
Atualmente no direito brasileiro existe absoluta igualdade entre todos
os filhos, fim das adjetivações presentes antes da Constituição Federal,
além da filiação biológica e a não biológica. Ambas encontram-se presente
no código civil, onde o mesmo veda o reconhecimento da verdade real
como apenas a biológica. O código retrata que além do parentesco por
consanguinidade ele pode existir de outra origem. A expressão “outra
origem” quer dizer a filiação socioafetiva, onde independe de vinculo
biológico e têm como fundamento um importantíssimo princípio presente
no ECA que é o da doutrina da proteção integral da criança e do
adolescente além de outros princípios do direito de família com é o da
convivência familiar, do melhor interesse da criança, da afetividade e da
proibição de retrocesso social.
A partir da análise do contexto histórico que será demostrado adiante,
não há mais dúvida que hoje todos os filhos devem receber o mesmo
tratamento, independente de sua origem. O grande questionamento é
como as filiações biológicas e as socioafetivas são tratadas
atualmente? Insta evidenciar que essa última, vem adquirindo um papel
valoroso, formando os novos paradigmas da filiação, que são construídas
pelo relacionamento de carinho, companheirismo e cotidianamente.
O objetivo geral desse artigo tem a finalidade de demonstrar a
necessidade de construção de uma relação de filiação socioafetiva dentro
dos ditames legais, contribuindo para a análise do contexto moderno de
filiação, quando a afetividade deve ser o aspecto preponderante em toda a
relação de filiação.
Diante da prevalência da sócio afetividade, as implicações das
adoções sem o devido processo legal, comumente aceitas no País,
conhecidas por “Adoção à Brasileira”, também devem ser consideradas na
análise. Porém, ressalte-se, devem ser reprimidas, vez que desprovidas de
todo um estudo psicossocial, realizado por equipe técnica multidisciplinar
(psicólogos, assistentes sociais). Nesse contexto, é necessário demonstrar
que uma relação de filiação socioafetiva construída de forma ilegal, poderá
resultar numa probabilidade maior de desfazimento futuro de tal ligação de
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filiação, em decorrência da ruptura do relacionamento do adotante com a
genitora do adotado, com reflexos na filiação.
Por outro lado, a construção de uma relação socioafetiva de filiação,

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

dentro dos moldes de respeito, carinho, educação, trará a repercussão
desejada, no contexto de formação familiar, e em todo o desdobramento
no direito sucessório, já que o aspecto da afetividade é o que conta das
relações atuais.
Assim, a presente pesquisa prima pela demonstração de se visualizar
a importância da valorização da filiação socioafetiva, no contexto atual e
moderno, da formação familiar.
2. O CONTEXTO EVOLUTIVO DA FILIAÇÃO
É da própria essência do homem, querer ser tratado com dignidade e
respeito, independente se veio ou não de uma relação decorrente do
casamento. No passado existiam discriminações alarmantes em relação
aos filhos adulterinos.
O direito de família pátrio passou por três períodos. O primeiro
conhecido como direito de família religioso, direito canônico, onde tudo
“girava” em torno da igreja e5 inspiração em um modelo patriarcal. O
segundo chamado de direito de família laico, reduzindo a interferência
religiosa na vida privada, redução do poder patriarcal, reconhecendo como
bem trata Arnoldo Waldo (2010, p. 243) em 1949 os filhos ilegítimos, em
1962 criando o estatuto da mulher casada e em 1977 a lei do divórcio,
apesar disso existiam ainda normas discriminatórias entre os cônjuges, o
não reconhecimento das entidades não matrimoniadas e diferenciação
entre os filhos. Esta levava em consideração que a relação familiar que
merecia a tutela do Estado era a decorrente do casamento, uma vez que, o
legislador sempre privilegiou a concepção matrimonialista de família.
Na verdade, para a legislação pré-constituição de 1988, a base
família era aquela formada pelo casamento e só o casamento merecia a
tutela do Estado, no Código Civil de 1916, o importante era a relação
conjugal, mas o que decorria dessa relação conjugal era um privilégio dos
filhos legítimos do casamento em relação a qualquer outra forma de
filiação. Como bem trata Maria Berenice Dias: “As referências feitas aos
vínculos extramatrimoniais e aos filhos ilegítimos eram punitivas e serviam
exclusivamente para excluir direitos” (2011, p. 30), nessa época os filhos
tinham ou funções de procriação, unidade econômica ou religiosa.
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O terceiro (com a Constituição Federal) que têm o nome de direito de
família igualitário, reconheceu as entidades não matrimoniadas, igualdade
entre homens e mulheres e entre os filhos, sem a utilização das palavras:
filhos adulterinos, incestuoso, bastardo, ilegítimo, dentre outras, pois no
atual ordenamento constitucional a filiação é uma só, não podendo haver
distinções.
Ademais, a Constituição Federal de 1988 teve a preocupação de
garantir de forma expressa proteção a todos os filhos, já que
discriminações existentes entre eles por causa do patrimônio como
ocorriam no passado feriam um dos fundamentos da República Federativa
do Brasil que é a dignidade da pessoa humana:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão:
[...]
§ 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do
casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos
e qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação. (BRASIL,
1988, grifos nossos).
Nesse contexto, o TJ do RS decidiu da seguinte forma para ações
laçadas antes do surgimento da CF/88, mas em andamento após o seu
surgimento, até porque normas incompatíveis com a Carta Magna não
foram recepcionadas pelo nosso ordenamento jurídico:
FILIAÇÃO ADULTERINA. INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE PARA FINS DE ALIMENTOS.
Mesmo antes da promulgação da nova Constituição
Federal, que equipara os filhos legítimos e ilegítimos
e proíbe qualquer designação discriminatória
relativamente à filiação, a jurisprudência admitia
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investigação incidental de paternidade para fins de
prestação de alimentos. Agravo de instrumento
interposto pelo réu contra decisão proferida antes da
promulgação da nova constituição e que mandou
prosseguir, como ação de alimentos, a ação
investigatória intentada por suposto filho adulterino,
com pedido cumulado de alimentos, admitindo a
investigação incidental de paternidade para
estabelecimento da prova da relação de parentesco.
Recurso improvido. (BRASIL, Agravo de Instrumento
Nº 588062430, 1989, Internet, grifos nossos).
Além da CF/88 o artigo 1.596 do Código Civil Brasil de 2002, também
trouxe absoluta igualdade entre os filhos, conforme rege, in verbis: “Art.
1596. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção,
5
terão os mesmos direitos e qualificações,
proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação”.
Acerca da temática em questão, Paulo Lôbo (2014, p. 199), afirma
que na atualidade houve o fim do vergonhoso apartheid legal. A partir da
leitura desse contexto histórico percebemos que atualmente existe
igualdade na filiação, ou seja, nenhum filho pode ter mais direitos do que o
outro.
É importante lembrar que na sociedade hodierna existem dois tipos
de filiação: biológica e a socioafetiva, sendo que a primeira diz respeito aos
laços de consanguinidade entre os filhos e seus ascendentes. Já na
filiação socioafetiva, os verdadeiros valores do carinho, amor, proteção e
atenção devem nortear a relação entre pais e filhos que não apresentam
laços de consanguinidade, considerado a vertente moderna no direito de
filiação.
3. A PREVALÊNCIA DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA NAS RELAÇÕES
FAMILIARES
A filiação socioafetiva que é aquela onde as relações entre pais e
filhos são baseadas nos laços de amor, afeto, companheirismo e não
consanguínea, atualmente é a que deve prevalecer. “Nada mais autêntico
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do que reconhecer como pai quem age como pai, quem dá afeto, quem
assegura proteção e garante a sobrevivência” (DIAS, 2009, p. 325).
Assim, o respeito e a consideração devem nortear toda relação de
filiação, independente da consanguinidade, já que a convivência sadia
entre pais e filhos tem o verdadeiro valor no contexto da formação da
personalidade dos filhos.
Paulo Lôbo (2000, Internet) reforça ainda mais o que foi exposto:
A tutela do Estado voltou-se, então, para as pessoas
que integram a família construída sobre os laços do
afeto e direcionada para a realização espiritual e ao
desenvolvimento da personalidade de seus membros.
Tem-se
a
chamada
repersonalização
ou
despatrimonialização
das
relações
familiares,
entendida como a realização pessoal da afetividade e
da dignidade humana, no ambiente de convivência e
solidariedade como função básica da família da
época presente.
Tirar uma criança de uma família onde a mesma estabeleceu laços
afetivos para colocá-la na família biológica é uma situação totalmente
contrária com o nosso ordenamento jurídico, ferindo inúmeros princípios do
direito de família como o da dignidade da pessoa humana e família; da
solidariedade familiar; princípio da convivência familiar; princípio do melhor
interesse da criança e princípio da afetividade. E, com relação a esse
último, segundo Paulo Lôbo (2014, p. 67) “A afetividade é o indicador das
melhores soluções para os conflitos familiares”, com a repersonalização do
direito de família é dever de todos concretizar esses princípios a criança e
ao adolescente.
Sobre a paternidade socioafetiva, há vários julgados dos tribunais que
analisam a filiação socioafetiva, tal como:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
PATERNIDADE. PROVA DE ERRO. AUSÊNCIA DE
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. Comprovado nos
autos que o autor registrou o requerimento como seus
filhos porque induzido em erro pela então namorada,
e não havendo vínculo de afetividade entre os
envolvidos, o que é confirmado pela genitora do
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ao recurso (BRASIL, TJ/RS, Ap. Civil 70040830234,
2011, Internet).
Nesse caso, a ação negatória de paternidade foi dada como
procedente, pois além de ter ocorrido um erro quanto à filiação biológica,
inexistia filiação socioafetiva, caso a mesma existisse a situação poderia
ser diferente como será demostrado mais adiante no trabalho. Neste
mesmo sentido:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE
PATERNIDADE.
VÍNCULO
GENÉTICO
INEXISTENTE. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO ENTRE AS
PARTES. Para a procedência da ação negatória de
paternidade é necessária a inexistência dos
vínculos, deve ser negada a paternidade. Não pode
5 impor os deveres de cuidado, de carinho
o Judiciário
e de sustento a alguém que, não sendo o pai
biológico, também não deseja ser pai Socioafetivo.
(BRASIL, TJ-DFT, Ap. Civil. 20120510066166, 2014,

Internet, grifos nossos).
Essa apelação não considerou o pai por ausência de vínculo biológico
e por ausência de vínculo socioafetivo. Para ser considerado como pai é
necessário ou vínculo biológico (sangue) ou o vínculo afetivo (laços de
afeto e de solidariedade decorrente da convivência e não do sangue).
No Brasil a maioria dos casos a filiação deriva-se da relação
biológica, agora havendo conflito entre a verdade biológica e a verdade
socioafetiva, o juiz deve pesquisar qual delas contem o melhor interesse da
criança, sendo esta última a mais aplicada (no conflito entre as duas
filiações), já que segundo o ECA a criança e o adolescente são sujeitos de
direitos, são pessoas em condições peculiar de desenvolvimento e devem
serem tratadas como os protagonistas principais.
4. REPERCUSSÃO NO CONTEXTO PSICOLÓGICO E FORMADOR DE
PERSONALIDADE DO ADOTANDO
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A grande questão na conjuntura moderna é justamente o amparo
para as crianças e adolescentes, que foram justamente abandonados
pelos seus pais biológicos, e que se encontram nas casas de acolhimento
ou, ainda, nas residências de pessoas com quem não apresentam
qualquer vínculo consanguíneo.
Para inserção de tais crianças e adolescentes num contexto familiar,
onde pessoas interessadas na adoção das mesmas, e consequente
formação do vínculo socioafetivo, devem preencher determinados
requisitos, dentre os quais, um estágio de aproximação, que configure um
estágio de convivência, necessário à formação do carinho e afeto entre
adotantes e adotando.
Uma norma prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA,
que se preocupa com esse vínculo socioafetivo entre pais e filhos e a
repercussão no contexto psicológico e formador de personalidade do
adotando é o art. 46:
Art. 46. A adoção será precedida de estágio de
convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo
que a autoridade judiciária fixar, observadas as
peculiaridades do caso.
§ 1o O estágio de convivência poderá ser dispensado
se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal
do adotante durante tempo suficiente para que seja
possível avaliar a conveniência da constituição do
vínculo.
§ 2o A simples guarda de fato não autoriza, por si só,
a dispensa da realização do estágio de convivência.
§ 3o Em caso de adoção por pessoa ou casal
residente ou domiciliado fora do País, o estágio de
convivência, cumprido no território nacional, será de,
no mínimo, 30 (trinta) dias.
§ 4o O estágio de convivência será acompanhado
pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da
Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio
dos técnicos responsáveis pela execução da política
de garantia do direito à convivência familiar, que
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vão se adaptar aos pedidos de adoção, é indispensável o laudo da equipe
interprofissional, devendo ser elaborado preferencialmente por técnico
responsável pela execução da política de garantia de direito à convivência
familiar (§4°), suas finalidades são: coibir futuros sofrimentos e más
acomodações dos adotados, tanto com relação com sua nova família como
também com relação à sociedade; observam o bem-estar, o contexto
psicológico da criança ou do adolescente; observar se o adotante tem
condições para dar subsistência e educação para o adotado e
acompanham o adotante e o adotado através de esculturas e orientações.
Nesse diapasão, a Lei n° 12.010/09 eliminou a possibilidade de
dispensa do estágio de convivência em hipóteses de adotando com menos
de um ano de idade; o estágio de convivência e adoção por pessoa ou
casal domiciliado ou residente fora do país é com a finalidade de proibir o
“tráfico de menores” e é obrigatório o cumprimento do estágio no território
5
nacional.
Essa análise do contexto psicológico da criança e do adolescente
através do estágio de convivência feita pela equipe interprofissional é
tendo com base o princípio da convivência familiar. “É o ninho no qual as
pessoas se sentem recíproca e solidariamente acolhidas e protegidas,
especialmente as crianças”. Ou seja, não basta, portanto, que o adotante
se mostre uma pessoa sensata e com amor as pessoas, porque isso não
garante ser um bom pai ou uma boa mãe é indispensável o
acompanhamento cotidianamente. (LOBO, 2014, 68)
Fato interessante que acontece nas comarcas do interior é
justamente o fato do menor, assim que nasce, ser entregue pela mãe
biológica (geralmente sem qualquer condição financeira para criação do
menor) ao casal de pretensos adotantes, fazendo com que, se inicie tal
vínculo de afeto e carinho. Assim, como não existem unidades de
acolhimento de menores em situação de risco, o casal passa a criar o
menor, sem a observância dos cadastros de adotantes e adotandos, para
ingressar, posteriormente com a ação de adoção.
Nesse contexto, infere-se que ficará o magistrado de mãos atadas,
para no futuro, determinar que tal menor seja inscrito em cadastro nacional
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de adoção, ou, no caso de arrependimento posterior da mãe biológica,
ocorrer o retorno do menor para tal mãe biológica, quando já adaptada aos
adotantes, inclusive com estudo social. Na mesma linha de pensamento:
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO
DE
ADOÇÃO
CUMULADA COM DESTITUIÇÃO DO PODER
FAMILIAR. MÃE BIOLÓGICA, PORTADORA DE
PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS. MENINO QUE SE
ENCONTRA NA COMPANHIA DOS ADOTANTES
DESDE O PRIMEIRO MÊS DE VIDA ATÉ HOJE,
ONZE ANOS DEPOIS. Diante dos elementos de
prova colhidos no feito, tenho que merece reforma a
decisão, a fim de destituir o poder familiar e conceder
a adoção do menino aos apelantes, já que possuem
a guarda fática da criança há mais de onze anos,
esta os reconhecendo como seus pais. Laudo
social favorável à adoção. Apelação cível provida.
(BRASIL, TJ-RS, Apelação Cível Nº 70060000304,
2014, Internet, grifos nossos).
A jurisprudência supracitada retrata justamente a questão da
valorização da filiação socioafetiva, já que configurados os laços de
atenção, amor, carinho, responsabilidade entre adotantes e adotando,
sendo que os primeiros já detêm a guarda fática do segundo, não existe
qualquer hipótese de retroceder tal constatação, havendo a necessidade
de legalização de tal situação de fato e de direito.
5. A “ADOÇÃO À BRASILEIRA”
A “adoção à brasileira” é quando os pais ou o pai registra civilmente
uma criança, que biologicamente não é sua com a finalidade de criar laços
afetivos com a criança. Não há erro na declaração, pois os declarantes
sabem não ter gerado biologicamente a criança e não há falsidade, já que
este expressa precisamente à declaração.
Esse instituto vem sendo acolhido pela maioria da doutrina, pelo STJ
e pela sociedade, ou seja, protegendo mais uma vez a filiação socioafetiva.
É importante informar que o Senado Federal critica esse instituto por
argumentar que a mesma atualmente estar ensejando a venda ou tráfico
de crianças e que esse tipo de adoção não leva em consideração o
interesse da criança. “Todavia, a intenção dolosa, tal como rapto de
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Entretanto, apesar de o referido doutrinador entender assim a forma
como a sociedade acolhe esse instituto, algumas pessoas se aproveitam
dele para enganar a sociedade, o estado e a criança de que estão
querendo que esta se desenvolva a partir da convivência familiar, quando
na verdade querem explorá-la.
Acerca do assunto, esse é o entendimento dos tribunais pátrios:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE REGISTRO CIVIL - NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL-ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO GENÉRICA- RECURSO ESPECIAL, NO
PONTO
DEFICIENTE
FUNDAMENTADOAPLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF - ADOÇÃO À
BRASILEIRA-

PATERNIDADE

SOCIOAFETIVA -

IMPOSSIBILIDADE,
NA
ESPÉCIE
DE
5
DESFAZIMENTO
RECURSO
ESPECIAL
IMPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial
exige a clara indicação do dispositivo, em tese,
violado, bem assim em que medida o aresto a quo
teria contrariado lei federal, o que in casu não ocorreu
com relação à pretensa ofensa ao artigo 535 do
Código de processo Civil (Súmula n. 28 STF). 2. Em
se tratando de adoção à brasileira, a melhor
solução consiste em só permitir que o paiadotante busque a nulidade do registro de
nascimento, quando ainda não tiver sido
constituído o vínculo de sócio afetividade com o
adotado. 3. Recurso especial improvido. (BRASIL,
STJ, TJ-PB, Resp. 1088157 PB 2008/0199564-3,
2009, Internet, grifos nossos).
Ou seja, infere-se que o STJ considerou a invalidade do registro,
porque não ocorreu à formação da paternidade socioafetiva, se tivesse o
vínculo afetivo criado ele iria decidir diferentemente, a jurisprudência do
STJ concede à prevalência a paternidade socioafetiva nos casos de
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crianças adotadas irregularmente, por pessoas que realizam isso de
maneira consciente e voluntária.
Enquanto o STJ e o doutrinador Paulo Lôbo (2014, p. 228), apoiam
esse instituto com o fundamento de que o art. 227 da CF/88, afirma que é
dever de todos (família, estado e da sociedade) assegurar à criança o
direito “à convivência familiar” com “absoluta prioridade”, outros criticam
esse instituto por vários motivos dentre os quais: adoção à brasileira é
crime, segundo o art. 242 do CP, a mesma pode dar margem a tráfico de
crianças e diferentemente na adoção legalmente constituídas onde a
equipe interprofissional analisa o contexto psicológico e formador de
personalidade do adotando, através do “estágio de convivência” na
“adoção a brasileira”, não existe essa análise.
Apesar de ser acolhida na prática por muitos, a “adoção a brasileira”,
conforme a legislação pátria, não deve ser aceita, pois o estágio de
convivência que ocorre nos processos de adoção é suprimido, o que não
pode ocorrer. Vários julgados tiraram a criança da família substituta, por
aquela não se adaptar ou até por sofrer maus tratos durante o estágio de
convivência. Se acolhermos esse instituto estaríamos ferindo o princípio do
melhor interesse da criança.
Fato interessante, e de ordem prática, ocorre muito nas comarcas
interioranas, inclusive no Estado de Alagoas, consiste no cidadão conhecer
uma mulher que já tem filho (só registrado em nome da mulher), e
começam a conviver em união estável. Ocorre que a convivência vai dando
certo, e o homem, numa forma de demonstração de amor para com a
mulher e o filho biológico da mesma, registra o filho como se fosse seu
biologicamente, na forma de “adoção à brasileira”. Os anos de convivência
vão desgastando o relacionamento, e o casal se separa de fato, quando
então aquele cidadão resolve ingressar judicialmente, de forma egoísta,
com ação negatória de paternidade em relação ao filho não biológico,
como forma de se livrar de possível ação de alimentos a ser intentada por
tal filho contra o mesmo.
É mais do que evidente que tal ação deverá ser julgada
improcedente, em decorrência do vínculo socioafetivo já criado entre os
mesmos, devendo prevalecer os interesses do menor. Acerca do assunto,
vejamos a jurisprudência:
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DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE
PATERNIDADE. EXAME DE DNA. AUSÊNCIA DE
VÍNCULO
BIOLÓGICO. PATERNIDADE
SOCIOAFETIVA. RECONHECIMENTO. "ADOÇÃO
À BRASILEIRA". IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1.
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A chamada "adoção à brasileira", muito embora seja
expediente à margem do ordenamento pátrio, quando
se fizer fonte de vínculo socioafetivo entre o pai de
registro e o filho registrado, não consubstancia
negócio jurídico vulgar sujeito a distrato por mera
liberalidade, tampouco avença submetida à condição
resolutiva consistente no término do relacionamento
com a genitora. 2. Em conformidade com os
princípios do Código Civil de 2002 e da Constituição
Federal de 1988, o êxito em ação negatória de
paternidade depende da demonstração, a um só
tempo, da inexistência de origem biológica e também
5
de que não
tenha sido constituído o estado de
filiação, fortemente marcado pelas relações
socioafetivas e edificado na convivência familiar. Vale
dizer que a pretensão voltada à impugnação da
paternidade não pode prosperar quando fundada
apenas na origem genética, mas em aberto
conflito com a paternidade socioafetiva. [...] 5. A
manutenção do registro de nascimento não retira da
criança o direito de buscar sua identidade biológica e
de ter, em seus assentos civis, o nome do verdadeiro
pai. É sempre possível o desfazimento da adoção à
brasileira mesmo nos casos de vínculo socioafetivo,
se assim decidir o menor por ocasião da maioridade;
assim como não decai seu direito de buscar a
identidade biológica em qualquer caso, mesmo na
hipótese de adoção regular. Precedentes. 6. Recurso
especial não provido. (BRASIL, STJ - REsp: 1352529
SP 2012/0211809-9, 2015, Internet, grifos nossos).
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Sobre a situação explicitada, a relação de filiação pressupõe
estabilidade e a paternidade, e, segundo Silmara Chenelato (2004, p. 66),
“não é roupa que se veste e se desveste”, e continua afirmando que “ser
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pai não pode ser aceito como estado variável, segundo seu animus e/ou
segundo o estágio ou estádio de relacionamento com a mãe”
Outro contexto importante relevado no acórdão do Superior Tribunal
de Justiça diz respeito ao fato do direito do menor justamente buscar,
quando completar a maioridade, a verdadeira identidade biológica de seus
genitores, na hipótese de ter sido adotado.
6. A POLÊMICA QUESTÃO DA ADOÇÃO POR CASAIS
HOMOAFETIVOS
Numa sociedade ainda marcada pelo preconceito, o Direito deve se
fazer presente, para justamente tutelar as relações de filiação envolvendo
casais homoafetivos, propiciando o equilíbrio e a harmonia social.
Nesse sentido, o Direito deve ser utilizado como forma de
atualização do convívio social, resguardando o direito em relação aos
casais homoafetivos, no sentido de promoverem adoção.
Embora não prevista na legislação, mormente no art. 1.723 do CC
(que só admite a união estável entre homem e mulher), a adoção por
casais homoafetivos encontra seu arcabouço na jurisprudência, amparado
nos princípios já demonstrados durante o nosso texto como o do melhor
interesse da criança, da dignidade da pessoa, da cidadania, da afetividade,
e ainda o Princípio da Proteção Integral da Família, que justamente
proporcionam
a
igualdade
entre
a
filiação
biológica
e
socioafetiva. Vejamos a jurisprudência:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
UNIÃO HOMOAFETIVA. PEDIDO DE ADOÇÃO
UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE SOBRE A
EXISTÊNCIA
DE
VANTAGENS
PARA A ADOTANDA. [...] II. Debate que tem raiz em
pedido de adoção unilateral - que ocorre dentro de
uma relação familiar qualquer, onde preexista um
vínculo biológico, e o adotante queira se somar ao
ascendente biológico nos cuidados com a criança -,
mas que se aplica também à adoção conjunta- onde
não existe nenhum vínculo biológico entre os
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adotantes e o adotado. III. A plena equiparação das
uniões estáveis homoafetivas, às uniões estáveis
heteroafetivas, afirmada pelo STF (ADI 4277/DF,
Rel. Min. Ayres Britto), trouxe como corolário, a
extensão automática àquelas,das prerrogativas já
outorgadas aos companheiros dentro de uma união
estável tradicional, o que torna o pedido de adoção
por casal homoafetivo, legalmente viável. [...]. VI.
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Estudos feitos no âmbito da Psicologia afirmam que
pesquisas [...] têm demonstrado que os filhos de pais
ou
mães
homossexuais
não
apresentam
comprometimento
e
problemas
em
seu
desenvolvimento psicossocial quando comparados
com filhos de pais e mães heterossexuais. O
ambiente familiar sustentado pelas famílias homo e
heterossexuais para o bom desenvolvimento
psicossocial das crianças parece ser o mesmo [...]
(BRASIL, 5 STJ – TJ-SP, REsp: 1281093 SP
2011/0201685-2, 2013, Internet, grifos nossos).
Outro aspecto que merece consideração, e que foi devidamente
destacado na decisão do Superior Tribunal de Justiça, diz respeito ao fato
da criação do filho por casal homoafetivo, em nada influenciar na formação
psicossocial de tal filho, se comparado aos filhos de casais de relação
heteroafetiva, segundo estudo de psicologia jurídica realizado por Farias
(2009, p 75-76) . A explicação para tal fato diz respeito ao aspecto da
criança interpretar as funções e não o sexo biológico das pessoas.
Assim, defende-se a interpretação de que temos sempre um
conceito de que aquela pessoa que impõe as regras está associada ao
sexo masculino, ao passo que a figura do sexo feminino exerce os
cuidados da criança e da casa. Nada impede, portanto, que tais aspectos
sejam passados para a criança, por pessoas que apresentam o mesmo
sexo biológico, desde que repassem para a criança, as duas
características já mencionadas.
Portanto, dentro de uma análise do estudo psicossocial que deve
nortear os processos de adoção, deve ocorrer a análise do contexto que

421
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

cerca o casal homoafetivo interessado, bem como o melhor interesse da
criança, como previsto no art. 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Entendemos ainda, que o fato de constar o nome de dois pais ou duas
mães no registro de nascimento de tais adotados, não deve constranger
tais adotados, quando são submetidas a esclarecer a filiação, já que o
desprendimento dos adotantes, na aceitação do adotado com amor e
carinho, supera qualquer situação, inclusive por proporcionar ao adotado, a
volta do sonho de viver, numa sociedade muitas vezes perversa.
7. RUPTURA DO RELACIONAMENTO AMOROSO À TÍTULO DE
CASAMENTO OU DE UNIÃO ESTÁVEL E REFLEXOS NA FILIAÇÃO.
Tanto o pai como a mãe (que possuem o poder familiar) são
incumbidos de zelar pela formação intelectual e emocional da sua prole,
em algumas situações por toda a vida ou do nascimento com vida até os
18 anos através de educação, amor, carinho, alimentação, segurança e
principalmente de companheirismo em razão do princípio da
solidariedade.
O Código Civil brasileiro no art. 1.597, que assim rege, in verbis: “Art.
1597. O divórcio não modifica os direitos e deveres dos pais em relação
aos filhos”. Nesse sentido o artigo 1634 do mesmo código afirma quais são
esses direitos, dentre os quais são: manter companhia, guarda, educação,
exigir que lhes prestem obediência e respeito, dentre outros.
Na filiação biológica não há dúvida de que o fim do casamento ou da
união estável os pais continuam com direitos e deveres com relação aos
filhos, a grande dúvida atualmente é se os direitos e deveres permanecem
ocorrendo com o término do casamento ou da união estável na filiação
socioafetiva.
Os tribunais tem o entendimento de que mesmo ausente à filiação
biológica existindo a filiação socioafetiva, os deveres dos pais para com os
filhos, continuam existindo, como mostrará abaixo, por exemplo, o dever de
alimentos:
PRETENSÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS- PATERNIDADE
BIOLÓGICA EXCLUÍDA- PATERNIDADE SÓCIO
AFETIVA COMPROVADA. Comprovado nos autos
pela prova testemunhal a relação paterno/filial
entre a investigante e o investigado, por longo
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período é de reconhecer-se a paternidade. A
paternidade sócio afetiva não pode ser ignorada,
ainda que o exame de DNA seja negativo, quando
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o próprio investigado assume a filiação da
investigante publicamente, e age com tal perante o
meio social em que vive. (BRASIL, TJ-MG, Ap. Civil
10024096002175002, 2013, Internet, grifos nossos).
É bom lembramos que para resolvermos essa pergunta não existe
uma resposta precisa, o juiz nesse caso deve analisar o melhor interesse
da criança, dependendo de cada caso ou considerando a filiação
socioafetiva ou desconstituindo o vínculo de parentesco “forçado”, onde o
pai não quer a criança ou o adolescente, que não é biologicamente seu.
Outro aspecto que merece destaque, diz respeito ao fato da própria
Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança da ONU, mais
precisamente em seu art. 9º, destacar o Direito de Convivência entre pais e
filhos separados, e ainda o compartilhamento da responsabilidade de
criação dos filhos.
Para tanto, privilegiando a5participação de pais divorciados na criação
dos filhos, recente modificação na nossa legislação, configurada através da
lei nº 13.058/2014, veio modificar vários artigos do Código Civil, para
estabelecer a guarda compartilhada dos filhos do casal. Como reflexo
direto das modificações, podemos citar o art. 1.583 § 2º do CC, que passa
a ter a seguinte redação:
Art. 1583 do CC: A guarda será unilateral ou
compartilhada:
[...]
§ 2º Na guarda compartilhada, o tempo de convívio
com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada
com a mãe e o pai, sempre tendo em vista as
condições fáticas e os interesses dos filhos.
Assim, o ordenamento jurídico caminha sempre para privilegiar a
repartição do tempo de convivência dos filhos com seus pais, mesmo no
caso de ruptura do vínculo amoroso entre tais pais. Assim, pelo Princípio
norteador da igualdade entre homens e mulheres, consagrados na
Constituição Federal de 1988, tal principio apresenta reflexo nas relações
entre pais e filhos, e, por consequência, o poder familiar compete aos pais,
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igualmente, devendo ser considerado um encargo decorrente da
paternidade e da maternidade, sendo que cada um deve assumir
responsabilidade, mesmo ocorrendo o fim do relacionamento amoroso do
casal.
Por conseguinte, os pais deverão dividir a responsabilidade de
educação e saúde, participando diretamente na formação da personalidade
do filho, empreendendo todo o amor da criação do mesmo.
Existem, logicamente, casos em que tal guarda compartilhada não é
aconselhável, principalmente nos casos em que existiu violência doméstica
na relação do casal, ou, ainda, nos casos de constantes conflitos entre o
casal (onde o filho vai se sentir preso à tais conflitos), também não é
aconselhável o deferimento da guarda compartilhada. Finalmente, casos
em que existe forte modificação de ambientes, já que tal tipo de guarda se
contrapõe à continuidade do lar, que deve ser conservada na formação da
personalidade do menor, já que hábitos e padrões diferenciados,
provocarão instabilidade emocional e psíquica na formação do menor.
Veja-se nessa mesma esfera de raciocínio, o entendimento do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA C/C
ALIMENTOS. Em vista da doutrina da proteção
integral à criança, as trocas de guarda somente
podem ser realizadas quando demonstrada nos autos
sua necessidade. Embora o disposto no § 2.º do art.
1.584 do CC/02, descabe o exercício da guarda
compartilhada por pais que não mantém relação
harmoniosa e se um deles se opõe ao pedido. Não há
necessidade de existir animosidade entre as partes
para indeferimento da guarda compartilhada.
Inexistindo contatos frequentes entre os pais a fim de
possibilitar o melhor tratamento e questões afins
sobre a criação [...] (BRASIL, TJ-RS - AC:
70038206165, 2011, Internet, grifos nossos).
Assim, a guarda compartilhada nem sempre é aconselhável,
principalmente quando não existe a chamada divisão de responsabilidades
ou concreta cooperação nas tarefas em relação ao menor. A guarda
compartilhada num cenário como o mencionado, em nada contribuiria para
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o desenvolvimento do menor, já que as desavenças iriam influenciar no
cumprimento de tais responsabilidades e cooperação nas tarefas em prol
do menor.
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Acerca do assunto, vejamos entendimento do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais.
FAMÍLIA - GUARDA COMPARTILHADA - AUSÊNCIA
DE CONVIVÊNCIA HARMONIOSA ENTRE OS
GENITORES - INDEFERIMENTO - GUARDA DE
MENOR - PREVALÊNCIA DO INTERESSE, BEM
ESTAR E SEGURANÇA DESTE EM RELAÇÃO AOS
INTERESSES/DIREITOS
DOS
ADULTOS
PARENTES - Não se desconhece que parte da
doutrina e da jurisprudência
sustentam o
estabelecimento da guarda compartilhada como regra
e imposta, em provável interesse do menor.
Entretanto, conclui-se que tal entendimento
demonstra-se, ainda, minoritário; sobretudo, em
relação à 5jurisprudência, inclusive desta Câmara e
deste Tribunal, que se ampara na realidade da
convivência com os casos concretos na rotina do
exercício da judicatura, no sentido de que não se
deve deferir a guarda compartilhada quando não
existe a convivência harmoniosa entre os genitores.
No mais, tem-se que a guarda de menor é direito que
deve sempre estar condicionado ao interesse,
segurança e bem estar deste, preferencialmente, em
relação aos interesses e direitos dos adultos
parentes; decorrendo, a princípio, da lei, como
consequência natural do poder familiar, e,
excepcionalmente, de decisões judiciais, conforme
acordo entre as partes ou a situação fática. (BRASIL,
TJ-MG, AC: 10079100301922005, 2013, Internet).
Portanto, o contexto legal da guarda compartilhada contido na lei nº
13.058/2014, deve ser analisado caso a caso, sob pena de ser prejudicial
ao menor, já que a cooperação de responsabilidades em relação ao filho
tem que está nítida, caso contrário, melhor a fixação da guarda para um
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dos pais, com a devida regulamentação do direito de visitação para o outro
genitor do menor. Quando as desavenças afloram, os genitores tendem a
utilizar o filho como forma de tentar atingir o outro, prejudicando
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sobremaneira, a saúde e o desenvolvimento normal do menor.
8. A FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA JUNTO À FILIAÇÃO BIOLÓGICA
No contexto já abordado, podemos claramente responder os
questionamentos colocados na introdução, já que entendemos que não
existe diferença normativa de proteção em relação às filiações biológica ou
socioafetiva, vez que baseadas, sobretudo em Princípios, como já
mencionados em tópicos anteriores: do melhor interesse da criança, da
dignidade da pessoa, da cidadania, da afetividade, e ainda o Princípio da
Proteção Integral da Família, que justamente proporcionam a igualdade
entre a filiação biológica e socioafetiva.
A relação de filiação (biológica ou não) deve ser considerada em
razão da posse de estado, configurada na forma de convivência familiar,
onde realmente é desenvolvido o aspecto fundamental da afetividade. Tal
posse de estado tem como pressuposto “o trato sucessivo, uma duração
suficiente, embora não seja abalada por interrupções que não geram a
descontinuidade na filiação socioafetiva” (PIMENTA, 1986, p. 165).
Nesse sentido, inferimos que a filiação juridicamente considerada, é
quase sempre a de natureza cultural (não necessariamente natural), seja
ela biológica ou não biológica.
No contexto normativo de direito, e considerando o contido nos
dispositivos do art. 227 da Carta Magna e nos arts. 1.593, 1.596 e 1.597 do
Código Civil, consideram-se como estados de filiação: filiação biológica
resultante de ambos os pais, havida de relação de casamento ou da união
estável, ou em face do único pai ou mãe biológicos, na família
monoparental; filiação não-biológica (socioafetiva) em face de ambos pais,
configurada através de estudos psicossociais que desencadeiam a adoção
dentro dos ditames legais; ou em virtude do pai ou da mãe, que promoveu
a adoção exclusiva do filho. Ademais, o próprio art. 1593 do Código Civil
faz justamente a menção sobre a possibilidade de a filiação ter por base o
parentesco na consanguinidade ou em “outra origem”, locução que
engloba a origem afetiva. (FACHIN, 2003, p. 17).
Já no aspecto extralegal, também devidamente demonstrado de que
não existe qualquer diferenciação entre as filiações biológica e
426
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

socioafetiva, já que a educação e os cuidados que deverão ser ministrados
aos filhos são os mesmos, independente dos pais (heteroafetivos ou
homoafetivos) ou biológicos, já que o afeto deve sempre prevalecer nas
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relações de pais e filhos. Estudos na área de psicologia, mencionados no
tópico sobre a adoção por casais homoafetivos, demonstraram que as
crianças terão o mesmo desenvolvimento psicológico, como se fossem
criadas por casais heteroafetivos.
Agora numa relação de confronto entre as filiações biológica e
socioafetiva, deve prevalecer a segunda, tendo em vista que pai é aquele
que cuida, educa, se sacrifica pelo filho, razão pela qual, a filiação
socioafetiva deve ser sempre valorizada em detrimento do contexto apenas
biológico (de procriação). Daí a importância da boa formação do contexto
socioafetivo, o que por vezes é prejudicado, como nos casos das “adoções
à brasileira”, onde não existe o prévio período de adaptação e convivência,
necessários à construção do afeto.
Tal confronto mencionado no parágrafo anterior sempre existirá,
devido às constantes mutações no convívio social, que logicamente afetam
5 social constitui verdadeira “metamorfose
a relação de filiação, já que o fato
ambulante”, como mencionava o grande cantor Raul Seixas, comportando
mutações para novos paradigmas comportamentais.
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto abordado, ficou devidamente configurado que nas
relações de filiação, é privilegiado o interesse supremo dos filhos, que se
encontram em condição de vulnerabilidade e necessitam de todo um
amparo e responsabilidade de seus genitores, seja a filiação biológica ou
socioafetiva.
No próprio contexto evolutivo, observamos que a questão da filiação
sai da sociedade patriarcal, com o reconhecimento exclusivo dos filhos
havidos do casamento, para um contexto de reconhecimento de filhos
havidos no contexto socioafetivo, quando não existe qualquer vínculo de
consanguinidade entre pais e filhos, privilegiando em tais relações, o amor,
o carinho, o afeto, a consideração, a proteção, que são aspectos que
devem preponderar no relacionamento entre pais e filhos.
Atento aos Princípios que amparam o interesse dos filhos,
principalmente no que diz respeito à Supremacia de tais interesses,
concluímos que devem ser preservados, ao máximo, os interesses de tais
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pessoas em formação, para que o afeto e a proteção sejam o norte e
contribuam para a formação da personalidade dos mesmos.
Verificamos que tais interesses dos filhos devem prevalecer inclusive
na chamada “Adoção à Brasileira”, sendo que uma vez formado os
vínculos de afetividade entre o adotante e o adotado, e no caso de
desfazimento do relacionamento amoroso do adotante com a genitora do
adotado, as responsabilidades do adotante prevalecem em relação ao
adotado, inclusive toda a responsabilidade na criação do menor, com
repercussão a título de alimentos devidos.
Nesse mesmo diapasão, para os casos de crianças e adolescentes,
que necessitam de adoção, e consequente integração em núcleo familiar,
observamos a necessidade incontestável do estágio de convivência, para
que os valores inerentes a filiação socioafetiva sejam aflorados, como o
afeto, a convivência harmônica, o carinho e dedicação, necessários à
formação da personalidade dos filhos.
Analisamos que a filiação envolvendo a adoção por casais
homoafetivos é perfeitamente concebível, em relação ao melhor interesse
do menor, e que em nada influencia na formação psicossocial de tal
menor, se comparado aos filhos de casais heterossexuais, já que as
funções de comando (eminentemente masculina) e de cuidado (feminina)
podem ser transmitidas por pessoas do mesmo sexo biológico, e são
perfeitamente assimiladas pelo adotado.
Observamos também, que embora o ordenamento jurídico defenda a
convivência igualitária do filho com os pais divorciados, nem sempre a tal
guarda compartilhada é aconselhável para a formação do menor,
principalmente quando existe animosidade entre os pais, o que prejudica
sobremaneira a divisão de responsabilidades e cooperação entre os pais.
O presente texto demonstrou a importância da valorização da filiação
socioafetiva, no contexto atual e moderno, da formação familiar.
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RESUMO: Desde seu início, o trabalho proporcionou a exploração e
opressão nos trabalhadores pelos chefes. Essa situação se agravou com o
avanço tecnológico através das revoluções industriais, onde cada vez
mais, busca-se o sucesso e o lucro. Embora no Brasil o assédio moral
ainda seja pouco discutido, o tema é relevante, atual e presente na vida de
muitos profissionais. Acredita-se que muitos trabalhadores sofrem assédio
moral, porém desconhecem seu significado e até mesmo seus direitos.
Para conhecer esse tema foi realizada uma pesquisa bibliográfica, web
gráfica e monográfica entre os meses de janeiro e abril de 2018, usando
como descritor o termo assédio moral no trabalho. Constatou-se, portanto,
5
a importância da prevenção por meio da informação e do diálogo, tendo
em vista que o assédio moral pode gerar vários prejuízos financeiros e
morais tanto para a vítima quanto para o empregador.
Palavras- chave: assediador, trabalho, vítima, indenização.
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INTRODUÇÃO
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O presente trabalho é sobre assédio moral no trabalho, mais
concretamente sobre como identificá-lo e as possíveis punições.
São objetivos desse trabalho: apresentar o conceito de assédio
moral, identificar a existência ou não desta modalidade de assédio,
verificar as respectivas formas, apresentar o perfil do assediador, bem
como da vítima; debater quanto ao respectivo enquadramento do assédio
moral no âmbito jurídico.
Está organizado em seis capítulos que explicam a ideia central do
presente trabalho. No primeiro capítulo será abordado quanto ao contexto
histórico. No segundo capítulo será definido o conceito de assédio moral.
No terceiro capítulo será discutido quanto às formas em que o assédio
moral pode se apresentar. No quarto capítulo será debatido sobre os perfis
do assediador e da vítima. O quinto capítulo versará sobre os tipos de
danos causados pelo assédio moral.
Por fim, no último capítulo será feito um exame minucioso quanto à
responsabilidade do empregador e de quem praticou o ato, bem como a
possível indenização à vítima.
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, monográfica e
web gráfica.

1 CONTEXTO HISTÓRICO
Acredita-se que o assédio moral no ambiente de trabalho se
tornou mais evidente na pós-Revolução Industrial com a utilização das
técnicas do Taylorismo e Fordismo, por meio das quais se visa o aumento
da produção para maximizar a obtenção de lucros, expondo assim, os
trabalhadores a situações desumanas. No entanto, foi apenas em 1990
que o assédio moral no trabalho passou a ser discutido.
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Em 1992, Andrea Adams escreveu o livro “Bullying at Work”, na
qual abordou o conceito de bullying no ambiente de trabalho.
Em 1996, na Suécia, Heinz Leymann realizou uma pesquisa
quanto ao comportamento violento no trabalho, definido por ele como
“psicoterror”.
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Em 1998, a psiquiatra Marie-France Hirigoyen publicou o livro
“Le harcèlement moral: la violence perverse au quotidien”(Assédio Moral: a
violência perversa no cotidiano) que impulsionou o estudo acerca do tema
no mundo todo.
Com o passar dos anos, o tema foi ganhando versões pelo
mundo todo:
- Harcèlement moral (assédio moral), na França;
- Bullying (tiranizar), na Inglaterra;
5

- Mobbing (molestar), nos Estados Unidos e na Suécia;
- Murahachibu, ijime (ostracismo social), no Japão;
-Psicoterror laboral, acoso moral (psicoterror laboral, assédio
moral), na Espanha.
No Brasil, o assédio moral iniciou-se com as práticas
degradantes pelos senhores de engenhos durante a escravidão, mesmo
após a criação da Lei Áurea no final do século XIX, as condutas abusivas
nas relações de trabalho persistiram.
Mais tarde, foi promulgada a Consolidação das Leis Trabalhistas
pelo presidente Getúlio Vargas que estabeleceu inúmeros direitos ao
trabalhador, porém nada foi determinado quanto ao assédio moral no
trabalho, já que o tema era pouco conhecido.
O assédio moral no trabalho foi pela primeira vez discutido na
tese de mestrado da psicóloga Margarida Maria Silva Barreto – “Uma
jornada de humilhações” apresentada em vinte e dois de maio de 2000 na
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - em que foram ouvidas
duas mil e setenta e duas pessoas, das quais quarenta e dois por cento
afirmaram terem sofrido humilhações prolongadas no trabalho.

2 DEFINIÇÃO
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2.1 O QUE É ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
A definição de assédio moral varia de acordo com o país e
costumes por ele adotados. Segundo HIRIGOYEN, 2000, p. 65, o assédio
moral é:
Toda e qualquer conduta abusiva manifestandose, sobretudo por comportamentos, palavras, atos,
gestos, escritos que possam trazer dano à
personalidade, à dignidade ou à integridade física ou
psíquica de uma pessoa, por em perigo seu emprego
ou degradar o ambiente de trabalho.
Contudo, o assédio moral é mundialmente conhecido pelo
termo mobbing, originado do verbo inglês “to mob” que significa “maltratar”.
Observa-se que nas relações de assédio moral no ambiente de
trabalho, o empregado sofre humilhações que perduram por um longo
período. O assediador pode ser o chefe da empresa, do departamento ou
até mesmo um colega de trabalho.
NASCIMENTO, 2004, p. 922-930, observa que:
O assédio moral se caracteriza por ser uma
conduta abusiva de natureza psicológica, que atenta
a dignidade psíquica, de forma repetitiva e prolonga,
e que expõe o trabalhador a situações humilhantes e
constrangedoras, capazes de causar ofensa à
personalidade, à dignidade ou à integralidade
psíquica, e que tenha por efeito excluir a posição o
empregado ou deteriorar o ambiente de trabalho,
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durante a jornada de trabalho e no exercício de suas
funções.
A partir desses conceitos tem-se que o assédio moral consiste
no desenvolvimento das relações humanas no trabalho de forma hostil e
prolongada.
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2.2 O QUE NÃO É ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO
De acordo com o TRT da 13º. Região, no julgamento do
Recurso ordinário nº 00909.2008.009.13.00-0,
reconhecido das seguintes formas:

o

assédio

não

é

ASSÉDIO MORAL. NAO CARACTERIZAÇÃO. O
assédio moral caracteriza-se pela conduta abusiva do
empregador ao expor o empregado, com certa
frequência,
a
situações
humilhantes,
constrangedoras, vexatórias, durante a jornada e no
5
exercício de
suas unções. Tal conduta atenta contra a
dignidade psíquica do trabalhador, a ponto de
ocasionar graves danos à saúde, o que interfere na
relação do ofendido com o ambiente de trabalho,
forçando-o, muitas vezes, a desistir do emprego.
Todavia, na hipótese, o que se tem provado,
apenas, até por ser um fato incontroverso, é a
suspensão imposta ao reclamante, mas essa conduta
da reclamada, isoladamente, não pode ser tida por
assédio moral, ainda que houvesse elementos para
questioná-la e viesse a ser considerada imprópria.
Recurso a que se dá parcial provimento.
(TRF
–
13
Recurso
ordinário
nº
00909.2008.009.13.00-0, Primeira Turma, Tribunal
Regional do Trabalho da 13ª Região, Relator: Vicente
Vanderlei

Nogueira

de

Brito,

publicado

em:

16/07/2009).
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Dessa forma, a expressão vem sendo adotada de forma
equivocada. O fato de o trabalhador sofrer uma advertência nem sempre
estará interligado ao assédio moral.

2.3 FORMAS DE ASSÉDIO MORAL
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2.3.1 ASSÉDIO MORAL VERTICAL
O assédio moral vertical é realizado por pessoas de níveis
hierárquicos diferentes, envolvidos em uma relação de subordinação e este
se subdivide em descendente e ascendente.

2.3.2 ASSÉDIO MORAL VERTICAL DESCENDENTE
Pode se afirmar, de acordo com Molon (2005), que o assédio
moral descendente tem como assediador o empregador ou superior
hierárquico em que visa eliminar o funcionário que apresenta uma
“ameaça” a eles.
Podemos tomar como exemplo o caso em que o chefe pede
para o subordinado desempenhar uma função que não lhe compete para
depois puni-lo.

2.3.3 ASSÉDIO MORAL VERTICAL ASCENDENTE
Assédio moral ascendente é aquele realizado por um ou vários
subordinados contra o superior hierárquico quando, por exemplo, o
chantageia afim de que consigam uma promoção de cargo.

2.3.4 ASSÉDIO MORAL HORIZONTAL
Nesse caso, o assédio será produzido pelos colegas de trabalho
com o mesmo nível hierárquico com uma acirrada competição entre
produção e mundo capitalizado para manutenção do emprego em que o
436
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objetivo do assediador é eliminar os funcionários para “ganhar” uma
posição melhor dentro da empresa.
2.3.5 ASSÉDIO MORAL MISTO
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É caracterizado por ser realizado tanto pelo superior hierárquico
quanto pelos colegas de trabalho. É o caso de quando elegem um
indivíduo para ser culpado por todos os inconvenientes e erros dentro de
um ambiente de trabalho.

2.4 PERFIS
2.4.1 PERFIL DA VÍTIMA
Consoante à explicação de Baierle (2005), as chamadas vítimas
do assédio possuem características de ingenuidade ou até mesmo de
confiança. Este tipo de personalidade tem dificuldade em entender a
5
manipulação feita pelo outro, ou
seja, é incapaz de acreditar que a outra
pessoa está tentando prejudicá-la fazendo um plano chamado de
maquiavélico. Ainda é importante mencionar que a vítima, na maioria das
vezes, tenta compreender e até mesmo aceitar as ações maldosas do
assediador, se questionando o que pode ter feito para que a outra pessoa
tenha praticado determinada ação.
As manifestações de assédio contra as mulheres se dão para
intimidar, submeter, proibir a fala, restringir promoções ou até mesmo
diferenciação de salário. Entretanto, o assédio contra o homem se dá na
maioria dos casos pela virilidade.

2.4.2 PERFIL DO AGRESSOR
De acordo com o autor Barreto (2000, apud DUARTE,
p.8) foram definidos alguns perfis de assediadores no âmbito do
trabalho de uma forma caricata. Sendo assim, demonstraremos
abaixo somente alguns exemplos:
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Agressor pitt-bull: é o chefe agressivo, violento e
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perverso em palavras e atos. Demite friamente e
humilha por prazer.
Agressor troglodita: é o chefe grotesco. Implanta
as normas sem pensar e todos devem obedecer sem
reclamar. Sempre está com a razão. Seu tipo é: “eu
mando e você me obedece”.
Agressor garganta: é o chefe que não conhece
bem o seu trabalho, mas vive contando vantagens e
não admite que seu subordinado saiba mais do que
ele. Submete-o a situações vexatórias.
Como se pode notar veemente, os “agressores” descritos acima
percebem uma conduta não adequada, ou seja, fica nítida a maldade da
situação. Todo esse contexto traz destruição à saúde física e mental de
quem a recebe, sendo assim, o assediado é destruído pouco a pouco a
cada insulto. É patente que o assediador quer cada vez mais demonstrar
que detém o poder e assim o faz para demonstrar à sua vítima quem está
acima da situação.
2.5 TIPOS DE DANOS PELO ASSÉDIO MORAL
A vítima do assédio no ambiente laboral pode sofrer danos
materiais ou não materiais. Sendo assim, será demonstrada
fundamentação jurídica que se encontra e como proceder nos casos.

a

2.5.1 DANO MATERIAL
O artigo 949 do Código Civil dispõe que os danos materiais que
a vítima apresentar como despesas médicas e farmacêuticas deverão ser
ressarcidas.
Dessa forma, pode-se perceber que danos materiais são todos
aqueles danos que interferem no patrimônio daquele que sofreu o assédio.
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2.5.2 DANO NÃO MATERIAL
Nos danos não materiais incluem os danos psicológicos e/ou
físicos que a vítima apresentar, como: injúria, difamação ou calúnia
conforme prevê o artigo 953 do Código Civil.

EMENTA.

EXPRESSÕES

PEJORATIVAS
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Os tribunais superiores entendem que o dano moral deve ser
reparado pela indenização justa, assim veja-se:
E

PRECONCEITUOSAS.
Trabalhador
que,
por
repetidas vezes, é tratado em público por superior
hierárquico de forma pejorativa e preconceituosa,
procedimento que beira a discriminação racial, tem
assegurado o direito de perceber indenização por
dano moral.” (TRT da 12ª Região, Recurso Ordinário
nº 00357.2003.024.12.00-3, 10.08.2004,
Desembargador
C. A. Godoy Ilha).
5

Relator

Dessa forma, é nítido que o dano material é todo dano que
envolve a moralidade e integridade física do indivíduo que sofreu o assédio
advindo do ambiente laboral.
3 DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO
Diante de todo o empenho no trabalho, é válido destacar que o
Brasil não possui uma lei federal que regulamenta o assédio moral na
esfera laboral, mas pode-se afirmar que há um Projeto de Lei em
tramitação no Congresso Nacional que futuramente pode incluir o assédio
moral no trabalho no Código Penal (PL nº 3760/2012).
Falar sobre danos ou prejuízos é o mesmo que invocar os
princípios da Responsabilidade Civil. Conforme os ensinamentos do
doutrinador Sérgio Cavalieri Filho (2015, p. 16), o conceito de
responsabilidade civil nada mais é do que:
A violação de um dever jurídico configura o ilícito, que,
quase sempre, acarreta dano para outrem, gerando
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um novo dever jurídico, qual seja, o de reparar do
dano. Há, assim, um dever jurídico originário,
chamado por alguns de primário, cuja violação gera
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um dever jurídico sucessivo, também chamado de
secundário, que é o de indenizar o prejuízo.
Ainda no raciocínio de Sérgio Cavalieri Filho (2015, p. 15), a
responsabilidade civil possui a essência agregada à noção de desvio de
conduta, vez que obriga o indivíduo reparar o dano resultante da violação
do dever jurídico. Assim, explica: “[...] responsabilidade civil é um dever
jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação
de um dever jurídico originário”. (CAVALIERI FILHO, 2015, p. 15).
É claro que para se reparar um dano é necessário fazer isto por
meio de indenização, frisa-se, indenização justa de acordo com cada caso
concreto. A função primordial da responsabilidade civil está contida no
princípio da reparação integral. Tal princípio é, de acordo com Cavalieri
Filho (2015, p. 29), baseado na ideia de justiça corretiva apontada por
Aristóteles em sua obra Ética a Nicômaco.
Desse modo, cumpre ressaltar que: “restituir a vítima ao estado
em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito constitui uma
exigência da justiça comutativa (ou corretiva), sob pena de não se realizar
a função primordial da responsabilidade civil”. (CAVALIERI FILHO, 2015, p.
29).
Além desta positivação, temos também o disposto no artigo 944,
caput, do Código Civil que nos ilustra de maneira clara e objetiva: “A
indenização mede-se pela extensão do dano”.
E a fim de melhor esclarecer o princípio da reparação integral, o
Ministro Sanseverino (2007, p. 58) nos leciona desta forma:
A plena reparação do dano deve corresponder à
totalidade dos prejuízos efetivamente sofridos pela
vítima do evento danoso (função compensatória), não
podendo, entretanto, ultrapassá-los para evitar que a
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responsabilidade civil seja causa para enriquecimento
injustificado do prejudicado (função indenitária),
devendo-se estabelecer uma relação de efetiva
equivalência entre a indenização e os prejuízos
efetivos derivados dos danos com avaliação em
concreto pelo juiz (função concretizadora).
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Trazendo toda esta explicação para os casos de reparação do
dano em relação ao assédio no âmbito do trabalho, é importante destacar
que na tentativa de evitar que as indenizações se tornem um meio “fácil”
de se beneficiar financeiramente, há uma série de comprovações até se
chegar de fato à indenização.
A reparação pelo dano causado ao trabalhador está prevista nos
artigos 186 e 927 do Código Civil que dispõem que aquele que violar
direito e causar dano a outrem mesmo que moral cometerá ato ilícito, bem
como ficará obrigado a repará-lo, ainda o artigo 5°, V da Constituição
Federal assegura o direito de
5 reposta proporcional ao agravo e a
indenização pelo dano material, moral ou à imagem causado à vítima.
Essa reparação poderá ser por danos materiais, imateriais ou ambos.
Sendo assim, é importante que para a comprovação do dano,
haja a devida comprovação. E para isso, segundo o artigo 2° da Resolução
n°1.488 de 11 de fevereiro de 1998 do Conselho Federal de Medicina, os
médicos ao examinarem a situação são compelidos a seguirem o que
estabelece:
Art. 2º. Para o estabelecimento do nexo causal
entre os transtornos de saúde e as atividades do
trabalhador, além do exame clínico (físico e mental) e
os exames complementares, quando necessários,
deve o médico considerar:
I - a história clínica e ocupacional, decisiva em
qualquer diagnóstico e/ou investigação de nexo
causal;
II - o estudo do local de trabalho;
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III - o estudo da organização do trabalho;
IV - os dados epidemiológicos;
V - a literatura atualizada;
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VI - a ocorrência de quadro clínico ou subclínico
em trabalhador exposto a condições agressivas;
VII - a identificação de riscos físicos, químicos,
biológicos, mecânicos, estressantes e outros;
VIII - o depoimento e a experiência dos
trabalhadores;
IX - os conhecimentos e as práticas de outras
disciplinas e de seus profissionais sejam ou não da
área da saúde. (BRASIL, 1998).
Portanto, por meio da resolução acima declinada observamos
que são necessárias várias etapas do profissional médico até se chegar à
devida comprovação do assédio.
3.1 DA RESPONSABILIDADE DE QUEM PRATICOU O ATO
O assediador poderá ter o contrato de trabalho rescindido por
justa causa conforme afirma o artigo 482 da Consolidação das Leis
Trabalhistas, alíneas “j” e “k” no caso em que causar ato lesivo à honra ou
à boa fama ou ofensas físicas praticadas no ambiente de trabalho que
pode ser contra qualquer pessoa, até mesmo empregador e superiores e
hierárquicos.
Nesta esteira, fica a critério do empregador decidir se rescindirá
o contrato de trabalho do funcionário assediador. Fica nítido que nestes
casos cabe o encerramento do contrato de trabalho do empregado por
justa causa.
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3.2 DA RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR
Consoante o Código Civil vigente, a responsabilidade do
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empregador quanto ao cometimento do assédio moral por seu funcionário
ou preposto é considerada como objetiva. Assim, trazendo para a temática
abordada no presente trabalho, o empregado que comete assédio diante
de outro colega de trabalho, o empregador será tido como responsável de
forma objetiva e consequentemente terá o dever de indenizar na esfera
cível o assediado, podendo a indenização ser para reparar o dano moral
ou patrimonial, como já mencionado anteriormente.
Para fundamentar o explanado acima, o artigo 932, III do Código
Civil dispõe quanto aos responsáveis pela reparação civil que podem ser o
empregador ou comitente quanto aos danos praticados por seus
empregados, serviçais e prepostos na relação trabalhista.
Para ratificar a explicação feita, é importante trazer o
posicionamento da Suprema Corte.
O Supremo Tribunal Federal elaborou
5
a Súmula nº 341, leia-se:
Súmula nº 341 - Presunção - Culpa do Patrão ou
Comitente - Ato Culposo do Empregado ou Preposto
“É presumida a culpa do patrão ou comitente
pelo ato culposo do empregado ou preposto”.
(BRASIL, 1963).
Mansília e Bigotto (2016) ensinam que na relação entre
empregado e empregador, aplica-se a denominada Teoria do Risco da
Atividade. Explicando melhor, ocorre que o empregador assume os riscos
inerentes à sua atividade e responde objetivamente pelos danos ou
prejuízos causados aos seus empregados ou a terceiros.
Porém, segundo o ensinamento de Canossa (2014) , deve-se
deixar bem claro que o empregador só será responsabilizado desde que o
empregado esteja em labor na empresa e o assédio seja em razão do
trabalho. Em suma, a culpa do empregador em relação às condutas do seu
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empregado é presumida, porém a vítima do assédio deve comprovar que
efetivamente ocorreu o assédio pelo agressor.
Importante salientar que o empregador responderá pelo assédio
cometido por seus empregados caso incorrer em culpa e se o empregador
não conseguir solucionar de várias formas o assédio moral e não cumprir
com seu dever imposto por dispositivo de lei, oferecendo ao funcionário um
ambiente de trabalho digno, ou seja, que tenha condições consideráveis de
trabalho. (CANOSSA, 2014).
Ainda há a possibilidade de haver a má-fé dos empregados em
impulsionar o assédio de maneira proposital para receber indenizações.
Alguns doutrinadores e o próprio Código Civil afirmam a possibilidade da
Ação de Regresso do empregador contra o empregado, tendo em vista que
o empregador foi responsabilizado de modo objetivo pela conduta do seu
empregado e indenizou a vítima do assédio no ambiente de trabalho.
Nesse sentido, sobre o assunto dito acima, o artigo 934 do Código Civil
explana: “Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode
reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador
do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.”
3.3 DA AVALIAÇÃO E DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES
O juiz irá analisar o caso com base nos respectivos critérios:
análise do grau de culpa, do nível socioeconômico das partes, a gravidade
objetiva do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a personalidade
do ofensor, a avaliação dos fatos e circunstâncias.
Mediante tais critérios, os danos causados, bem como o valor da
indenização serão analisados de forma individualizada devido ao caráter
personalíssimo da situação.
A atuação do juiz é determinada pelos artigos 944, parágrafo
único e artigo 953, parágrafo único, ambos do Código Civil nos quais
preveem que no caso de desproporção entre a gravidade da culpa e o
dano, poderá o magistrado reduzir equitativamente a indenização e ainda,
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se a vítima não puder provar o direito alegado, caberá a este fixar o valor
da indenização conforme as circunstâncias do caso narrado.
É importante demonstrar algumas jurisprudências pátrias que
demonstram este senso de justiça e como deve haver a justa indenização
pelo dano sofrido:
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DANO MORAL - ASSÉDIO MORAL CONFIGURAÇÃO
INDENIZAÇÃO
DEVIDA.
Comprovada nos autos a ocorrência de assédio
moral, tendo em vista os atos abusivos cometidos
pelo gerente da reclamada, em flagrante degradação
do ambiente de trabalho, cabível o deferimento de
indenização por dano moral.
(TRT-20 00016340220155200009, Relator: Rita
de Cássia Pinheiro de Oliveira, Data de Publicação:
09/11/2017). (grifo nosso).
5

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO
MORAL. CONFIGURAÇÃO. O dano moral é aquele
que causa lesão à esfera íntima da pessoa, aos seus
valores, suas concepções e crenças, a sua
integridade como ser humano. Essa ofensa traduz,
em suma, uma violência aos direitos de
personalidade do indivíduo. Sabe-se que é dever do
empregador promover todas as medidas capazes de
permitir que os empregados desfrutem de um
ambiente de trabalho sadio, livre de perigo e de
situações que possam desequilibrá-los física e
emocionalmente. Ou seja, deve envidar todos os
esforços para que seus empregados gozem de
ambiente laboral seguro, digno, decente, harmonioso,
enfim. No caso, o tratamento agressivo dispensado
pelo preposto da Reclamada ao Trabalhador não se
coaduna com os patamares mínimos civilizatórios.
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Assim, restando caracterizada a conduta abusiva e
humilhante praticada por superior hierárquico, ferindo
a estima e o conceito profissional do Empregado,
deve a Empregadora responder pelo dano moral com
a indenização compensatória respectiva. Recurso
Ordinário Patronal ao qual se nega provimento.
(Processo:
RO
0000390-43.2015.5.06.0101,
Redator: Eneida Melo Correia de Araújo, Data de
julgamento: 30/08/2017, Segunda Turma, Data da
assinatura: 31/08/2017).
(TRT-6 - RO: 00003904320155060101, Data de
Julgamento: 30/08/2017, Segunda Turma).
Portanto, quando o magistrado proferir a sentença condenatória
ao assediador, deve levar em consideração o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade para que promova a justiça ao assediado, determinando
justa indenização no valor adequado, bem como na proporção da conduta
do agente.
3.3.1 INDENIZAÇÃO CONFORME A LEI Nº 13.467 DE 13/07/2017REFORMA TRABALHISTA
Mello (2017) explica que quanto ao valor estipulado a fim de
suprir os danos ocasionados pelo assédio no trabalho, não possui um rol
de critérios objetivos descritos na Consolidação das Leis do Trabalho, ou
seja, não há um rol das indenizações.
A indenização é medida conforme a gravidade do dano sofrido
pelo assediado, bem como são levadas em consideração as circunstâncias
do agressor e do agredido. O juízo deve analisar cada caso concreto. A
reforma trabalhista trazida pela Lei nº 13.467/2017, trouxe a reparação por
dano extrapatrimonial à Consolidação das Leis Trabalhistas e está
insculpidas
no
artigo
223-A
e
seguintes
(MELLO,
2017).
Consequentemente, é válido apresentar alguns artigos sobre a temática:
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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.
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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-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
5
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.
[...]
§ 1º Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará
a indenização a ser paga, a cada um dos ofendidos,
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em um dos
acumulação:

seguintes

parâmetros,

vedada

a

I - ofensa de natureza leve, até três vezes o
último salário contratual do ofendido;
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II - ofensa de natureza média, até cinco vezes o
último salário contratual do ofendido;
III - ofensa de natureza grave, até vinte vezes o
último 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. (BRASIL, 2017).
Analisando bem os dispositivos tocados à nova Lei, verifica-se
no artigo 223-G que ao proferir decisão sobre a indenização decorrente
dos danos sofridos pelo empregado assediado, têm se que o magistrado
deve observar uma série de requisitos, entre eles: a extensão do assédio,
os efeitos decorrentes dele e a situação econômica do agressor.
E por último, mas não menos importante o parágrafo primeiro do
referido artigo que trata sobre os parâmetros para fixar
o quantum indenizatório. Portanto, a indenização deverá ter como base os
valores que variam entre três e cinquenta vezes sobre o último salário
percebido pela vítima do assédio.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho foi abordado o assunto de assédio no ambiente
de trabalho. Em primeiro momento, foi demandado o contexto histórico do
assédio no trabalho, para posteriormente ser indicado o conceito desta
modalidade de violência.
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Após isso, foi necessário explicar sobre as espécies de assédio,
como elas são caracterizadas, quando não ocorre o assédio, o perfil do
agressor, bem como do agredido, para então se chegar quais os tipos de
danos são consequência dos assédios no ambiente laboral.
Também foi realizado o estudo sobre o que é a responsabilidade
civil e onde ela se encaixa nestes casos sobre o assédio no trabalho. Isto é
primordial para que seja entendido de forma clara quem são os
responsáveis por tais condutas e o que de fato pode ser feito para que a
vítima seja indenizada de forma justa e devida.
5

Importante ainda salientar que foram demonstrados alguns
dispositivos da nova lei que trouxe a reforma trabalhista, onde o
magistrado deve analisar uma série de fatores para arbitrar o valor
indenizatório, tudo isso de acordo com o salário percebido pela vítima e o
grau do assédio recebido.
Conclui-se que a prática do assédio no ambiente laboral não
abrange somente as partes envolvidas, quer seja, assediador e assediado,
mas também o empregado e até mesmo o próprio Poder Judiciário, caso a
vítima pleiteie a indenização pelos danos sofridos. Além disso, é
importante que seja esclarecido sobre o presente assunto, pois muitas
pessoas não possuem conhecimento de que esses aborrecimentos
sofridos são mais graves do que se imagina.
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AVISO PRÉVIO: ASPECTOS GERAIS.
JOSÉ FELIPPE RANGEL DA SILVA:
Graduado em Direito pela PUC-RJ. Especialista
em Direito Público pela UCP-RJ. Servidor
público federal.
RESUMO: O presente artigo versa sobre o instituto do aviso prévio. Busca-
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se analisar seu conceito, natureza e suas principais peculiaridades,
inclusive quanto à proporcionalidade.
PALAVRAS-CHAVE: Aviso Prévio. Natureza Jurídica. Peculiaridades.
Proporcionalidade.
SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Desenvolvimento 3. Conclusão 4. Referências
Bibliográficas.

1. Introdução
5

O aviso prévio é um direito assegurado expressamente pela
CRFB/88 (art 7º, XXI). Pode ser conceituado como a comunicação que
uma parte faz à outra de que pretende dar fim ao contrato de trabalho.
Entretanto, o pré-aviso não é instituto exclusivo das relações de
emprego. Existe também, por exemplo, na denúncia sem causa justificada
no contrato de representação comercial (art 34 da Lei 4.886/1965).
Ressalta-se que a doutrina diverge quanto a natureza jurídica do
aviso prévio. Defende-se que este possui natureza de declaração
unilateral, de direito e ainda de período mínimo que tem que anteceder
determinadas modalidades de extinção do contrato de trabalho.
Neste sentido, destaca-se os ensinamentos de Gustavo Felipe
Barbosa Garcia:
Nota-se, portanto, uma natureza tríplice do aviso
prévio: direito, o qual corresponde a um dever;
declaração unilateral (comunicação de término da
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relação de emprego); período que deve anteceder a
efetiva terminação do contrato de trabalho.[1]
2. Desenvolvimento
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Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser
rescindir o contrato deverá avisar a outra da sua resolução, na forma do
artigo 487 da CLT.
O aviso prévio apresenta objetivos distintos a depender se
concedido pelo empregador ou pelo empregado. Respectivamente serve
para que o empregado possa procurar novo trabalho e para que o
empregador busque outro empregado, evitando, assim, em ambos os
casos o efeito da surpresa.
A falta do aviso prévio pelo empregador dá ao empregado o direito
aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a
integração desse período no seu tempo de serviço (art 487, §1º, da CLT).
Por sua vez, a falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao
empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo
respectivo (art 487, §2º, da CLT).
O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do
aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido
de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral (art 488 da CLT).
Ressalta-se que é opção do empregado trabalhar sem a redução das 2
(duas) horas diárias tendo o direito de faltar por 7 dias corridos (art 488, §ú
da CLT)
Destaca-se que o instituto do aviso prévio abrange os empregados
domésticos (art 23 da LC 150/2015) e os Rurais. Entretanto, para os Rurais
não se aplica a regra do art 488 da CLT, em razão das peculiaridades do
trabalho destes. Quanto ao tema vale destacar os ensinamentos da Dra.
Vólia Bonfim Cassar em seu livro:
No período do aviso prévio trabalhado pelo
empregado rural notificado da despedida injusta a lei
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lhe garante o direito de descansar um dia por semana
(art. 15 da Lei nº 5.889/73), não se lhe aplicando a
regra contida no art. 488 da CLT, que concede ao
urbano a redução de duas horas por dia ou de sete
dias consecutivos quando o trabalhador é o notificado
da dispensa imotivada e trabalha no período do préaviso.
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As demais regras a respeito de aviso prévio previstas
na CLT são aplicáveis ao rural, por serem
perfeitamente compatíveis, tais como: aviso prévio
proporcional ao tempo de serviço, aviso prévio
indenizado ou a possibilidade de desconto no salário
do valor do aviso (quando o empregado for o
notificante e não trabalhar no período); integração ao
tempo de serviço para todos os efeitos legais;
possibilidade de justa causa no seu curso; integração
dos benefícios
no período do aviso prévio; retratação
5
bilateral da comunicação de dispensa etc..[2]
Concedido o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de
expirado o respectivo prazo. Contudo, se a parte notificante reconsiderar o
ato, antes de seu termo, à outra parte é facultado aceitar ou não a
reconsideração (art 489 da CLT).
Nesse caso, a reconsideração pode ser aceita expressamente ou de
forma tácita. Essa se dá quando ocorre a continuação da prestação dos
serviços após expirado o prazo (art 489 § ú da CLT).
Destaca-se que o empregador que, durante o prazo do aviso prévio
dado ao empregado, praticar ato que justifique a rescisão imediata do
contrato, sujeita-se, sem prejuízo de eventual indenização, ao pagamento
da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso (art 490 da
CLT). Por sua vez, o empregado que cometer qualquer das faltas
consideradas pela lei como justas para a rescisão, durante o prazo do
aviso, perde o direito ao restante deste prazo (art 491 da CLT).
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Cabe ressaltar também que a contagem do aviso prévio se dá
excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento (súmula 380 do
TST).
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3. Conclusão
Por fim, salienta-se que a Lei 12.506 regulou a proporcionalidade do
aviso prévio em relação ao tempo de serviço. Será concedido na proporção
de 30 dias aos empregados que contem até 1 ano de serviço na mesma
empresa e serão acrescidos 3 dias por ano de serviço, até o máximo de 60
dias (total de 90 dias).
Conclui-se destacando que apesar de existir divergência doutrinária,
a jurisprudência majoritária entende ser a proporcionalidade uma vantagem
apenas dos trabalhadores. Para ilustrar esta posição, vale transcrever o
trecho escrito pelo Ministro Maurício Godinho Delgado:
A Lei n. 12.506/2011 é clara em considerar a
proporcionalidade uma vantagem estendida aos
empregados (caput do art. 1º do diploma legal), sem a
bilateralidade que caracteriza o instituto original,
fixado em 30 dias desde 5.10.1988. A bilateralidade
restringe-se ao aviso-prévio de 30 dias, que tem de
ser concedido também pelo empregado a seu
empregador, caso queira pedir demissão (caput do
art. 487 da CLT), sob pena de poder sofrer o
desconto correspondente ao prazo descumprido (art.
487, § 2º, CLT). Esse prazo de 30 dias também
modula a forma de cumprimento físico do aviso-prévio
(aviso trabalhado): redução de duas horas de trabalho
ao dia, durante 30 dias (caput do art. 488, CLT) ou
cumprimento do horário normal de trabalho durante o
pré-aviso, salvo os últimos sete dias (parágrafo único
do art. 488 da CLT).
A escolha jurídica feita pela Lei n. 12.506/2011,
mantendo os trinta dias como módulo que abrange
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todos os aspectos do instituto, inclusive os
desfavoráveis ao empregado, ao passo que a
proporcionalidade favorece apenas o trabalhador, é
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sensata, proporcional e razoável, caso considerados
a lógica e o direcionamento jurídicos da Constituição
e de todo o Direito do Trabalho. Trata-se da única
maneira de se evitar que o avanço normativo da
proporcionalidade converta-se em uma contrafação,
uma antonomia, como seria impor-se ao trabalhador
com vários anos de serviço gravíssima restrição a seu
direito de se desvincular do contrato de emprego.
Essa restrição nunca existiu no Direito do Trabalho e
nem na Constituição, que jamais exigiram até mesmo
do trabalhador estável ou com garantia de emprego
(que tem — ou tinha — vantagem enorme em seu
benefício) qualquer óbice ao exercício de seu pedido
de demissão. Ora, o cumprimento de um aviso de 60,
80 ou 90 5dias ou o desconto salarial nessa mesma
proporção fariam a ordem jurídica retornar a períodos
selvagens da civilização ocidental, antes do advento
do próprio Direito do Trabalho — situação normativa
incompatível com o espírito da Constituição da
República e do Direito do Trabalho brasileiros.[3]
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRISÃO
PRESIDENTE", LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA.

DO

"SENHOR

EX-
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UBIRATAN
PIRES
RAMOS:
Advogado/Auditor Fiscal do Trabalho,
aposentado. Bel. em Direito pela
Faculdade de Direito da Universidade
Federal da Bahia.
De há muito vem ocupando as manchetes da imprensa e redes
sociais nacional a hoje consumada prisão do “senhor ex-presidente” da
República, Luiz Inácio Lula da Silva. Sabe-se sobejamente – o que nos
permite não entrarmos em maiores detalhes – que decorreu isso por ter
sido ele, inicialmente, processado e, a final, condenado pelo juízo da 13ª
Vara Federal de Curitiba a uma pena privativa de liberdade de nove (9)
anos e seis (6) meses, pelo cometimento dos crimes de corrupção passiva
e lavagem de dinheiro no caso do tal triplex de Guarujá. Como era de se
esperar, irresignado com o quanto decidido pelo juízo “a quo”, interpôs
apelação perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tendo sido o
feito distribuído e apreciado pela 8ª Turma do Tribunal.
Indubitavelmente, não esperava
o recorrente surpresa alguma ao
5
quanto seria decidido pelo “ad quem”, já que ingressara no Supremo
Tribunal Federal com pedido de habeas corpus preventivo visando
obstar a decretação de sua prisão em seguida ao julgamento da recurso e,
no seu entendimento, tal decreto só poderia ser efetivado após esgotadas
todas as vias recursais inseridas no ordenamento jurídico brasileiro. Mas
enganou-se; o Colegiado encontrou imperfeição no decisum de primeiro
grau, mas não quanto à condenação, e sim quanto à dosimetria da pena: à
unanimidade foi-lhe cominada a pena de doze (12) anos e um (1) mês,
tendo sido, pois, majorada a pena imposta pelo juízo de primeira instância.
Tornou-se, pois, a sentença exequível.
Também, seu ânimo não se abalou com os indeferimentos aos
demais apelos, em distintas instâncias, por si interpostos, pois suas fichas
estavam apostadas mesmo no STF. ‘Lá tudo se torna mais fácil’, como
certa vez - época em que era presidente do STF o Ministro Gilmar Mendes,
dissera Daniel Dantas. Lembram dele? Era, na oportunidade, dono do
Banco Opportunity, Estava encrencado até o pescoço, mas graças ao STF,
em especial ao Ministro Gilmar Mendes, deu no que deu.
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Interessante, pois, era obstar a exequibilidade da sentença privativa
de liberdade que foi imposta ao condenado, à espera da apreciação do
supremo remédio requerido, o que habilmente conseguiram seus patronos.
O foco principal era o habeas corpus no STF; lá, onde deixou
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transparecer Daniel Dantas, está instalado um laboratório experimental do
pensamento de Antoine Lavoisier: “Na natureza nada se cria, nada se
perde,
tudo
se
transforma”. Lá
no
STF,
onde,
para
atender conveniências, tudo se transforma. Já foi pior, marcantemente pior
na época em que foi seu presidente o Ministro Gilmar Mendes –
2008/2010. Um tirano à frente da mais Alta Corte de Justiça do País.
Indispunha-se contra tudo e contra todos, o que era, e continua sendo, sua
marca registrada. Ao assumir a Presidência da Casa piorou. A todo custo
queria fazer imperar suas elucubrações psicóticas. Ainda hoje, não mais
presidente, ofende os pares que não comungam com suas criações. Muito
se insinua que decorrentes de interesses escusos. Ele deixou e deixa lugar
para tais presunções. Em 2009, quando presidente da Corte, manteve (não
sabemos se ainda mantém algum), antieticamente, no quadro de docentes
do IDP (Instituto Brasiliense de Direito Público) –, escola privada que
oferece cursos de graduação e pós-graduação, do qual é sócio, vários de
seus pares no Supremo Tribunal Federal. O que se imaginar queria ele
com isso?
Depois de muitas discussões no seio do STF, a contragosto da
Ministra-Juíza-Presidenta
da
Egrégia
Corte,
o habeas
corpus preventivo interposto pelo ex-presidente foi - atropelando dezenas
de outros pleitos similares, incluído em pauta.
Pela lógica o julgamento do habeas corpus ocorreria antes da
decisão dos embargos declaratórios opostos contra a decisão do TRF4. E
era o que esperavam os defensores do paciente, pois convictos de que o
STF reconheceria a procedência do seu pedido, só admitindo sua prisão
após esgotadas todas as vias recursais sem êxito. Mas, como visto, isso
não ocorreu.
Na sessão de julgamento foi apreciado apenas o juízo de
admissibilidade. E nessa apreciação, por sete (7) votos a quatro (4),
decidiu-se pelo conhecimento da ação. Por motivos que não nos cabe
conjecturar, a sessão foi suspensa e designada a data de 04 de abril do
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corrente ano para a sua continuação e decisão sobre o mérito da medida
protetiva requerida.
Propusemo-nos fazer uma superficial – pois entendemos não ser
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necessário um mergulho profundo para chegarmos ao entendimento que
aqui iremos externar – análise do problema que, atualmente,
injustificadamente, toma conta do cenário nacional. Mas, preliminarmente,
dizemos que para isso estamos passando por um significativo desconforto.
Isso porque estamos sendo forçados a fazer, mais uma vez, severas
críticas a um poder que, diante de sua magnitude intelectual (é o que se
presume), não deveria dar margem a que pessoas de mediano
conhecimento jurídico, como nós, ousassem fazê-lo.
É por reconhecermos não só que a controvérsia estabelecida no
pedido de habeas corpus preventivo do “senhor ex-presidente” é
descabida e, muito principalmente, porque a matéria será objeto de duas
(2) ADC’s a serem brevemente apreciadas pelo STF, e que, ao que tudo
indica, estabelecer-se-á a mesma injustificada controvérsia que, seja qual
for o resultado, pelo andar da carruagem, poderá – Deus queira que não 5
causar consequências indesejáveis
para a nação brasileira, que topamos o
desafio a nós por nós proposto.
DO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS
O que teve o Supremo Tribunal Federal no dia 22 de março deste
ano
diante
de
si?
Respondemos:
um
pedido
de habeas
corpus preventivo em que o paciente busca proteção ao seu direito de ir
e vir, fundamentando essa sua vindicação na probabilidade, ou melhor, na
certeza da confirmação do decisum de primeiro grau, o que, por
consequência, autorizaria, como realmente autorizou, a execução da
sentença condenatória a si imposta, o que se concretizou com a
decretação de sua prisão; e não poderia ser diferente.
Que esperar um cidadão que foi devidamente processado e
criminalmente condenado em juízo singular por cometimento de crime, o
qual lhe impôs pena privativa de liberdade em sentença exequível, pois já
ratificada pela imediata superior instância? Outra coisa não é senão a
execução do decisum. Mas o senhor “ex-presidente” entendia, e ainda
entende, que deve o magistrado prolator da sentença sobre o mandamento
sentencial sentar e aguardar os deslindes dos recursos cabíveis que ele
houver por bem interpor, para, só aí, se o mandamento não for alcançado
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pela prescrição, decretar a sua prisão; ou, se for o caso, decretá-la “in
memoriam”.
O inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal estabelece:
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“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
O art. 647 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código
de Processo Penal, está assim redigido:
“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de
ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.”
O art. 648 desse mesmo diploma prescreve:
“A coação considerar-se-á ilegal:
I - quando não houver justa causa;
II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que
determina a lei;
III - quando quem ordenar a coação não tiver competência
para fazê-lo;
IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a
coação;
V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos
casos em que a lei a autoriza;
VI - quando o processo for manifestamente nulo;
VII - quando extinta a punibilidade”.
Sem sombra de qualquer dúvida o pedido de proteção formulado pelo
autor-paciente era inepto, pois sua causa de pedir não encontra guarida como se depreende do quanto acima transcrito - na lei adjetiva penal pátria
e muito menos na nossa Lei Maior.
Em questão preliminar, o relator Juiz-Ministro Luiz Edson Fachin,
diante da evidência de que a situação do paciente-impetrante não
preenchia os requisitos estabelecidos no art. 5º, inciso LVIII, da
Constituição Federal, já que não se percebeu até agora que tenha ele
sofrido qualquer tipo de violência no seu direito de ir e vir e, tampouco,
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nenhuma coação tipificada nos incisos do art. 647 do Código de Processo
Penal, defendeu que o Habeas Corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva não deveria ser conhecido pela Corte, o que obrigou a MinistraJuíza-Presidenta a submeter a questão a votação do pleno.
Os guardiães da Constituição
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O que se viu? Acreditem! Sete Juízes-Ministros, em pleno plenário,
trocarem suas togas fino trato por suas enxovalhadas, e com cheiro de
mofo, roupas de centuriões; armarem-se com espadas – com unhas e
dentes já se encontravam - e, em defesa da Constituição, em especial ao
sacrossanto direito de ir vir do “senhor ex-presidente”, avançarem contra o
entendimento do Ministro-Juiz relator - que contava com outros três pares,
também desarmados e vestidos com togas, o que os deixou assemelhados
a indefesos gladiadores – golpeando-o de todo modo. Imaginem! Teve
centurião que chegou a guindar o direito de ir e vir do “senhor expresidente” a um pódio tão só abaixo do direito à vida. Vejam só! Um
direito de ir e vir que o paciente frequentemente usa, sorvendo ou não
goles de cachaça, para “esculhambar” as instituições brasileiras, em
5
especial o próprio Poder Judiciário;
um direito que em momento algum lhe
foi tolhido, mesmo quando fez por merecer.

Engraçado? Não!, não! Espantoso! Deprimente! “Nunca na história
deste País” se viu o Supremo Tribunal Federal mostrar sua sanha bélica
em defesa da nossa Carta Magna (no caso, o sagrado direito de ir e vir do
“senhor ex-presidente”). Nem mesmo quando a ofensa do inimigo se dirigiu
contra prerrogativa constitucional de sua exclusividade. Pelo contrário, já
houve caso em que, após vencer a última batalha e, consequentemente, a
guerra, depôs suas armas e rendeu-se ao inimigo. Isso vimos quando ainda em vigor a Lei nº 6.815/80 - a Itália, em processo
extradicional, reclamou o criminoso italiano foragido Cesare Battisti.
Processo extradicional!, essencialmente judicial e de competência
exclusiva do STF. Repetimos aqui o que dissemos oportunamente no
artigo Extradição - LEI 6.815/80 (A quem compete conceder a
extradição?): ‘Não conseguimos tirar de nossa mente a imagem de
nove (9) juízes-ministros do STF (a composição plena no julgamento –
dois (2) não participaram), trajando suas vistosas togas pretas,
ajoelhados e curvados diante do Presidente da República e, a nove (9)
mãos, entregando-lhe o acórdão e dizendo-lhe: ‘Senhor Presidente,
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nós concluímos que a súplica da Itália está revestida das
formalidades legais, que seu pleito tem procedência e, assim,
decidimos pela concessão da extradição. Mas, como o Senhor é o
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“Todo Poderoso”, a decisão de entregar o paciente-reclamado à Itália
fica ao bel-prazer de Vossa Excelência’.
Nessa ocasião, o STF, antes guardião, transformou-se em algoz da
Constituição; co-partícipe de um crime de responsabilidade que a seguir
cometeu o Presidente da República. A Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950,
que define os crimes de responsabilidade, no seu art. 4º, prescreve: São
crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que
atentarem contra a Constituição Federal, e, especialmente, contra:
I - A existência da União;...; e, no seu art. 5º define:
“São crimes de responsabilidade contra a existência política da
União: ...;
11) violar
estrangeiras.

tratados

legitimamente

feitos

com

nações

Humilhante! Pergunta-se: quem era o Presidente da República
Federativa do Brasil à época? Responde-se: o “senhor ex-presidente”,
paciente do habeas corpusora em apreço.
Também não vimos essa beligerância do STF, em defesa da
Constituição Federal, em
face de tantos outros crimes de responsabilidade cometidos pelo
senhor Luiz Inácio Lula da Silva quando em exercício da Presidência da
República. Governos marcados por bravatas várias; jactâncias que
levaram o povo brasileiro a crer que o Brasil se tornara uma potência
econômica ao ponto de, sem sacrifício dos nacionais, socorrer
financeiramente países cujos líderes - a maioria ditadores, opressores de
seus governados - gozavam de sua - e de seus asseclas, simpatia, tais
como Cuba, Bolívia, Argentina, Venezuela, ..., e muitos outros do
continente africano. Propalava aos quatro ventos que o País tinha se visto
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livre de uma dívida externa centenária, que a Previdência Social estava
saneada e que dispunha até de dinheiro para emprestar ao FMI. Mas,
sabe-se, nossa realidade era bem diferente; carecíamos – e ainda
carecemos, de necessidades mil.
Já no seu primeiro mandato o senhor Luíz Inácio Lula da Silva
cometeu crime de responsabilidade que indignou a nação brasileira. Um
crime de lesa pátria, que, pela sua repercussão global, não há como se
tenha

passado

desapercebido

pelo

“guardião”

da

nossa
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admitir

Constituição. Consumado foi esse crime em 2006, último ano do seu
primeiro mandato. No início desse mesmo ano tomou posse na presidência
da Bolívia o senhor Evo Morales, que em maio promoveu a invasão das
instalações da Petrobrás naquele país e, incontinenti, declarou
expropriados os bens da estatal brasileira. Que fez o Presidente da
República Federativa do Brasil diante de tal afronta? Nada! Passivamente
assistiu a tudo. Que fez o “guardião da nossa Constituição em face dessa
inércia do Presidente da República? Absolutamente nada!
5

O inciso VII do art. 4º do retro citado diploma legal diz que são
crimes de responsabilidade do Presidente da República atos que atentem
contra
“A guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos”; ... E no
seu art. 11, nº 5, caracteriza esse crime:
“negligenciar a arrecadação das rendas, impostos e taxas, bem
como a conservação do patrimônio nacional” (grifo nosso).
Vale a pena aqui ressaltar alguns dispositivos da Lei nº 8.429, de 2
de junho de 1992 (Lei da improbidade administrativa).
Art. 1° “Os atos de improbidade praticados por qualquer agente
público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa
incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de
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cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos
na forma desta lei”.
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Art. 10. “Constitui ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º
desta lei, e notadamente: ...;
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou
renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio
público”;... (grifo nosso).
Art. 12. “Independentemente das sanções penais, civis e
administrativas previstas na legislação específica, está o responsável
pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade
do fato: ...; ...;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda
dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se
concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil
de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco
ano; ...”
Esse crime foi de uma gravidade ímpar, um crime sórdido contra os
brasileiros e, o mais grave, premeditado: o senhor Luíz Inácio Lula da
Silva, posteriormente, confessou que o senhor Evo Morales antes de
assumir o governo boliviano lhe comunicara que iria proceder da forma
como procedeu e que, na mesma oportunidade – como se a Petrobrás
fosse de sua exclusiva propriedade, deu o aval, para a expropriação.
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Vamos abreviar e dar só mais um exemplo da fragilidade dos
centuriões encarregados da guarda da Constituição Federal quando teve
pela frente o prepotente senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2009 - por
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morte do centurião Carlos Alberto Menezes Direito, também por ele
indicado em 2007, indicação essa por ninguém censurada; pelo contrário,
aplaudida por muitos, pois de reconhecidos méritos - o “senhor expresidente” nomeou para recompor a guarda o inexpressivo causídico, exadvogado do Partido dos Trabalhadores, José Antônio Dias Toffoli,
notoriamente desprovido de notável saber jurídico, mas de uma fidelidade
canina de fazer inveja a qualquer “rottweiler”, contrariando, assim, o quanto
disposto no art.101 da nossa Carta Magna, que no seu art. 101 assim
dispõe:
“O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros,
escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de
sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação
ilibada” (grifo nosso).
Viu-se, pois, a Constituição
5 Federal ser violentada pelo “senhor expresidente” por diversas vezes, sem que seu guardião, o STF, ou pelo
menos um dos seus centuriões, movesse uma só palha - suas espadas
nem pensar - em defesa de sua integridade. Viu-se à época uma
Constituição órfã. Só se pode depreender que nossa Corte Suprema (?) o
teme; um temor reverencial, que pensávamos se dever ao tão só fato de
sua investidura no cargo de Presidente da República, pensamento esse
que agora se desfez.
Pergunta-se: em que momento o paciente ora em foco sofreu ou se
viu ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder? Nenhum! Durante todo
esse tempo o “senhor ex-presidente” não sofreu qualquer restrição ao seu
direito de ir e vir, nem legal e muito menos ilegal. Abusou até da liberdade
a que tem direito. Em suas carreatas quando não instigou a violência em
caso de vir a ser preso, deixou de repreender seus aficionados quando
dessa forma se comportaram. A simples designação de audiência de
instrução de seu processo foi motivo para que seu partido convocasse até
estrangeiros para aderirem aos protestos contra seu indiciamento.
Se teve alguém ameaçado nesse contexto foi o juiz instrutor do feito.
Em uma das assentadas para instrução do processo, o Brasil assistiu seu,
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do “senhor ex-presidente”, desplante ao fazer uma ameaça velada ao juiz,
nos seguintes termos: “Tiverem sinais de que eu serei absolvido,
prepare-se porque os ataques ao senhor vai (sic) ser muito mais
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fortes...”. Por isso não foi sequer admoestado pelo magistrado. Dir-se-á:
uma tolerância plenamente justificada: ele é ignorante. Não! Ele foi Chefe
do Estado brasileiro por duas vezes. Se não sabia, nesse período,
certamente, aprendeu que às instituições deve, acima de tudo, respeito; e
mais, sabe o peso que tem suas palavras para os seus simpatizantes. Não
soou só como uma explícita incitação à violência contra o juiz; extrai-se de
sua expressão - falada e fisionômica - uma verdadeira determinação, uma
ordem, para execução. Não conseguimos diferençar o que dissera ele do
que dizem os chefes de facções criminosas aos seus subordinados quando
querem a eliminação de um elemento da organização por traição. Não!,
não estamos sendo levianos. Ainda hoje pairam dúvidas sobre as mortes
de Toninho do PT e Celso Daniel.
Vale registrar que a ameaça foi para o caso de ele, o “senhor expresidente”, vir a ser absolvido. O seu pleito para a concessão de habeas
corpus e decretada foi sua prisão. O que há por vir? O Ministro Edson
Fachin já experimenta ameaças. Após o julgamento, o prédio em que a
Ministra-Juiza Carmen Lúcia tem um imóvel foi pichado. Decretada a
prisão, a senadora Gleisi Hoffmann, mulher sabidamente instruída, com
escolaridade de nível superior, tomou as dores do condenado e o defendeu
– ao estilo guardiões da Constituição (armada de espada, unhas e dentes)
-, como se fosse ele seu marido, filho, ou pessoa de estreitíssima relação
de intimidade, chegando à inimaginável extravagância ao enviar, através
de vídeo aqui editado e gravado, mensagem à TV Al Jazeera, do Qatar,
conclamando “o mundo árabe” a engrossar a fileira dos que reclamam a
soltura do Lula.
Nós, nordestinos, de há muito, diante de pessoas, antes humildes,
que se tornam arrogantes costumamos recorrer a uma velha máxima, qual
seja: “Quem nunca comeu melado quando come se lambuza”. Ele,
como sindicalista, já não era boa coisa. Consciente de que se tornara um
carisma perante a classe trabalhadora, transformou-se em prepotente.
Feito Presidente da República, só não foi visto como mudado, para pior –
prepotente, intransigente -, aos olhos daqueles que cegamente o admiram.
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Pois é, dessa forma se comportou perante um juiz federal. Faltou
com o devido respeito para com a representante do Ministério Público
Federal, a quem naquela mesma sessão de audiência, volta e meia, a
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chamava de “querida”, pelo que, aí sim, foi chamado pelo condutor da
instrução a comportar-se de maneira conveniente. E mais, numa audiência
em que deveria tão somente se limitar a dar respostas às indagações do
juiz, quis fazer do ambiente um palanque para discurso político. E nem por
isso sem sofreu uma ríspida e merecida reprimenda. Sabia ele, é claro,
que aquele ato jurídico estava sendo transmitido em tempo real pela mídia
e que seus “companheiros” estavam acompanhando a transmissão.
Comportou-se soberbamente para fazer ver aos seus “fanáticos” que ele
ainda “é o cara”. Todos, sem exceção, lhe devem obediência e por isso os
trata da forma que bem lhe aprouver; humilha-os se bem entender fazê-lo.
Nem por esses excessos - comportamental e na sua liberdade de
expressão falada - sofreu violência ou coação, legal ou ilegal.
Que fez o juiz? É de se admirar! Foi de uma condescendência
paternalista. Ali, naquele momento em que foi ameaçado, estava
autorizado pela lei a dar voz de5prisão ao “senhor ex-presidente”; mas não
o fez. E não só por tolerância, mas muito mais por sagacidade.
Simplesmente, prometeu ao “senhor ex-presidente” que ele seria julgado
nos termos da lei. Mas assim também não o fez; fez por menos. Prolatou a
sentença condenatória, sem, contudo, decretar a prisão do condenado.
Poderia, sim, decretar a prisão. Na instrução do feito o réu, hoje
condenado, mostrou-se perigoso. Mas, mais uma vez, não o fez por
astúcia. O réu até então não tinha – como não tem até agora, qualquer
motivo que pudesse dar sustentabilidade ao seu fantasioso pedido
de habeas corpus. A decretação da prisão num daqueles momentos
poderia, eventualmente, dar a motivação para fundamentar a pretensão em
novo pedido ou, quem sabe, num aditamento (?) ao pedido de proteção em
curso, sob a alegação de que a prisão decretada era ilegal, por inexistir
justa causa para tanto e, também, por não ter o juiz nem mesmo esperado
o pronunciamento do “ad quem” sobre o acerto ou não do decisum,
inobservando, assim, um princípio que vem sendo aqui adotado de há
muito, qual seja, o princípio do duplo grau de jurisdição, princípio esse
adotado pela maioria dos povos e que foi recepcionado pela jurisprudência
penal pátria e que consiste em só se decretar a prisão após decisão da
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instância imediatamente superior, ou seja, após o réu não lograr êxito em
face de eventual interposição de recurso de apelação.
Verdade é que, em 2009, o STF, socorrendo-se de parte do
pensamento de Antoine Lavoisier (no STF, a depender do freguês, tudo se
transforma), firmou entendimento de que para a decretação da prisão se
exige o trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, após
esgotadas todas as vias recursais.. Repararam? 2009. Naquele ano
começaram a aparecer as estrelas do ‘”MENSALÃO”. Coincidência ou
não, presidia a Corte Suprema o Ministro Gilmar Ferreira Mendes. Mas em
2016 essa jurisprudência foi superada.
Portanto, no mínimo, o juiz prolator da sentença que condenou o
“senhor ex-presidente”, não decretando sua prisão, agiu com a prudência
recomendada. Quem sabe não tenha sido o réu orientado a provocar o juiz
com o propósito de obter a justificativa que lhe faltava, e falta.
O resultado da peleja entre os centuriões não poderia ser outro: os
defensores da legalidade sucumbiram. Mas era só uma batalha; outra, logo
em seguida, estava por vir – a apreciação do mérito do
fantasioso habeas corpus. Mas não veio logo em seguida. O Juiz-Ministro
Marco Aurélio Mello, atendendo apelo de seu ego, se antecipou e disse
que não participaria da continuação da sessão, pois estava de viagem
marcada para o Rio de Janeiro, onde receberia um título honorífico
(poderia se fazer representar). Sua ausência não obstaria o
prosseguimento da sessão, mas, não se sabe se para ganhar fôlego e
traçar novas estratégias ou mesmo pelo desfalque de um bravo guerreiro
(ele, o vaidoso magistrado, que também acha que o direito de ir e vir do
“senhor ex-presidente” só é menos valioso do que o direito à vida), foi, pela
falange majoritária, sugerida e acatada – apesar de haver norma
regimental estabelecendo que os habeas corpus devem ser julgados em
sessão única, o que foi salientado pelo Juiz-Ministro relator - a suspensão
da sessão, para o que a Juíza-Ministra Presidenta do STF, de logo,
designou o dia 04 de abril para a continuação da sessão. justificando
sua determinação em face de esgotamento físico dos MagistradosMinistros,
Falamos atrás em novas estratégias; não foi gratuitamente. Veio-nos
essa possibilidade ao lembrarmos que ele, o Juiz-Ministro Gilmar Mendes,
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já acionou seu cérebro – a parte responsável por suas elucubrações
psicóticas - e acenou para a possibilidade de se criar um novo instituto,
qual seja, o habeas corpus seletivo, o qual seria aplicado caso a caso – a
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depender do freguês impetrante. Reforça esta nossa conjectura suas
últimas declarações, em Portugal: “Ter um ex-presidente da República,
um 'asset' [ativo] como o Lula, condenado, é muito negativo para o
Brasil”; ''Se alguém torce para prisão de A, precisa lembrar que
depois vêm B e C''. Que preocupação a dele! Aliamo-nos a essa
expectativa do Juiz-Ministro Gilmar e acrescentamos: D, F e “G”. Sincera,
honesta e ansiosamente torcemos para que as prisões de corruptos e
corruptores alcancem todo o alfabeto – de A a Z -, sem qualquer exceção.
Graças a ele, o ministro-juiz Gilmar Ferreira Mendes, temos hoje o
promíscuo quadro político que temos. Dizemos isto porque se no
julgamento do recurso extraordinário nº 633.703, interposto por Leonídio
Henrique Correa Bouças, candidato a deputado estadual pelo Estado de
Minas Gerais nas eleições de 2010, que teve seu registro de candidatura
negado em razão de condenação por improbidade administrativa, no qual
se discutia a sua inelegibilidade5 - alguns de seus pares não seguissem o
seu voto, embasado num fantasioso e fraudulento relatório, um verdadeiro
enchimento de linguiça que, temos certeza, sobre ele não se debruçaram
os ministros que o seguiram, sem qualquer dúvida a aquarela política do
Brasil seria, a partir de então, outra. Nesse recurso se concluiu pela não
aplicação da Lei da Ficha Limpa às eleições de 2010. Sobre o assunto
discorremos no artigo intitulado “Lei Complementar nº 135/2010 ("Lei da
Ficha Limpa") não deve ser aplicada às eleições realizadas em 2010”.
Mas ele é demais! Sim!, sim!, ele, Sua Excelência o Ministro-Juiz
Gilmar Ferreira Mendes. Agora, recentemente, em agosto do ano
passado,
assumiu
a
paternidade
do
primeiro habeas
corpus contra a prisão após pronunciamento da segunda instância,
contrariando, assim, jurisprudência do Colegiado do qual faz parte, que
houve por bem em 2016 corrigir o erro cometido em 2009, erro para o qual
muito contribuiu o retro mencionado magistrado -, quando, consubstanciou
entendimento segundo o qual a execução da sentença se dá após o
julgamento em segundo grau de jurisdição. Por incrível que possa parecer,
o “doutor sabe tudo” não reivindicou para si os elogios que porventura
venha a receber a sua infeliz fundamentação para a concessão
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(monocrática) da proteção vindicada. Segundo ele seguiu o
posicionamento do jurisconsulto Ministro-Juiz Dias Toffoli. Não perderemos
nosso tempo comentando as asneiras do renomado jurista, Quem somos
nós?
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Neste passo vale registrar que o patrono do paciente impetrante
do habeas corpus por ele deferido foi o doutor João Paulo Cunha, exdeputado federal de inesquecível memória, pois teve marcante
participação no mensalão, tendo sido condenado a cumprimento de pena
privativa de liberdade por cometimento de crime de corrupção passiva.
Pergunta-se: como estará o Zé Dirceu sabendo que a OAB lhe deferiu
inscrição?
Ainda hoje muita gente é tomada de surpresa ao tomar
conhecimento das censuráveis criações do intelecto do Juiz-Ministro
Gilmar Ferreira Mendes. Nós, felizmente, não passamos por esse estado
de espírito, pois tivemos a sorte de, no dia 08 de maio de 2002, ler na
“Folha de São Paulo” o artigo intitulado “Degradação do Judiciário”, de
autoria do professor Dalmo de Abreu Dallari, em que ele, do alto de sua
integridade moral e intelectual, criticava a indicação – pelo ex-presidente
FHC - do advogado Gilmar Ferreira Mendes para ocupar uma das cadeiras
do Supremo Tribunal Federal. Eis um trecho da peça: “(...) O presidente
da República, com afoiteza e imprudência muito estranhas,
encaminhou ao Senado uma indicação para membro do Supremo
Tribunal Federal, que pode ser considerada verdadeira declaração de
guerra do Poder Executivo Federal ao Poder Judiciário, ao Ministério
Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e a toda a comunidade
jurídica. Se essa indicação vier a ser aprovada pelo Senado, não há
exagero em afirmar que estarão correndo sério risco a proteção dos
direitos no Brasil, o combate à corrupção e a própria normalidade
constitucional”.
Motivos mil já deu o ministro-juiz para que se pleiteasse o seu
afastamento da Corte Suprema de Justiça do País. No Senado Federal se
avolumam pedidos nesse sentido, mas só se avolumam. Agora, por estes
dias, o causídico Modesto Carvalhosa protocolou pedido de impeachment
contra ele. Mas, como os outros, vai dar em nada. O presidente do Senado
Federal é o senhor Eunício Oliveira, que também tem telhado de
vidro. Reparem, o doutor Carvalhosa foi patrono do Daniel Dantas naquele
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imbróglio em que o Ministro-Juiz Gilmar Mendes de tudo fez de ilegal ou,
no mínimo, de antiético, para tirar o pescoço do endinheirado da
guilhotina. Esse fato em nada depõe contra o ilustrado advogado; pelo
contrário, tão só, agora, demonstra que ele não teve influência nos
malfeitos do ministro naquele episódio; que o empenho do ministro foi em
face do que representava o banqueiro para ele, ministro.
Agora, sinceramente, vemos poucas possibilidades de ele impor aos
demais pares o que lhe vem na cabeça. Ele, hoje, não é mais “o cara” do
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STF; encontra altivas e substanciais resistências de alguns de seus pares.
Voltemos ao HC do “senhor ex-presidente”. Diante do adiamento da
sessão, o causídico defensor do paciente, vislumbrando a possibilidade de
prisão do seu cliente, já que o julgamento dos embargos declaratórios
opostos no STJ estava marcado para o dia 26 de março, diligentemente,
requereu medida liminar visando impedir uma eventual prisão antes da
decisão sobre a medida protetiva requerida, no que foi - apesar de uma
votação apertada, atendido pela Corte, o que reconhecemos como de
justiça, pois não poderia seu representado arcar com eventual ônus
5 não concorreu. O mal maior já havia
decorrente de fato para o qual
ocorrido, qual seja, a decisão de conhecer do impertinente e inepto pedido.
O MÉRITO
Como determinado pela Juíza-Ministra-Presidenta do STF, no dia 04
de abril foi instalada a sessão de prosseguimento do julgamento
do habeas corpos, para na mesma se decidir sobre o “pano de fundo”, ou
seja, o mérito do “supremo remédio” perseguido pelo “senhor expresidente”.
Foi posta à apreciação da mais Alta Corte de Justiça do País
vindicação do “senhor ex-presidente” da República no sentido de que, caso
viesse o Tribunal Regional Federal da 4ª Região a confirmar a sentença
condenatória privativa de liberdade contra si prolatada pelo juízo da 13ª
Vara da Justiça Federal de Curitiba, o decreto de prisão só pudesse ser
exarado e, por fim, cumprido o mandamento sentencial quando esgotadas
todas as garantias recursais a ele asseguradas pela lei, e, portanto,
transitada em julgado a sentença. Vislumbrou que a esperada decretação
de sua prisão seria maculada por ilegalidades: por infringir nossa Carta
Magna, a legislação processual penal e o princípio da presunção de
inocência
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Invocou em seu favor o quanto estabelecido no inciso LVII do art. 5ª
da Constituição Federal, que assim está redigido:
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória; ...”.
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Com amparo também no retro transcrito inciso buscou socorro
no princípio da presunção de inocência.
Reforçou esse lastro invocando o inciso LXI do mesmo art. 5º da
Carta Magna, que assim prescreve:
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo
nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar,
definidos em lei...;” e, também, se socorreu do art. 283 do Código de
Processo Penal, ao qual a Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011, deu a
seguinte redação.
“Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente,
em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou,
no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão
temporária ou prisão preventiva”.
DA LEGALIDADE DA PRISÃO
É parte principal deste nosso desafio tentar demonstrar, da forma
mais cristalina possível, que, contra convenientes divergências de alguns
ministros-juízes, o Supremo Tribunal Federal decidiu, acertadamente,
denegar o apelo contido no habeas corpus ora em foco, retirando, assim,
o óbice à execução da sentença proferida pelo juízo original, o que
faremos a seguir, pedindo sinceras desculpas aos eventuais leitores por
inserirmos alguns trechos antes mencionados, mas que entendemos ser
de utilidade didática.
Como sobejamente sabido, o Supremo Tribunal Federal conheceu o
inepto habeas corpus preventivo impetrado pelo “senhor ex-presidente,
mas, por fim, denegou a concessão do benefício nele pleiteado, qual seja,
permitir que o réu se mantivesse solto até que esgotados todos recursos
que estão ao seu alcance para ver-se isento da pena a si imputada pelo
cometimento dos crimes a si atribuídos.
Decidiu, assim, que é prevalente o entendimento fixado no STF em
2016 de que a prisão do condenado após o pronunciamento do juízo “ad
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quem”, confirmando a sentença condenatória, não fere o princípio da
presunção de inocência e, tampouco, a Constituição Federal e a legislação
processual penal pátrias.
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Infelizmente, os vencedores, defensores dessa tese, pouco ou quase
nada se empenharam em demonstrar o acerto de seus convencimentos,
assentando-os na Constituição Federal e na nossa legislação processual
penal. Grande parte se limitou a dizer que suas convicções não poderiam
contrariar o quanto sacramentado na discussão a respeito do assunto em
2016, e que vem sendo posto em prática pelo STF em casos que tais; que
essa jurisprudência é recente e que não pode ser mudada diante de caso
singular. Teve julgador que admitiu ter convencimento particular em
contrário, mas pelo “espírito de colegialidade” adotava o entendimento
consagrado pela maioria de seus pares em 2016.
Depreendeu-se, em suma, que, mudada tão brevemente a
jurisprudência atual, o Supremo Tribunal Federal transmitiria ao
jurisdicionado uma sensação de insegurança jurídica; correria o risco de
ser visto (mais do que já é) como um camaleão, ou seja, muda de cor
conforme as circunstâncias que5se lhe apresentam; que lá, no STF, tudo se
transforma e se decide ao gosto do freguês. Não tiveram a coragem de
admitir que a jurisprudência anterior, firmada com relação ao mesmo
assunto em 2009, só se efetivou por conveniência, ou, quem sabe, até por
conivência com os fatos criminosos imperantes naquele período.
A sessão do STF em que se decidiu sobre o habeas corpus do
“senhor ex-presidente” foi transmitida em tempo real pela TV Justiça.
Talvez, a sonegação daquele fato tenha contribuído para que grande parte
da sociedade brasileira ainda esteja em dúvida quando a legalidade da
decretação da prisão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva.
Vamos à análise da fundamentação do pleito do “senhor expresidente”.
O INCISO LVII DO ART. 5º DA CF:
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória; ...”.
Nota-se que nos dois citados incisos, LVII e LXI, do art. 5º da Carta
Constitucional são empregados vocábulos diferentes para situações
diferentes. Frise-se, para situações diferentes!: “ninguém será
considerado
culpado ...;
e, “ninguém
será
preso ...” (grifos
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nosso). Ressaltamos: CULPADO e PRESO. Nunca tivemos notícia de que
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os termos sejam sinônimos. Só por conveniência assim se pode considerálos. Se porventura fossem sinônimos não haveria razão alguma para o
legislador constituinte usá-los em dispositivos distintos. Vamos mais além,
não haveria razão para se incluir o inciso LVII no art. 5º. Insistimos, só se
justifica essa separação por terem as palavras significados diferentes.
De uma interpretação literal e isenta de deturpação só se pode
depreender que o inciso LVII da C.F. veda é que o sentenciado seja, de
logo, quando da prolação da sentença, considerado culpado, só podendo
assim ser considerado após o trânsito em julgado da sentença que o
condenou.
Sabe-se, nosso Código de Processo Penal data de 1941. Estava,
pois, em vigor quando da promulgação da Constituição de 1988. E o seu
art. 393 assim dispunha:
“São efeitos da sentença condenatória recorrível:
I - ser o réu preso ou conservado na prisão, assim nas
infrações inafiançáveis, como nas afiançáveis enquanto não prestar
fiança;
II - ser o nome do réu lançado no rol dos culpados” (grifo
nosso).
Tardiamente, onze (11) anos depois, o legislador ordinário, dando
mostra de que não procede com a acuidade que o povo dele espera,
percebeu que o quanto estabelecido no art. 393 do CPP era visivelmente
incompatível com o espírito da nossa nova Carta Magna.
Uma Constituição havida como “A Constituição Cidadã” que o Brasil
jamais teve não poderia agasalhar o quanto consubstanciado naquele
dispositivo, pois se traduzia numa substancial injustiça. Com a edição da
Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011, também foi revogado o nefasto
dispositivo. Nefasto: 1º, porque determinava, imperativamente, não
permitindo qualquer flexibilização, que o juiz ao prolatar uma sentença
condenatória
por
cometimento
de
crime
inafiançável,
embora “recorrível”, decretasse a imediata prisão ou a conservação do
réu na prisão; recorrer livre só se o crime fosse afiançável e o réu
prestasse a fiança arbitrada; e, 2º, porque, também da mesma forma,
impunha ao juiz o dever de determinar a inclusão do nome do condenado,
por cometimento de crime afiançável ou não, no “rol dos culpados”,
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Aos que não o alcançaram, rol dos culpados era o nome que se
dava a um livrão (grande e grosso), à semelhança daqueles em que
outrora se faziam assentamentos de nascimentos, óbitos e casamentos
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(em lugares longínquos deste país continental, o livrão ainda se faz
presente, mas com seus dias contados). O lançamento do nome do
condenado no livrão correspondia ao registro de nascimento de um
delinquente. E quantos tiveram seu nome nele lançados e mais tarde
provaram ser inocentes. Nele se baseava a também famigerada ”folha
corrida”, da qual muitos dependiam para conseguir um emprego. O
lançamento do nome do condenado no rol dos culpados sem comprovação
indubitável de sua culpa em muito contribuiu para a exclusão social de
muitos. Mas, como muitos pensam, nem a Constituição nem a Lei nº
12.403, de 04 de maio de 2011, o extinguiram. Ele ainda existe, mas
disfarçado, adotando nova nomenclatura; ele é necessário à administração
da justiça; presta-se, por exemplo, para se verificar a reincidência criminal
do indivíduo. Mas os nomes dos condenados não são mais lançados no
livrão, e sim em arquivo eletrônico, e só quando esgotados todos os
5
recursos disponíveis para se verem
livres das culpas a eles imputadas.
Presunção de inocência
Abraçou-se o “senhor ex-presidente” também ao retro comentado
inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal para invocar em seu favor o
princípio da presunção de inocência. Com isso também entende que só
após o trânsito em julgado da sentença poderia ser havido como culpado e
aí, sim, autorizada estaria a decretação de sua prisão.
Nós, modestamente, entendemos que também não assiste razão ao
mesmo. O princípio da presunção de inocência deve ser observado, de
início, no juízo “a quo”, onde são apresentados e devem ser apreciados os
fatos e provas levados pelas partes. Havendo dúvidas sobre fatos e
provas, essas dúvidas ao réu devem aproveitar. Levadas que sejam à
apreciação do “ad quem” os fatos e provas, sob a alegação de que foram
mal aferidos ou sequer apreciados pelo juízo original, e persistindo as
dúvidas, também ao réu devem continuar beneficiando. Nessa instância
esgotam-se as possibilidades de discussões sobre fatos e provas, donde
apresunção de inocência se rende à presunção de culpa: o princípio do “in
dúbio pro réu” dá lugar ao princípio do “in dúbio pro sociedade”.
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Não é justo que o indivíduo tenha seu direito à liberdade tolhido por
decisão única; que não lhe seja dada uma oportunidade de demonstrar o
desacerto da decisão proferida no juízo original. Por isso, é-lhe concedido
o benefício da presunção de inocência, que prevalece até que, em grau de
recurso, no juízo “ad quem”, seja afastada essa presunção. Também não é
justo que a sociedade tenha que conviver “sobressaltada” com indivíduos
sobre os quais pairem suspeitas de cometimento de delitos. É por isso que,
não conseguindo o condenado demonstrar sua inocência na segunda
oportunidade em que lhe é dada para fazê-lo, a presunção de inocência
que até então o favorecia dá lugar à presunção de culpa em favor da
sociedade.
Os crimes imputados ao paciente impetrante foram apreciados pelo
juízo da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, onde teve a si assegurado
amplo direito de defesa. À vista de fatos e provas, convenceu-se aquele
juízo da procedência da acusação e o condenou ao cumprimento de pena
privativa de liberdade, sem, contudo, decretar sua prisão. O julgado foi
submetido à apreciação da instância imediatamente superior, onde,
repetimos, a imperfeição que encontrou no decisumfoi respeitante à
dosimetria da pena. Só depois de exaurida a possibilidade de interposição
de recurso perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi, pelo juízo
“a quo”, decretada sua prisão.
Diante do que aqui expusemos, esperamos ter demonstrado a
improcedência das alegações do “senhor ex-presidente” de que a
decretação de sua prisão, antes de esgotados todos os recursos a si
disponíveis na legislação brasileira e, consequentemente, antes de
transitada em julgado a sentença a si imposta, fere ao quanto disposto no
inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal e o princípio da presunção de
inocência.
Vamos à análise do quanto mais se valeu o paciente.
O INCISO LXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo
nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar,
definidos em lei;...”
Depreende-se desse dispositivo que ninguém será preso –
provisória, preventiva ou definitivamente (conclusivamente) - senão em
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flagrante delito, ou seja, quando o autor é, in loco, apanhado cometendo o
crime ou, decorrido razoável lapso de tempo, capturado após, o
cometimento da infração, ou por determinação de toda e qualquer ordem,
escrita e fundamentada, de autoridade judiciária competente, podendo
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essa ordem está inserida num comando sentencial ou até mesmo em
simples despacho; e, que o legislador constituinte excluiu dessa
proibição os casos de transgressão militar ou crime propriamente militar.
O ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:
“Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária
competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em
julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de
prisão temporária ou prisão preventiva” (grifos nossos).
Esse dispositivo foi introduzido no Código de Processo Penal pela Lei
nº 12.403, de 04 de maio de 2011. E, de relance, parece que o legislador
ordinário ao assim fazê-lo só transferiu a vontade expressa pelo legislador
constituinte no inciso LXI do art. 5º da CF para esse dispositivo. Mas só
5
parece! O desnecessário detalhismo
na sua redação o afastou do quanto
contido no retro citado dispositivo constitucional, dando margem a
interpretação conveniente a quem porventura queira nele se amparar para
ver a si reconhecido direito que não tem.
Carece, pois, esse dispositivo de uma análise detalhada à altura do
que foi nele esmiuçado, para que cheguemos a uma inequívoca conclusão
do seu verdadeiro conteúdo e do que com ele se pretendeu, e pretende.
É tradicional na legislação penal brasileira o entendimento de que o
cumprimento da pena privativa de liberdade tenha início deste que exarada
a sentença condenatória nesse sentido. E isso está consubstanciado no
nosso Código de Processo Penal vigente. A partir de certo momento,
atendendo tendência que prosperava em vários povos, a jurisprudência
nacional se consolidou no sentido de que a execução da sentença
condenatória só se efetive após ter sido concedida ao réu uma segunda
chance para provar sua inocência. Mas, até hoje, não está descartada a
execução sem que se observe esse procedimento; a nossa lei adjetiva
penal assim autoriza.
A Constituição de 1988, ora vigente - embora cambaleante em virtude
de tantos vilipêndios -, por ter sido concebida com o propósito de ser a
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Constituição cidadã, é de razoável clareza até para os mais incultos.
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Enseja poucas brechas para que o Supremo Tribunal Federal seja
chamado a interpretá-la. Os que usam desse expediente, a maior das
vezes, o fazem por conveniência, no que, não raro, são atendidos pela
Suprema Corte.
O inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal é de indiscutível
clareza. Mas, por conveniência, muitos se fizeram cegos para isso não
perceberem. Vimos isso em 2009, ano em que eclodiu o escândalo
do mensalão, quando interessados buscaram o STF para ver por ele
sacramentada a invencionice de que a execução de sentença condenatória
só poderia efetivar-se quando transpostos todos os recursos que estão à
disposição do réu para ver declarada sua inocência, isto é, após o trânsito
em julgado da sentença. Para isso se socorreram do quando disposto
naquele inciso, que, passo atrás, presumimos ter demonstrado não ter a
conotação que lhe emprestaram e ainda emprestam aqueles que veem
sobre si a sombra do encarceramento antes de a pena ser alcançada pela
prescrição ou que, quando determinado o seu cumprimento, já sejam
dignos de deixá-la de cumpri-la por piedade, por compaixão do órgão
competente (razões humanitárias), ou mesmo por já não mais se
encontrarem neste plano de existência. Que fez o Colendo Supremo
Tribunal Federal para atender aos reclamos dos tementes? Respondemos:
ativou seu laboratório experimental do pensamento de Antoine Lavoisier e,
com pedaços do inciso LVII do art. 5º da CF, transformou a infundada
alegação deles em jurisprudência.
Em 2009 vigorava o art. 387 do Código de Processo Penal (Livro I,
Título XII – DA SENTENÇA), que estabelecia:
“O juiz, ao proferir sentença condenatória: ...”
“Parágrafo único: “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a
manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de
outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação
que vier a ser interposta.” (grifos nossos).
Esse parágrafo foi adicionado pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de
2008.
Vê-se, portanto, que a justiça penal brasileira em 2008 admitia - como
sempre admitiu -, em plena consonância com o inciso LXI da CF, a
execução da pena antes mesmo da interposição de apelação perante o “ad
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quem” (decidirá sobre a manutenção da prisão, sem prejuízo da apelação
que vier a ser interposta). Ora, se o juiz decidirá sobre a manutenção da
prisão é porque o réu se encontrava preso. Perdoem-nos: os destinatários
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da ênfase não são vocês, caros eventuais leitores.
Portanto, não havia razão alguma para o STF se pronunciar como se
pronunciou quando chamado a analisar, sob a ótica do inciso LVII da CF, a
legalidade e constitucionalidade da decretação de prisão antes de a
sentença condenatória transitar em julgado, isto é, antes de exauridos
todos os recursos disponíveis ao réu para se ver havido como inocente,
pois a admissibilidade desse procedimento se depreendia do conteúdo do
parágrafo único do art. 387 retro transcrito.
Naquela oportunidade o Supremo Tribunal Federal, ultrapassando sua
competência e usurpando prerrogativa do Legislativo, legislou. Dizemos
legislou, pois a partir de 2009 a “jurisprudência” por si consolidada passou
a ser fundamento jurídico para atender às súplicas dos condenados ao
cumprimento de prisão privativa de liberdade, para se verem autorizados a
não cumpri-la antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
5
conclusiva.
Por tudo quanto expusemos, autorizados estamos a concluir que a
edição do art. 283, que a Lei nº 12.403/2011 diz ter dado nova redação ao
antigo art. 283 – o que não é verdade, pois o conteúdo de um não tem
nada a ver com o do outro; o antigo dispunha: “A prisão poderá ser
efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições
relativas à inviolabilidade do domicílio”,disposição essa que a mesma
Lei nº 12.403/2011, transferiu,“ipsis litteris”, para o § 2º do criado art. 283 –
foi uma contrapartida do Legislativo (dos congressistas sobre os quais
recaem inúmeras denúncias, de todo gênero) ao STF, por acolher seus
inconsistentes argumentos - que mais cedo ou mais tarde hão de assim ser
reconhecidos -, dando-lhe respaldo para contra-argumentar procedentes
inconformações contra sua fixada e malfadada jurisprudência.
O pecaminoso art. 283 incluído pelo legislador ordinário com a edição
da Lei nº 12.403/2011, no seu caput, exterioriza uma desastrada,
escandalosa
dispositivos.

e

tendenciosa

meticulosidade. Confrontemos

os

dois

O INCISO LXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
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“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo
nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar,
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definidos em lei;...”
Diz o inciso que ninguém será preso senão:
1. em flagrante delito ou
2. por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária.
O ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:
“Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por
ordem
escrita
e
fundamentada
da
autoridade
judiciária
competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em
julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de
prisão temporária ou prisão preventiva” (grifos nossos).
Subentende-se do artigo que ninguém será preso senão:
1. em flagrante delito;
2.

por ordem escrita e fundamentada da autoridade
competente, em decorrência de sentença condenatória
transitada em julgado; e,
3. no curso da investigação ou do processo, em virtude de
prisão temporária ou prisão preventiva.
Observa-se facilmente que o legislador ordinário, maliciosamente, dá
ao art. 283 uma redação que o afasta do conteúdo do inciso constitucional.
Assim é que só à ordem emanada de autoridade judiciária competente, em
sentença condenatória transitada em julgado, dá o poder para decretar
a prisão, quando o dispositivo constitucional não reconhece essa
exclusividade. O art. 283 do CPP, assim, não reconhece, sem qualquer
razão, tal efeito à sentença condenatória conclusiva.
A pressa é inimiga da perfeição. Dissemos linhas atrás, ao
comentarmos o inciso LVII do art. 5º da CF, que o art. 393 do CPP fora
revogado pela mesma Lei nº 12.403/2011. Ocorre que esse artigo versava
sobre os efeitos da sentença condenatória recorrível e, com sua
revogação, imperativo era se editar um substitutivo que contemplasse os
efeitos da sentença condenatória recorrível, é claro, sem a parte
censurável e motivadora da sua revogação. E isso não tardou. Verificou-se
que o CPP também se encontrava omisso quanto à detração, por ter o réu
cumprido parte da pena privativa de liberdade em virtude de prisão
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provisória, de prisão administrativa ou de internação. Em razão disso, foi
editada a Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, para acrescer ao art.
387 dois parágrafos para suprirem tais omissões. O parágrafo 1º, que nos
interessa no momento, reza:
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se
for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida
cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser
interposta (grifos nossos).
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Um tiro no próprio pé do malicioso legislador ordinário. Tudo quanto
pretendeu ele com a tendenciosa redação de que fez uso no art. 283 do
CPP - não bastasse conflitar com o preceito constitucional constante do
inciso LXI do art. 5º da CF - cai por terra diante do que dispõe esse
parágrafo. Ora, se o juiz decidirá sobre a manutenção da prisão ou, se
for o caso, a imposição de prisão preventiva, mais evidente não se
pode conceber que a prisão privativa de liberdade pode ser decretada
antes do trânsito em julgado da sentença condenatória; até mesmo antes
de que faça uso o condenado de recurso de apelação ao “ad quem”.
Acreditamos que até aqui 5está suficientemente demonstrado que não
se pode ter como ilegal, e muito menos inconstitucional. o decreto de
prisão privativa de liberdade alicerçado em comando sentencial, prolatado
por quem de direito, escrito e devidamente fundamentado. “Melhor do que
isso só dois disso”. E pior, para aqueles que insistem em não reconhecer a
legalidade e constitucionalidade desse procedimento, “tem dois disso”.
Senão vejamos.
O art. 669, que se agasalha no Livro IV (Da Execução), Título I
(Disposições Gerais), do Código de Processo Penal, assim preceitua:
“Só depois de passar em julgado, será exequível a
sentença, salvo:
I - quando condenatória, para o efeito de sujeitar o réu a
prisão, ainda no caso de crime afiançável, enquanto não for prestada
a fiança; ...” (grifo nosso).
No art. 674 do nosso CPP, residente também no Livro IV, Título II
(Da Execução das Penas em Espécie), Capítulo I (Das Penas Privativas de
Liberdade), assim está consignado:
“Transitando em julgado a sentença que impuser pena
privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o
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juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da
pena (grifo nosso).
Desnecessário comentar esses dispositivos, pois claros de doer
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os olhos.
Felizmente, em 2016 a tendenciosa jurisprudência firmada no
STF em 2009, por força, também, de conveniência, cedeu lugar ao legítimo
entendimento de que para a decretação de prisão privativa de liberdade
não se faz necessário o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Dizemos por conveniência pelo fato de a discussão sobre a
amoralidade daquele entendimento até então prevalente ter ocorrido pela
pressão do clamor popular, em face da exposição pela operação “Lava
Jato” do mar de corrupção em que o Brasil estava e está mergulhado. Não
se deu ênfase à sua inconstitucionalidade e ilegalidade. Mas aqui
tentamos - modestamente e da forma mais didática ao nosso limitado
alcance encontrada, demonstrar que, concluindo da forma como concluiu o
Supremo Tribunal Federal, mesmo que involuntariamente, observou os
comandos contidos na Constituição Federal da República Federativa do
Brasil e na legislação processual penal pátria.
CONCLUSÃO
Diante
do
quanto
aqui
expusemos,
esperamos
que,
convincentemente, tenhamos demonstrado que a prisão do “senhor expresidente” se impôs; e, que a jurisprudência ora reinante no STF,
respeitante ao início do cumprimento da pena, por ser legal e acima de
tudo constitucional, deve se manter incólume. Uma nova reviravolta na
jurisprudência assentada a partir de 2016, atendendo (pasmem!)
inexplicáveis súplicas de ministros-juízes do próprio STF - mais veementes
do que as dos mais diretamente interessados – além de implicar em
acatamento de vindicação ilegal e inconstitucional, transparecerá ao
jurisdicionado brasileiro uma inconcebível tibieza do Supremo Tribunal
Federal no exercício do múnus que lhe compete; e, também facultará ao
jurisdicionado o direito de considerá-lo um laboratório experimental do
pensamento de Antoine Lavoisier, onde tudo se transforma ao gosto do
freguês ou um camaleão, que muda de cor de conformidade com as
convenientes circunstâncias que se lhe apresentam.
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MULHERES NO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO
LINICKER
XAVIER
ROCHA:
Bacharel em direito pela faculdade
Anhanguera de Rio Grande.
RESUMO: Objetiva-se, neste artigo, a análise do âmbito carcerário que já
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detêm grande déficit no atendimento do mínimo necessário para mulheres,
além do seu impacto na vida de detentos e de seus entes. A presente
pesquisa qualitativa realizou-se por intermédio do método dedutivo e
monográfico de abordagem de procedimento, com base nas bibliografias e
legislações pertinentes.
Palavras-chave: sistema carcerário; detentas; trafico;
Sumario: 1 Introdução, 2 mulheres no cárcere, 3 A menor significatividade
da mulher no tráfico: Traficantes do amor.

1. INTRODUÇÃO

5

O aprisionamento de mulheres é um fenômeno que tem aumentado
significativamente no Brasil nas últimas décadas, trazendo impacto para as
políticas de segurança, administração penitenciária, assim como para as
políticas específicas de combate à desigualdade de gênero.
Dessa forma, objetiva-se nesse artigo, através de uma pesquisa
qualitativa que maneja um método de abordagem dedutivo, por intermédio
da bibliografia e legislação relacionadas, analisar o despreparo do sistema
carcerário no que tange as mulheres e suas particularidades.
2. MULHERES NO CÁRCERE
Primeiramente, é mister ressaltarmos o conceito de prisão, a qual
foi caracterizada na criação do Código Penal em 1940 e que tinha como
objetivo a pena como castigo, normalmente punição corpórea e sofrimento,
não se falando em ressocialização. Sendo assim, entende-se que
certamente as ‘prisões não foram pensadas para mulheres, visto que a
maioria dos punidos eram homens.
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As primeiras mulheres presas que se têm notícias no Brasil foram as
escravas. Isso nos remete ao duplo objetivo da prisão, muito bem exposto
por Foucault, o qual afirma que, embora institucionalmente, o objetivo
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fundamental das prisões seja garantir uma recuperação do criminoso
através do isolamento e da disciplina do corpo, mas o objetivo real é
manter esta massa de excluídos sob constante vigilância, repressão e
subalterna ao poder das classes dominantes.
Ou seja, os objetivos ideológicos da prisão são uns, porém os
objetivos reais são outros: a repressão seletiva da criminalidade e a
organização da delinquência, como técnica política de garantir a
submissão.
Dessa maneira, observa-se que os objetivos ideológicos são
fracassados. Contudo, os objetivos reais são profundamente vitoriosos,
pois a lei penal é feita por uma classe e aplicada em outra, e as cadeias
refletem o local no qual as classes inferiores são duramente reprimidas e a
classe dominante tem sua imunização da criminalidade garantida. Até aqui
não encontramos diferença com qualquer outro sistema carcerário, porem
vale ressaltar que somente em 1924 Lemos de brito apresentaria um
projeto de construção de penitenciarias exclusivamente femininas. Antes
disso as mulheres ficavam presas em locais comuns com os homens, onde
logicamente não existia garantia de dignidade, nenhum tipo de segurança
física e psicológica, sem falar em estupros que na época gerariam ainda
mais problemas tendo em vista a falta de uma medida contraceptiva.
Ademais, pode-se verificar que o Brasil conta com uma população
prisional de 607.731 pessoas (Sistema Penitenciário, Secretarias de
Segurança e carceragens de delegacias), dentre as quais 579.7811 estão
custodiadas no Sistema Penitenciário. Deste total, 37.380 são mulheres e
542.401 homens. No período de 2000 a 2014 o aumento da população
feminina foi de 567,4%, enquanto a média de crescimento masculino, no
mesmo período, foi de 220,20%, refletindo, assim, a curva ascendente do
encarceramento em massa de mulheres
Conforme o Conselho Penitenciário do distrito federal, em 1929 já
havia a separação, e as mulheres ocupavam um espaço diferenciado dos
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homens da casa de detenção da corte, porem muitas ainda eram
enquadradas como ‘vadiagem‘ sendo muitas vezes presas sem registros e
liberadas conforme vontade das autoridades da época.
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Partindo do princípio que o sistema prisional foi construído por
homens e para homens, as mulheres enfrentam uma dificuldade um pouco
maior, pois elas que estão com privação de liberdade, além de
experimentarem os maus tratos, a falta de assistência medica e as
diversas situações precárias já conhecidas. Porém, tem como ponto
principal de suas reclamatórias a falta de trabalho remunerado que lhe
permitam obter remição de pena (instituto pelo qual se dá como cumprida
parte da pena por meio do trabalho ou do estudo do condenado).
Assim, pelo desempenho da atividade laborativa ou do estudo, a
condenada resgata parte da reprimenda que lhe foi imposta, diminuindo
seu tempo de duração. Tem-se que " A contagem de tempo referida será
feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência escolar - atividade 5 de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3
(três) dias de trabalho". Em suma, a remição constitui direito do preso de
reduzir o tempo de duração da pena privativa de liberdade, por meio do
trabalho prisional ou do estudo. Art. 66, III, alínea "c", 126 a 130 da Lei de
Execuções Penais (LEP - Lei nº 7.210/84)
Há de se falar também na questão de presas gravidas, que com um
sistema de saúde com um déficit enorme fica no mínimo mais difícil de
manter uma gestação saudável, tendo em vista que muitas dormem no
chão por motivos de superlotação na cela. Ainda nessas condições,
algumas presas conseguem manter a gestação, onde no caso do
nascimento de uma nova vida, o bebe poderá ficar até o sexto mês,
conforme descrito na lei a seguir:
Às presidiárias serão asseguradas condições
para que possam permanecer com os seus filhos
durante o período de amamentação? (Art. 5º, inciso L
da Constituição Federal de 1988) -O Poder Público,
as instituições e os empregadores propiciarão
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condições adequadas ao aleitamento materno,
inclusive aos filhos de mães submetidas à medida
privativa de liberdade? (Art. 9° da Lei 8069/90, com
as alterações da Lei Nº. 12.010/2009) -Os
estabelecimentos penais destinados a mulheres
serão dotados de berçário, onde as condenadas
possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentálos, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade? (Art. 83.
§2º da Lei Nº. 7210/84, 37
Com as alterações da Lei Nº. 11942/09) -Não
impedirá que as presas amamentem seus filhos, a
menos que haja razões médicas concretas para tal?.
(-Regras Mínimas para o Tratamento de Mulheres
Presas? ONU/2010)
Dentro desse quadro, a situação se complica um pouco mais
quando nos atemos a questões como para onde serão levados os bebes
passados os seis meses, além de como seria a estrutura de tal criança e
como seria o controle emocional de uma mãe após tal situação.
Para isso, entende-se que a instituição deve garantir espaços
privilegiados para discutir essa separação e para ajudar na elaboração de
um projeto de vida para ambos. Atendimentos individuais e grupos
coordenados por assistentes sociais e psicólogos mostram-se como meios
efetivos para este fim, além dos estabelecimentos penais destinados a
mulheres que serão dotados de berçário, onde as condenadas possam
cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis)
meses de idade (art. 83, §2 o da Lei Nº. 7210/84, com as alterações da Lei
Nº. 11942/09))
Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de mulheres
será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar
crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a
finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver
presa (art. 89 da Lei Nº. 7210/84, com as alterações da Lei Nº. 11942/09).
Não há um exato consenso à sobre qual seria o momento ideal para a
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separação da criança da mãe encarcerada, nem qual o período mínimo e
máximo adequado para a permanência da criança em ambiente prisional.
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A Lei de Execuções Penais [LEP], prevê como tempo mínimo de
permanência o período de 6 meses e estabelece que as penitenciárias
femininas deverão dispor de creche para abrigar crianças maiores de 6
meses e menores de 7 anos, quando estas não tiverem nenhum outro
possa assisti-la e a responsável estiver presa.
Todavia, é de suma importância ressaltar que é direito da criança o
acesso à escola pública e gratuita perto de sua residência (art. 53, inc. V,
do ECA) e dever do Estado o atendimento de crianças em creches e préescola (art. 54, inc. IV, do ECA). Ademais, o direito à liberdade da criança
pressupõe que ela tem direito a participar da vida comunitária, sem
discriminação (art. 16, inc. V, do ECA) e o seu direito ao respeito a
inviolabilidade de sua integridade física, psíquica e moral, abrangendo a
preservação da imagem, da identidade, deve ser garantido as crianças,
filhas de mães encarceradas, o
5 acesso a creches comunitárias comuns,
fora do estabelecimento penitenciário, com serviços de transporte
providenciados pelo Poder Público.
Deste

modo,

garante-se

o

desenvolvimento

da

criança

regularmente, sem prejuízo de seu contato, após o período escolar, com as
genitoras. Seria essa a porta de entrada para o mundo do crime?
Já que quando alguém passa a ser usuário de drogas tenta-se
justificar o que seria a porta de entrada, uma criança a nascer nestas
condições seria convidada ao crime ou seria causa concomitante para
crescente número de jovens delinquentes.
Aliás, outro fator importante seria que a perda do elemento volitivo
em manter contato com a detenta seja de sua família, especificamente, ou
de seu companheiro, a partir da sua condenação. Desse modo, o homem
não assume a tarefa de zelar e cuidar de sua companheira presa o que
não ocorre, ou ocorre de forma muito menor pelas mulheres. Essa falta de
apoio

familiar

durante

o

encarceramento

acaba

gerando

um

exacerbamento da pena, uma espécie de punição social da mulher por seu
“mau comportamento”, por ter cometido um crime levando a sua dupla
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punição (o encarceramento e o afastamento), o que não é o objetivo do
sistema carcerário, que acaba afastando ainda mais a quem ele diz que
tenta ressocializar e legitimando a ideia de culpabilização de um
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afastamento causado pela mulher.
Além disso, devemos fazer algumas considerações aos fatores que
levam os jovens a causas de marginalidade, não restringindo a apenas
aspectos estigmatizados como fome, baixo nível de escolaridade, renda e
desemprego. Muitos desses jovens têm como causa psico-patogenicas
e/ou psicossociais. As causas psicopatológicas, que ocorrem com menos
frequência, decorrem do comportamento de indivíduos com personalidade
psicopática, a qual se manifesta desde a infância ou adolescência,
acentuando-se durante o processo mental e psicológico, no
desenvolvimento da delinquência ou conduta antissocial.
Jovens com tais características integram mais rapidamente a
delinquência, caracterizando-se por deficiências de princípios éticos e
morais, insensibilidade emocional e baixo nível de relacionamento
interpessoal. Já as causas psicossociais referem-se a fatores que
convergem para conduta antissocial do menor, tais como: uso de
entorpecentes, a exploração comercial do sexo e do erotismo, a
minimização de princípios morais pelos meios de comunicação, a pobreza
e a marginalização, a violência urbana, desemprego e subemprego,
carências habitacionais, educacionais e de saúde crime (CRUZ, 2003;
SILVA et al., 2006)
Sabendo disso, nos deparamos com um novo ponto crucial, qual
seja a importância de uma estrutura, onde o ambiente familiar é
extremamente importante para o processo de integração do ser humano ao
universo social. É junto à família que o sujeito constrói sua personalidade,
aprende a conviver, a respeitar as diferenças e apresentar valores que
refletirão em suas condutas sociais, por outro lado o menor que se
encontra detido, como por exemplo, nas fundações CASA (Centro de
atendimento socioeducativo ao adolescente) ou como antes conhecida
FEBEM (Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor) não tem as
mesmas condições.
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O estatuto da criança e do adolescente prevê que os jovens
recebam escolarização e profissionalização durante a internação, mas
segundo o conselho nacional do ministério público nem todas as
internações oferecem condições adequadas para isso.
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Na região sul a relação de internos X vagas está no seu limite,
algumas instituições estão com o índice de ocupação de até 110% e com
salas de aula e materiais inadequados ou insuficientes12. Outro ponto que
deve ser levado em consideração são os espaços para formação
profissionalizante dos internos, pois como se podem ver as instalações não
oferecem salas de aulas devidas, logo o resultado de cursos
profissionalizantes não poderia ser diferente. Apenas 35% das instituições
oferecem cursos profissionalizantes. Como pode se ver não há tanta
diferença entre os sistemas carcerários para jovens ou adultos, pois ambos
passam por grandes dificuldades quanto a estruturas físicas, excesso
populacional, profissionalização, lazer, cultura e garantias a mínima
dignidade, dificultando ainda mais a ressocialização.
5

3. A MENOR SIGNIFICATIVIDADE DA MULHER NO TRÁFICO:
TRAFICANTES DO AMOR
As mulheres denominadas “Traficantes do amor” são assim
chamadas, pelo fato que tentam adentrar a presídios com pequenas
quantidades de droga para o cônjuge. Contudo, ressalva-se que muitas
não fazem parte do tráfico, mas fazem isso como forma de agrado ou para
que o cônjuge seja beneficiado dentro do presidio.
Cerca de 60% das detidas respondem a crimes ligados ao tráfico de
drogas. A maioria delas, contudo, não tem ligação com grupos criminosos
e tampouco ocupa postos de chefia, sendo coadjuvantes, informa o Depen.
Nesse contexto, as regras de Bangkok são Regras das Nações
Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de
liberdade para mulheres infratoras a qual o brasil se comprometeu em
2010 ocasião da qual o Brasil participou ativamente.
Esse documento estabelece regras mínimas para tratamento de
mulheres em situação carcerária, que teve um aumento significativo nos
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últimos anos. Em 2015, de acordo com dados do Ministério da Justiça, o
número de mulheres sob a custódia do estado chegava a 37.380, ou seja,
6,2% da população carcerária total do país, muitas vezes esquecidas nas
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rotinas do universo prisional.
O debate quanto a questão de gênero no sistema penal em geral é
tratado de forma ínfima e nos poucos casos que são formuladas políticas
penais às detentas, quase sempre são desenvolvidas medidas destinadas
às grávidas e lactantes.
Obviamente, esse grupo de mulheres precisa de mais atenção do
Sistema, porem o mesmo não pode tratar como exclusividade, pois nem
toda mulher é gravida ou lactante, até mesmo porque, as ações destinadas
a elas costumam ser significativamente limitadas, seja pela ‘ falta de
recursos, ou pela não preocupação ‘ do agir do estado’ quando não
ilegais.
Sem falarmos nas ações penais destinadas às presas que
devem/deveriam ser muito mais amplas do que à questão da
maternidade. O debate sobre gênero também se faz necessário,
tornando preocupante o cuidado em não restringir a mulher apenas a
lactante ou gestantes, e sim como pessoas que tem necessidades
diferentes e um sistema que não provem.
Vale ressaltar que o sistema carcerário brasileiro, há anos vem
sendo duramente criticado por sua desestruturação e falta de condições de
reabilitação não comportando assim o crescimento de detentos.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No brasil muito se fala sobre o encarceramento, porem este não se
subdivide conforme o devido, e quando se fala em presas (do sexo
feminino) se fala das necessidades de gestante ou lactante ou qualquer
informação adicional que descaracterize a questão primaria: ser mulher
Ademais a falta de políticas ressocializadoras se torna ainda mais
grave quando visto para mulheres, pois a maioria encontra grandes
dificuldades no acesso a emprego e estudo gerando assim uma dificuldade
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ainda maior de ressocializar e/ou tentar qualquer tipo de mitigação da
pena.
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Ainda no tocante a pena, o sofrimento e agonia de mulheres que
são gestantes ou mães ao saberem que os dias com seus filhos já estão
contados, e uma situação precária onde só resta ‘ rezar’ para que seu filho
nasça em perfeitas condições pois caso contrário não terá muitas
alternativas.
Por fim, o que encontramos até agora é um sistema falho, e ao tratar
de mulheres ainda mais falho, e ao tratar de mulheres gestantes ainda
mais falhas sem a mínima preocupação com a dignidade das mulheres e
muitas vezes nem com a saúde das mesmas.
Um sistema falido ainda mais despreparado no quesito mulheres,
que oferece pouco ou quase nada para ressocialização e reinserção na
sociedade e que não tem grandes preocupações em melhorias.
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Resumo: O presente projeto visa apresentar o estudo realizado quanto a
destinação e descarte de lixo reciclável, em especial quanto ao
procedimento de reciclagem de óleo vegetal já utilizado, com intuito de
analisar a melhoria ambiental, bem como apresentar a sustentabilidade da
respectiva tarefa de reciclagem deste material como beneficie ao município
de Mongaguá. Através da coleta do referido material e posterior destinação
à empresa COOPEMAR (Cooperativa de Catadores de Materiais
Recicláveis de Mongaguá e Região), além de análise bibliografaria sobre o
tema em pauta, apresentar-se-á no decorrer do presente relatório
informações quanto aos benefícios ambientais, na geração de postos de
trabalho e, não obstante, do viés econômico proveniente da reciclagem do
material a quo.
Palavras-chave: reciclagem, óleo vegetal, descarte, cooperativa.
Abstract: The present project aims to present the study carried out
regarding the disposal and disposal of recyclable waste, especially
regarding the recycling process of vegetable oil already used, with the
purpose of analyzing the environmental improvement, as well as presenting
the sustainability of the respective task of recycling this material as it
benefits the municipality of Mongaguá. Through the collection of this
material and subsequent destination to the company COOPEMAR (Cooperative of Collectors of Recyclable Materials of Mongaguá and Region),
in addition to a bibliographical analysis on the subject at hand, information
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on the environmental benefits will be presented in the course of this report,
the generation of jobs and, nevertheless, the economic bias arising from
the recycling of the raw material.
Keywords: recycling, vegetable oil, discard, cooperative.

INTRODUÇÃO
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A contextualização da Educação Ambiental e sua importância na
preservação do meio ambiente devem restar inseridas no cotidiano da
população. O respectivo projeto visa apresentar e abordar sugestões
relevantes no que tange a contribuição significativa para a conservação
ambiental e, por consequência, da utilização consciente dos recursos
naturais existentes.
Notório que se faz necessário à conscientização da sociedade
quanto à destinação correta do óleo utilizado bem como a reciclagem deste
5
material.
Nos ensinamentos de Reis (2007), temos:
Ao contrário da grande maioria dos resíduos, os
óleos exauridos, tanto de origem vegetal quanto
animal (gorduras), possui valor econômico positivo,
por poderem ser aproveitados em seu potencial
mássico e energético. Os principais aproveitamentos
de tais óleos são: (1) saponificação, com
aproveitamento do subproduto da reação, a glicerina,
(2) padronização para a composição de tintas (óleos
vegetais insaturados – secativos), (3) produção de
massa de vidraceiro, (4) produção de farinha básica
para ração animal, (5) queima em caldeira, (6)
produção de biodiesel, obtendo-se glicerina como
subproduto. (REIS et al. 2007).
Destarte,

o

cerne

de

protecionismo

ambiental

visando

à

conservação e melhoria de nossos recursos com intuito de preservá-los
para a população atual e futuras gerações justifica o projeto a quo. Com o
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intuito de conscientizar e sensibilizar a população quanto a medidas
simples, porém de grande valia, o foco deste trabalho demonstrar-se-á de
maneira restrita a reutilização do óleo vegetal utilizado habitualmente na
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preparação de alimentos, sendo assim, apresentaremos condições e
formas para reciclagem deste material que, por inúmeras vezes, é
descartado de maneira indevida.
Diante do exposto, a análise a seguir refere-se a estudo de caso
no município de Mongaguá e na atuação da Cooperativa de Catadores de
Materiais Recicláveis de Mongaguá e Região – COOPEMAR. Apesar da
reutilização do óleo vegetal poder ser destinadas a produção de diversos
produtos, tais como, na fabricação de óleos para engrenagens, fabricação
de tintas, nos centralizamos na reutilização do referido insumo na
fabricação de sabão artesanal que, por seu turno, tem como possibilidade
a produção ao alcance do cidadão comum, não dependendo de processos
produtivos de alto custo.
1. COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
DE MONGAGUÁ E REGIÃO - COOPEMAR
A COOPEMAR fora constituída por um grupo de pessoas que
saíram do lixão da cidade com o propósito de melhores condições sociais a
quem ali trabalhava. Maria Selma, presidente da COOPEMAR e mentora
da cooperativa apresentou o respectivo projeto a prefeitura do município de
Mongaguá, que, por seu turno, desenvolveu projetos de integração social
aos catadores da cidade.
O galpão sede da COOPEMAR, construído pela prefeitura,
possuindo infraestrutura adequada, possibilitou melhores condições de
trabalho aos catadores, como cursos de capacitação e aperfeiçoamento do
maquinário.
Vale ressaltar que, no que tange as negociações comerciais, as
negociações são feitas diretamente pela cooperativa. Novo galpão de
triagem com 300 m² foi construído pela prefeitura municipal de Mongaguá
em 2013, porém ainda requer adaptações para sua utilização de maneira
funcional.
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2. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
A Constituição de República Federativa do Brasil de 1988
evidencia, em seu artigo 225, o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado e, também, dispões sobre a responsabilidade para tal tanto ao
Poder Público, quanto a coletividade, tendo estes por obrigação defender
e preservar o meio ambiente.
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Segue na íntegra o texto constitucional:
Art. 225. Constituição Federal 1988 - Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para
as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988).
A Lei n° 6.938, decretada em 31 de agosto de 1981, institui a
Política Nacional de Meio Ambiente, destaca-se o artigo 2°, VII, conforme
5
segue:
A Política Nacional do Meio Ambiente tem por
objetivo a preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental propícia à vida, visando
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento
sócio-econômico, aos interesses da segurança
nacional e à proteção da dignidade da vida humana,
atendidos os seguintes princípios:
VII – recuperação das áreas degradadas.
(BRASIL, 1981).
Regulamentação se dá apenas em 10 de abril de 1989, pelo
Decreto n° 97. 632, o qual dispõe:
Art. 1° Os empreendimentos que se destinam à
exploração de recursos minerais deverão, quando da
apresentação do Estudo de Impacto Ambiental - EIA
e do Relatório do Impacto Ambiental - RIMA,
submeter à aprovação do órgão
competente, plano de recuperação

ambiental
de área
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degradada.
Parágrafo
único.
Para
os
empreendimentos
já
existentes,
deverá
ser
apresentado ao órgão ambiental competente, no
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir
da data de publicação deste Decreto, um plano de
recuperação da área degradada.
Art. 2° Para efeito deste Decreto são
considerados como degradação os processos
resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais
se perdem ou se reduzem algumas de suas
propriedades, tais como, a qualidade ou capacidade
produtiva dos recursos ambientais.
Art. 3° A recuperação deverá ter por objetivo o
retorno do sítio degradado a uma forma de utilização,
de acordo com um plano preestabelecido para o uso
do solo, visando a obtenção de uma estabilidade do
meio ambiente.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Cabendo também, reflexão quanto ao inciso X, no que se refere à
educação ambiental: “X - educação ambiental a todos os níveis de ensino,
inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para
participação ativa na defesa do meio ambiente.”
Por fim, o tema "óleo de cozinha" está sendo abordado pelo projeto
de Lei nº 2.074 de 19 de setembro de 2007 em tramitação no Congresso
Federal Brasileiro
3. ÓLEO
AMBIENTAIS

VEGETAL

E

SEUS

RESPECTIVOS

IMPACTOS

Em nosso país existe uma diversidade de plantas oleaginosas,
sendo mais comumente aa comercialização da soja, girassol, canola,
algodão, coco, amendoim, babaçu, oliva, uva, palmiste, palma e o
gergelim. A soja é a principal fonte de óleo de vegetal, tendo sido
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produzida no Brasil em 2006, 83% (oitenta e três por cento) do montante
de óleo vegetal produzido. (OZAKI e BATALHA, 2008).
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Conforme os ensinamentos de Lopes (2009), quando o óleo de
cozinha é jogado diretamente na pia pode causar sérios prejuízos ao meio
ambiente, por sua vez, o descarte nas redes de esgoto pode encarecer o
tratamento das águas em até 45% (quarenta e cinco por cento), já o
restante que permanece em rios, riachos e córregos provoca a
impermeabilização do solo, contribuindo para que ocorram as enchentes.
De acordo com Santos (2009), no Brasil há o descarte inadequado
aproximadamente 9 bilhões de litros de óleo vegetal por ano, sendo que
apenas 2,5% (dois e meio por cento) deste material é reciclado.
4. REUTILIZAÇÃO DO ÓLEO VEGETAL NA FABRICAÇÃO DO
SABÃO CASEIRO
A educação ambiental, em relação à reutilização do óleo vegetal,
5
aparenta ser o quesito para a baixa
reciclagem deste material, ou seja, a
falta de conhecimento tanto dos efeitos causados pelo descarte indevido,
orientação e locais para descarte, bem como, a forma de reaproveitamento
do resíduo em questão.
No presente projeto reutilizamos o óleo vegetal para a fabricação
de sabão caseiro, para tanto, foram utilizados os seguintes insumos: 6
(seis) litros de óleo vegetal; 1 (hum) litro de soda caustica; 4 (quatro)
detergentes de coco (deixa o sabão mais claro); e corantes. O processo de
produção se dá com a mistura dos elementos em um balde de polietileno
por aproximadamente 10 (dez) minutos, posteriormente utilizamos
recipientes de plástico (potes de margarina) para distribuição do total
produzido.
Devemos atentar que em todo o processo de produção há a
necessidade de utilização de equipamentos de proteção individual (EPI),
tais como luvas de borracha, botas impermeáveis, óculos de proteção e
máscara. A seguir apresentamos algumas imagens do método produtivo,
que demonstra a simplicidade e, com isso, a possibilidade de ser efetuado
por qualquer indivíduo capaz.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O respectivo projeto apresentado neste relatório destaca a
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necessidade de uma educação ambiental quanto ao descarte adequado do
óleo vegetal ou sua reutilização, posto que, conforme exposto por Santos
(2009) apenas 2,5% (dois e meio por cento) do óleo vegetal é reutilizado.
Destarte, há a necessidade da intervenção da Administração
pública no que tange o ensino de proteção ambiental em todas as escolas
e faculdades, como também, se torna de extrema relevância a
conscientização dos cidadãos em suas residências, evitando assim a
degradação do meio ambiente.
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(ORIENTADOR)[1]
RESUMO: O

OBJETIVO DESTE TRABALHO É DISCUTIR A QUESTÃO DA PRISÃO

ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO NO PROCESSO PENAL EM VISTA DO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA .

P ALAVRAS-CHAVE: PRISÃO. T RÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO PENAL .

1 INTRODUÇÃO
Cabe considerar inicialmente, que o princípio da presunção de
inocência representa uma garantia processual penal e objetiva à tutela da
liberdade do indivíduo de forma a garantir a utilização de outros princípios
presentes na Constituição, tal qual o da dignidade da pessoa humana.
O artigo 5º da Constituição Federal dispõe que: “LVII-ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória;” (BRASIL, 1988, p.23) contemplando, de modo efetivo, o
princípio da presunção de inocência no ordenamento jurídico nacional.
De acordo com Milanezi (2016) está posto no ordenamento jurídico
brasileiro a preponderância da liberdade em detrimento da prisão. Desse
modo, o autor de um crime poderia ficar em reclusão apenas quando for
estritamente necessário, em face de risco para a ordem pública ou
econômica, bem como para a aplicação da lei penal ou conveniência da
instrução criminal. Nessa perspectiva, a permissão para a ocorrência
de prisão provisória, significa a violação do princípio da presunção de
inocência, tendo em vista que a prisão cautelar de alguém é decorrência
de não se considerar mais esse alguém como inocente. De modo
específico, materializa-se em compreender que o cidadão é culpado, sem
que seja proferida a decisão final do Estado.
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O artigo 283 do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941)
determina que nenhum indivíduo poderá ser preso a não ser em razão de
flagrante delito, bem como em decorrência de ordem escrita e
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fundamentada de autoridade judiciária competente, em função de se
verificar sentença condenatória transitada em julgado, bem como no curso
da investigação ou do processo, em vista de prisão temporária ou prisão
preventiva. Nessa perspectiva entende-se que o processo penal deverá
garantir que o processo ocorra de forma justa e igualitária, tendo o
indivíduo direto à ampla defesa, sustentado pelas garantias constitucionais.
De forma fundamental, é importante compreender que a segregação
cautelar antes do trânsito em julgado viola o disposto tanto na Constituição
Federal como no Código de Processo Penal.
2 DISCUSSÃO ACERCA DO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
2.1 FUNDAMENTAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
No contexto nacional, a questão da presunção de inocência do
5
indivíduo acusado de um crime, no âmbito do processo penal, está
disposto nos direitos e garantias de que trata o artigo 5º da Constituição
Federal de 1988, revelando-se como uma garantia a que tem direito o
cidadão, sendo que apesar de ser similar, não poderá ser entendido com
um direito.
De fato, as garantias poderão ser analisadas sob a ótica da
legalidade, atendendo a intenção de defender os direitos em desfavor da
ameaça de determinados tipos de violações. Nesse contexto, há que se
destacar que a finalidade das garantias está relacionada com a de efetivar
os direitos constitucionais, que por sua vez são originários dos princípios
assumidos pelo Estado. Note-se que as mencionadas garantias
constitucionais confirmam-se com princípios supralegais que devem
sempre ser observados na aplicação das leis, pois se orientam pela
Constituição Federal.
De modo particular, a maneira como as garantias foram delimitadas
na Constituição Federal (BRASIL, 1988) abre espaço para discordâncias
doutrinárias que argumentam que o texto constitucional abarca a questão
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da não-culpabilidade, e não necessariamente a presunção de inocência.
Dessa forma, a questão da não-culpabilidade, se configuraria como uma
formulação negativa, em vista de o cidadão se considerado não-culpado e
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não inocente, até que finde a instrução processual.
Illuminati (2008) discute a inadmissibilidade da redução do princípio
da presunção de inocência a um enunciado retórico em que o acusado
passa da condição de inocente a ser não culpado, colocando em risco uma
noção fácil de ser compreendida e amplamente reconhecida como correta.
Ou seja, realizar a diferenciação entre a presunção de inocência e
presunção de não culpabilidade se revela danoso, em vista de se
abandonar uma definição detalhada em favor de uma solução
arbitrária. Além disso, cabe mencionar o fato de o Brasil ser signatário da
Convenção de San José da Costa Rica, cujo texto determina a garantia de
presunção de inocência de forma pontual, sendo que a Constituição
Federal (BRASIL, 1988), estabelece que o tratado internacional que versa
a respeito de direitos humanos
infraconstitucional e supralegal.

apresenta

força

normativa

Dessa forma, entende-se que princípio da presunção de inocência
no ordenamento jurídico brasileiro materializa-se como uma garantia
fundamental, a qual irradia seus valores em todas as esferas e que,
portanto, deve ser sempre aplicado. Moraes (2008) menciona que a
garantia do estado de inocência engloba uma norma de tratamento,
relacionada à figura do imputado, à uma norma de juízo e uma norma
probatória.
No que concerne à norma probatória, esta se relaciona ao campo
particular da norma constitucional, direcionado à questões referentes ao
tipo de prova, de quem e por meio de quem deve provar, aquilo que
demanda ser provado.
No que tange à norma de juízo, a mesma se pauta na
averiguação do material probatório que já se produziu, de modo a
identificar a sua consistência, para afastar a presunção de inocência, a fim
de condenar o imputado.
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De modo específico, a garantia do estado de inocência, entendida
como uma norma probatória, estabelece o ônus probatório no âmbito do
processo penal, de modo a direcionar-se para a acusação. Ou seja, o ônus
de provar[2] os elementos do crime e a possibilidade de aplicação da pena
no que tange ao caso concreto estabelecem-se sobre a acusação. Dessa
forma, o acusador apenas poderá utilizar provas lícitas, que obedeçam os
padrões estabelecidos pelo ordenamento jurídico.
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Nesse contexto, não se pode aderir à compreensão de que no
processo penal, cabe à acusação comprovar a existência de um fato
penalmente ilícito, além de sua efetivação pelo denunciado e a culpa. À
defesa urgirá explicitar a inexistência de dolo, causas extintivas da
punibilidade, causas excludentes de antijuridicidade e eventuais
excluidoras de culpabilidade.
M ORAES (2008)

MENCIONA QUE COM O INTUITO DE EXAMINAR O

DIREITO CONSTITUCIONAL DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA COMO NORMA DE
JUÍZO , INSTA COMPREENDER COMO CERTO QUE O ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO

5

CUMPRIU SEU ÔNUS PROBATÓRIO, SENDO QUE A PROVA A QUE SE ATEM É
LÍCITA E INCRIMINADORA.

AS

DUAS FORMAS DE SE COMPREENDER A

MATERIALIZAÇÃO DO ESTADO DE INOCÊNCIA COMO NORMA PROBATÓRIA E
COMO

NORMA

DE

JUÍZO SÃO MAIS

EFETIVAS

PROCESSO PENAL EM CONSONÂNCIA COM A

NA

ESTRUTURAÇÃO

DO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL .

2.2 A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E O PROCESSO PENAL BRASILEIRO
A DECLARAÇÃO UNIVERSAL
DIANTE DA PERSPECTIVA DOS
INOCÊNCIA, AO

SER

INSERIDA

DIREITOS HUMANOS PRECONIZA
DIREITOS HUMANOS , A PRESUNÇÃO DE
NA C ONSTITUIÇÃO F EDERAL DE 1988,
DOS

CONFIGURA-SE EM UMA REFERÊNCIA A SER SEGUIDA NA APLICAÇÃO DAS
NORMAS DE PROCESSO PENAL .

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS,

1948)
NESSA

PERSPECTIVA, CONFIGURA-SE UMA NÍTIDA RELAÇÃO ENTRE A

HUMANISTA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E O INQUISIDOR PROCESSO PENAL.

T AL

ENTRETANTO,

RELACIONAMENTO COMEÇOU BASTANTE CONTROVERSA

UMA VEZ QUE A FORÇA DOS IDEAIS INQUISITORIAIS DO PROCESSO PENAL ATÉ
ENTÃO VIGENTE ERA ALGO DIFÍCIL DE SER ULTRAPASSADA.
EXISTE

A

COMPREENSÃO

COTIDIANA

DE

QUE

COM

ENTRETANTO,
O TEMPO, A
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COMPATIBILIDADE DA LEITURA CONSTITUCIONAL SOBRE O PROCESSO PENAL
E SEUS COMANDOS , TRARIA AMBIENTE MAIS ACOLHEDOR AOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS RELACIONADOS À PERSECUÇÃO PENAL, ASSIM COMO AOS
ACUSADOS CONDICIONADOS À MESMA, NÃO SE MOSTRA VERDADEIRA.

DE

ACORDO COM

STEIN (2015)

A QUESTÃO DA CONTAMINAÇÃO DOS

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS EM RELAÇÃO AO PROCESSO PENAL NÃO TEM
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OCORRIDO, MAS AO CONTRÁRIO , TEM SE VERIFICADO UMA INFLUÊNCIA
INQUISITÓRIA

NO

PROCESSO

PENAL

POR

PARTE

DA

DOUTRINA

E

LEGISLADORES .

CABE

REITERAR QUE NÃO EXISTE REFERÊNCIA À PALAVRA INOCENTE

NA ESTRUTURAÇÃO DO PRINCÍPIO E TAMPOUCO SE UTILIZA AS EXPRESSÕES
QUALIFICADORAS

DIREITOS

DO

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948),

APRESENTADAS

HOMEM

PELA

DE CUJO TEXTO ORIGINOU A INTRODUÇÃO DA GARANTIA DE PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA.

E XISTE

UMA COMPREENSÃO DO SENSU COMUM DEFENDE A IDEIA DE

QUANTO MAIS O

ESTADO

POSSUIR E UTILIZAR PODER DE PUNIR , MAIS

CONSISTENTE E CÉLERE SERÁ A PUNIÇÃO, OCASIONANDO DIMINUIÇÃO DA
CRIMINALIDADE .

DIANTE DESSE CONTEXTO, REFORÇA-SE A LÓGICA DE FUNCIONAMENTO
DO SISTEMA INQUISITÓRIO , QUAIS SEJAM A PRESUNÇÃO DE CULPABILIDADE E
O DIREITO PENAL DO INIMIGO.

STEIN (2015)

DESTACA QUE EM FUNÇÃO DE

TAIS QUESTÕES , A RELAÇÃO ENTRE A GARANTIA DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA E O PROCESSO PENAL TRANSPARECE INSTABILIDADE , SEGUINDO
PERSPECTIVAS DISTINTAS, ESTRUTURANDO UMA SITUAÇÃO PROPÍCIA PARA A
CONFIGURAÇÃO DE UMA SITUAÇÃO DE INSTABILIDADE POLÍTICA E SOCIAL .

O
ACABOU

PRINCÍPIO
POR

ADJETIVANDO

SE
A

DA

PRESUNÇÃO

TORNAR ,
DOUTRINA

CONTEMPORÂNEA,

UM

COMO

DE

INOCÊNCIA

BEM

PROCESSUAL

MITO,

UM

O

VEM

PENAL
ILUSTRE

DESCONHECIDO, ONDE A SOCIEDADE O CONHECE, POR
OUVIR FALAR , MAS NÃO O PERCEBE COMO ALGO REAL E
CONCRETO,

É

CIENTE

DE

SUA

PRESENÇA

EM

PROCESSOS PENAIS , GARANTINDO AO ACUSADO O
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“ STATUS

INOCENTE ”

DE

IRRECORRÍVEL,
RESULTADOS

MAS,

ATÉ

IGNORA

PROCESSUAIS

INOBSERVÂNCIA.

DE ACORDO COM A AUTORA,

SENTENÇA

E

OS

FINAL

POSSÍVEIS

SOCIAIS

DA

SUA

(STEIN, 2015, P. 53).

A QUESTÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO

DE INOCÊNCIA É POUCO VALORIZADO , NÃO SÓ PELOS INTEGRANTES DO
PROCESSO, QUE PRECISARIAM ENTENDÊ- LO COMO QUESTÃO CENTRAL PARA
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A VIDA HUMANA DESDE OS PRIMEIROS MOMENTOS DA PERSECUÇÃO PENAL ,
BEM COMO NA FORMA EXTRAPROCESSUAL, EM QUE OS INDIVÍDUOS PAUTAM
SEUS

COMPORTAMENTOS

INTOLERÂNCIA

EM

PARA COM

UMA

LÓGICA

FUNDADA

QUE

RESPONDEM

AQUELES

NO

ÓDIO

COMO

E

RÉUS

NA
O

PROCESSO PENAL .

É

IMPORTANTE DISCUTIR QUE A DOUTRINA PROCESSUAL PENAL

CONTEMPORÂNEA, AO CENTRAR -SE NA QUESTÃO DA INTERCONEXÃO ENTRE A
GARANTIA

E

O

PROCESSO,

ESTRUTURA,

FUNDAMENTA

E

PRODUZ

ESTABILIDADE NO PROCESSO CRIMINAL, CONSTITUINDO -SE EM PRINCÍPIO DE

5
EFETIVAÇÃO DO PROCESSO PENAL
, PODENDO-SE AVALIAR A QUALIDADE
PROCESSUAL POR MEIO DO NÍVEL DE EFICÁCIA DA GARANTIA.

HÁ

QUE SE CONSIDERAR QUE QUANDO O PROCESSO PENAL ASSUME A

SUA INSTRUMENTALIDADE CONSTITUCIONAL ACABA POR REPRESENTAR UM
DIRECIONAMENTO PARA SE CHEGAR À PENA.
COMO DEVE SER O PODER DE PUNIR DO

OU

SEJA, UMA INDICAÇÃO DE

ESTADO

POR MEIO DA PERCEPÇÃO

DAS REGRAS DO PROCESSO PENAL .

S EGUNDO STEIN (2015)

O

PROCESSO

PENAL

CONTEMPORÂNEO

DEMANDA A MEDIAÇÃO DA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL, TENDO EM VISTA
QUE

REPRESENTA UM

CONSTITUCIONAIS .

INSTRUMENTO

ASSIM ,

TORNA-SE

DE

EFETIVAÇÃO

NECESSÁRIO

DAS
QUE

GARANTIAS
SE

CRIEM

MECANISMOS CAPAZES DE MATERIALIZAR NO PLANO CONCRETO O PRINCÍPIO
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, A FIM QUE SEJA RETIRADO DO PLANO TEÓRICO
E SE MATERIALIZE NO CAMPO PRÁTICO , A FIM DE EVITAR QUALQUER FORMA
DE INSEGURANÇA JURÍDICA OU INSTABILIDADE SOCIAL.

O PROCESSO PENAL NUNCA PARTICIPOU TANTO DO
DIA- A-DIA DA SOCIEDADE , E ESTA, POR SEU TURNO,
NUNCA

SE

INTERESSOU

TANTO

POR

ELE .

AS
507

Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br
FACILIDADES DE PROPAGAÇÃO DAS NOTÍCIAS , ATRAVÉS
DAS MAIS DIVERSAS MÍDIAS , FIZERAM COM QUE A
POPULAÇÃO
CRIMINAL,
EMERGIR
VINGANÇA

PASSASSE

COMO
SEUS
E

SE

A

DISCUTIR

FOLHETIM

ANSEIOS

MAIS

JULGAMENTOS

O

FOSSE,

PROCESSO
DEIXANDO

PRIMITIVOS

PÚBLICOS .

POR

(STEINS,
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2015, P. 54).
O

DIRECIONAMENTO FUNDAMENTAL PARA A PERSECUÇÃO PENAL NÃO

PODE ABANDONAR O CONHECIMENTO DE QUE O HOMEM NASCE LIVRE,
OCORRENDO

APENAS UM

AFASTAMENTO SITUACIONAL DO ESTADO DE

INOCÊNCIA, EM SITUAÇÕES EM QUE PARA O ACUSADO, EM FACE DO
PROCESSO PENAL , RECAI CONDENAÇÃO DEFINITIVA.

NESSE

CONTEXTO, A QUESTÃO DA INOCÊNCIA DEVE SER AFASTADA,

AOS POUCOS , POR INTERMÉDIO DE SENTENÇA PENAL IRRECORRÍVEL.

DE

FORMA EFETIVA, A CONDENAÇÃO NÃO PODERÁ UTILIZAR -SE DE MOMENTOS
ESPECÍFICOS DA VIDA DO ACUSADO, QUE NÃO TENHAM RELAÇÃO DIRETA COM
OS FATOS DOS QUAIS É ACUSADO OU QUE SE VERIFIQUE NA PRÁTICA.

POIS A

QUESTÃO POSTA REFERE -SE AO PROCESSO PENAL E NÃO A UM PROCESSO DE
FORMAÇÃO DE JUÍZO DE VALOR .

DE

MODO FUNDAMENTAL NO MOMENTO EM QUE É INICIADA A

PERSECUÇÃO PENAL SEM QUE SE CONSIDERE A INOCÊNCIA COMO PONTO DE
PARTIDA, VERIFICA-SE O RISCO DE QUE O INDIVÍDUO QUE INVESTIGA, E QUEM
DEPOIS ACUSA E PROCURE PRODUZIR PROVAS QUE AMPAREM O SEU PRÉVIO
JUÍZO , IGNORANDO TODA E QUALQUER OUTRA PERCEPÇÃO DOS FATOS , QUE
AFASTE A PRESUNÇÃO DE CULPA JÁ ESTABELECIDA.

DEVE -SE COMPREENDER QUE A INTERSECÇÃO

DO

ESTADO, DETENTOR

DO PODER DE PUNIR , E AS GARANTIAS CONFERIDAS AOS RÉUS NO PROCESSO
PENAL , QUE SÃO LIMITADORAS DO PODER ESTATAL É OFERECEM A REAL
DIMENSÃO DE QUÃO INSTÁVEL PODE SER TORNAR O BEM ESTAR SOCIAL EM
HAVENDO DESEQUILÍBRIO DE AMBOS OS LADOS .
SUA FUNÇÃO POR PARTE DO

ESTADO,

EM PRIMEIRA INSTÂNCIA,

EM

EM REITERADAMENTE NÃO FAZER

VALER O PESO DAS GARANTIAS QUE EM TEORIA OFERECE AOS RÉUS ; E COMO
RESULTADO DESTA AÇÃO NEGATIVA DO ENTE POLÍTICO , ATRAVÉS DE SEUS
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ÓRGÃOS, DOS RÉUS , E DAS PESSOAS EM GERAL, EM DEMONSTRAREM
DESPREZO E DESCRENÇA NO SISTEMA PROCESSUAL PENAL.

A

QUESTÃO DO PRINCÍPIO DO JUSTO PROCESSO OU DO DEVIDO

PROCESSO LEGAL, TEM UM CONTEÚDO A UM TEMPO PENAL E PROCESSUAL
PENAL , PRESSUPONDO A PRÁTICA DE UMA CONDUTA PENAL PUNÍVEL (CRIME
OU CONTRAVENÇÃO) APURADA, PROCESSADA E JULGADA NA FORMA DA LEI .
CRIME, NÃO HÁ PROCESSO ; SEM PROCESSO, NÃO HÁ PENA.

PROCESSO -PENA FORMAM , POIS,

UMA

CRIMETRINDADE -UNIDADE. (QUEIROZ,
Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

S EM

2018)
3 CONCLUSÃO
A CONSTITUIÇÃO F EDERAL
DEMOCRÁTICA

PARA

A

DE

1988

PERSPECTIVA

ESTABELECE UMA ESTRUTURA

LEGAL

PAÍS .

NO

HÁ

QUE

SE

CONSIDERAR A DEMANDA, NO TEXTO CONSTITUCIONAL, PELO RESPEITO ÀS
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, ASSIM COMO AO MODELO CONSTITUCIONAL DE
PROCESSO PENAL, APESAR DE A PRÁTICA JUDICIÁRIA AINDA UTILIZAR -SE DE
PARÂMETROS OPOSTOS AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS .

5

A CONSTITUIÇÃO ESTABELECE QUE NO QUE TANGE À CONDIÇÃO DO
ACUSADO, O ESTADO DE INOCÊNCIA, DEVE SER ANALISADO E UTILIZADO EM
SUA TOTALIDADE , NA CONDIÇÃO DE NORMA DE TRATAMENTO, NORMA
PROBATÓRIA E NORMA DE JUÍZO.
T AL

DELIMITAÇÃO,

DEMANDA

DISPOSITIVOS LEGAIS INERENTES AO
VISTA

DOS

MESMOS

SE

QUE

CERTO

CÓDIGO

MOSTRAREM

DE

AFASTAMENTO

DOS

PROCESSO PENAL,

INCOERENTES

COM A

EM

REFERIDA

GARANTIA, ASSIM COMO O COMPROMISSO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS EM
ADOTAR UMA POSTURA CONCERNENTE AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E
NÃO UMA COMPREENSÃO INQUISITORIAL DO PROCESSO .

NO

QUE TANGE À ATIVIDADE DE DECISÃO DO

ESTADO,

ENTENDE-SE

QUE RECONHECER QUE O REGRAMENTO ESTABELECIDO NO ARTIGO

CÓDIGO

DE

PROCESSO PENAL

386

DO

NÃO SE MATERIALIZA NO MODELO MAIS

ADEQUADO SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL, POIS EM LUGAR DE ASSEGURAR A
OBEDIÊNCIA À GARANTIA DO ESTADO DE INOCÊNCIA, INCUTE POSSIBILIDADES
PARA A OFENSA À REFERIDA GARANTIA.
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DE

MODO EFETIVO, CASO O ÔNUS DA PROVA, NO ÂMBITO DO

PROCESSO PENAL, VENHA A RECAIR APENAS SOBRE O ACUSADOR , SENDO
QUE O JUÍZO VENHA SIMPLESMENTE MEDIR OU NÃO A SATISFAÇÃO DO ÔNUS
QUANDO

DECISÃO ,

DA

NÃO

SOBRA

ESPAÇO

NORMATIVO

PARA

SE

ESTABELECER REGRA LIMITADORA DA POSSIBILIDADE DE IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.

DE

FATO, O TEXTO LEGISLATIVO ENTENDE O ACUSADO DEVERÁ SER
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ABSOLVIDO PELO JUIZ .

QUANDO

ESTABELECE NO ARTIGO EM QUESTÃO QUE O JUIZ DEVERÁ

ABSOLVER O ACUSADO EM CASOS ESPECÍFICOS , O JULGADOR SE DIRECIONA
MAIS PARA O ACUSADO E PARA A POSSIBILIDADE DE A DEFESA AFASTAR AS
TESES DE ACUSAÇÃO DO QUE NO FATO QUE É OBJETO DE JULGAMENTO.

OU

SEJA, DIRECIONA- SE MUITO MAIS PARA OS ARGUMENTOS EM FUNÇÃO DOS
QUAIS A ACUSAÇÃO DEMANDA A OBTENÇÃO DE UMA DECISÃO DE VERACIDADE
DO PEDIDO.

NESSA

PERSPECTIVA

EMERGE

XII
FUNDAMENTAL,

A

DEMANDA

I

REESTRUTURAÇÃO DO TÍTULO

DO LIVRO

P ENAL

DO ARTIGO

E DE MODO

DO

FUNDAMENTAL

CÓDIGO

386,

DE

POR

PROCESSO

A FIM DE TORNAR MAIS

CLARA A COMPREENSÃO DA NORMA DE JUÍZO PARA GARANTIA DO ESTADO DE
INOCÊNCIA.

P ARA QUE TAL OBJETIVO SEJA CUMPRIDO É NECESSÁRIO QUE OCORRA
A

ESTRUTURAÇÃO

DE

UM

NOVO

CONJUNTO

DE

NORMAS

CAPAZ

DE

ESCLARECER OS PONTOS ESTABELECIDOS ACIMA, DE FORMA QUE O JUIZ
APENAS

PODERÁ

JULGAR

PROCEDENTE

O

PEDIDO

CONDENATÓRIO

FORMULADO PELO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO QUANDO FOREM COMPROVADOS OS
DISTINTOS FUNDAMENTOS QUE ORIENTAM O MESMO.
EM

QUE

ESTIVEREM

MATERIALIDADE ,

EXPLICITADOS

TIPICIDADE,

DE

ILICITUDE ,

FORMA

OU

SEJA, NO MOMENTO

CLARA

CULPABILIDADE ,

A
BEM

AUTORIA,
COMO

A

HÁ QUE SE DESTACA QUE OS DIFERENTES PONTOS CONSIDERADOS
CRIME, ASSIM COMO OS PRÉ-REQUISITOS , PARA EFEITO DE ATRIBUIÇÃO
PENA, ESTABELECIDOS NO CÓDIGO PENAL.

NO

PUNIBILIDADE DO ACUSADO.

CABE

DA

MENCIONAR QUE NÃO PODE HAVER CONTENTAMENTO EM SE

APLICAR O ESTABELECIDO NO ARTIGO

386,

EM VISTA DE SUA DISSONÂNCIA

COM A DEMANDA POR GARANTIA DO ESTADO DE INOCÊNCIA.

A

FORÇA
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NORMATIVA

DA

CONSTITUIÇÃO

FEDERAL (BRASIL,

POSSIBILIDADE DE SEU EMPREGO NOS CASOS

1988) TRAZ A
CONCRETOS , MESMO DIANTE

DA INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA TRATAR DA TEMÁTICA OU QUANDO
A MESMA ESTÁ EM DISCORDÂNCIA COM O TEXTO SUPERIOR .

NO
FEDERAL ,
DE

QUE

TANGE

ÀS

GARANTIAS

EXPRESSAS

BEM COMO NO MODELO CONSTITUCIONAL DE

MODO

ELEMENTAR ,

A

GARANTIA

DO

ESTADO

CONSTITUIÇÃO
PROCESSO PENAL , E
DE INOCÊNCIA, É
NA

QUANDO

VALIDADOS

TODOS

OS

ARGUMENTOS,

APRESENTADOS
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FUNDAMENTAL QUE A DECISÃO CONDENATÓRIA GERADA SEJA PROFERIDA
PELA

ACUSAÇÃO COMO FUNDAMENTO DO PEDIDO CONDENATÓRIO.

Entende-se que o princípio da presunção de inocência representa
um dos pressupostos fundamentais do Estado de Direito, sendo que na
condição de garantia processual penal, considera a questão da tutela da
liberdade pessoal, destacando a demanda para que o Estado venha a
comprovar a culpabilidade do indivíduo, que de acordo com a Constituição
Federal é presumidamente inocente, a fim de que não se incorra no erro de
5
estabelecer uma lógica arbitral de funcionamento por parte do Estado.
Mencione-se que se materializa em um princípio expresso de forma
implícita no ordenamento jurídico pátrio. Cabe explicitar que a Constituição
não cumpre o papel de declarar a inocência do acusado. Mas, compete à
mesma deixar claro o fato de ele não ser necessariamente o possuidor da
culpa em vista da prática do ato a que lhe é atribuída imputação.
Dessa forma, o princípio constitucional da presunção de inocência
representa um dos mais importantes assuntos do aporte teórico da
Constituição Federal de 1988. O indivíduo acusado de cometer uma
infração penal poderá receber proteção contra uma possível sanção penal
antecipada. Não correrá o risco de receber pena por prática de um delito
sem que ocorra um julgamento justo, em vista da demanda pelo devido
processo legal e fundamentado no contraditório e na ampla defesa.
Cumpre apenas reiterar, que os princípios constitucionais são
instrumentos limitadores do poder estatal, para garantia da proteção da
dignidade da pessoa humana, sendo que o instituto da inocência
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presumida é garantia fundamental e instituto essencial ao exercício da
jurisdição.
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SUPERLOTAÇÃO: O ENCARCERAMENTO ATUAL COMO MEIO E NÃO
FIM DA PUNIÇÃO.
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RESUMO: A péssima situação em que o sistema prisional brasileiro se
Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

encontra na atualidade, traz o cumprimento de pena como o fim das
condições humanas, pois as circunstâncias impostas transformam seus
detentos em seres animalescos, trazendo grandes debates com
repercussão na mídia nacional e internacional, pois as condições
propostas pelas casas de detenção ferem profundamente a Declaração
Universal de Direitos Humanos, no qual pondera que ninguém será
submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou
degradante, bem como todo homem tem o direito de ser, em todos os
lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Uma vez que as
condições oferecidas pelo sistema carcerário aos detentos que cumprem
5
penas impostas pelo poder judiciário impedem a ressocialização e
reinserção dos encarcerados na sociedade, bem como o próprio Estado
viola os direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana inerente ao
indivíduo. Nesse sentido, surge a necessidade da aplicação de medidas e
projetos que visem à recuperação e reintegração do detento na sociedade,
utilizando-se por base a Lei nº 7.210 de 1984 (LEP- Lei de Execução
Penal) apoiada na ideia de PUNIÇÃO e RESSOCIALIZAÇÃO.
Palavras-chave: Penitenciária. Pena. Dignidade e Direitos Humanos.
Estado. Ressocialização.
Abstract: The terrible situation in which the Brazilian prison system is at
work, brings the fulfillment of punishment as the end of human conditions,
because the imposed circumstances transform their inmates into animal
beings, bringing great de-bates with repercussion in the media national and
international levels, since the conditions proposed by the houses of
detention deeply wound the Universal Declaration of Human Rights, in
which it considers that no one will be subjected to torture, cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment, as well as every man has the right to
be recognized everywhere as a person before the law. Since the conditions
515
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offered by the prison system to detainees who comply with sentences
imposed by the judiciary impede the re-socialization and reintegration of
prisoners in society, as well as the State itself violates the fundamental
rights of the dignity of the human person inherent in the individual. It is
important to emphasize that even before a bankrupt prison system, there is
a debate on draft laws aimed at reducing the age of aggravation, an
aggravating factor for overcrowding, noting that the current organization is
not able to offer the minimum integrity of the current inmates. The jail itself,
aims to reintegrate the egress into society, reducing the rate that is growing
more and more of re-cidência in Brazil. In this sense, there is a need for the
application of measures and projects aimed at the recovery and
reintegration of the detainee in society, using Law no. 7.210 of 1984 (LEP Penal Execution Law) based on the idea of PUNI- Tion and RELIABILITY.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo visa abordar as condições atualmente
encontradas nas penitenciárias brasileiras, sendo que o sistema carcerário
não possui as mínimas condições de convívio, nem ao menos para se
tratar acerca do objetivo principal que é a ressocialização. A reintegração
objetiva a inserção do preso na sociedade, visto que serão analisados os
aspectos almejados tanto para o detento como para a sociedade.
Além do mais, o artigo aqui apresentado tem em vista explanar
acerca de melhores condições dentro do sistema carcerário, respeitando
assim o princípio constitucionalmente resguardado, qual seja da dignidade
da pessoa humana.
O trabalho exposto pretende a princípio, apresentar os pontos
jurídicos direcionados à ressocialização, bem como ao processo de
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reeducação desde a entrada do detento no sistema, seu cumprimento de
pena e sua reinserção na sociedade.
Ainda, insta acrescentar, os pontos positivos com a implantação
de medidas eficazes para o cumprimento dos projetos acerca da
reintegração do detento e, os pontos negativos que a falta desse
procedimento causa, possibilitando assim que o número de reincidência
cresça desenfreadamente de forma alarmante.
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De modo geral, o artigo contará com índices probantes da
situação carcerária atual, sendo que o maior propiciador da não
ressocialização é o próprio meio em que o condenado está inserido,
concluindo assim, de maneira clara, a importância do Estado em exercer
seu dever em punir de acordo com a previsão legal, fiscalizar,
ressocializar, reeducar e principalmente reinserir o egresso de maneira
digna a sociedade e, reconhecer seu direito ao trabalho e afastamento do
estigma carcerário.
1.

BREVE HISTÓRICO DO SISTEMA PRISIONAL
5

Segundo o filósofo e historiador francês Michel Foucault (19261984), a mudança nas formas de punição acompanha transformações
políticas do século XVIII, isto é, a queda do antigo regime e a ascensão da
burguesia. A partir daí a punição deixa de ser um espetáculo público, por
que isso passou a ser visto como um incentivo à violência, e adota-se a
punição fechada, que segue regras rígidas. Sendo assim, a penalização
que anteriormente era aplicada no exterior (corpo) do acusado, causandolhe maus injustos e constrangimentos, considerados suplícios e a
publicidade sendo que a punição era feita em praça pública, de modo que
o sentenciado fosse visto de modo vexativo e humilhante, visto que passou
a ser procedida por meio de penas em estabelecimento próprio, com
regras estipuladas, bem como preservando a integridade física e moral do
detento.
John Howard, filósofo considerado como o pai da ciência
penitenciária, no final do século XVIII, publica o Livro The State of Prisons
in England and Wales (As condições das prisões da Inglaterra e Gales), no
qual além de fazer duras criticas ao sistema prisional da Inglaterra,
apresenta projetos de melhorias, possibilitando assim, que o cárcere fosse
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reconhecido apenas como um estabelecimento de cumprimento de penas
e não de penalizações.
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No Brasil, ainda sob a influência das colônias portuguesas, a
Ordenação Filipina detinha um rol taxativo dos crimes e penas a serem
aplicadas no País. Na maioria das vezes eram submetidos os infratores a
penas corporais, de modo humilhante, vexativo que causava ofensa à
honra do réu, visto que eram procedidas mutilações, açoites, penhora de
bens e multas.
Passaram-se 60 anos até a promulgação do Código de 1890 e,
permanecia a necessidade quanto ao sistema prisional, uma vez que a
maioria dos crimes tinham penalidades de prisões celulares impostos, o
grande problema de aplicar essas sanções estava no local em que estas
seriam cumpridas, haja vista não ter estabelecimento próprio para
comportar a quantidade de presos.
Tornou-se mais gravosa a situação no ano de 1906, quando
mais de 90% dos presos passaram a cumprir suas penas em condições
diversas das estabelecidas em lei, sendo que a capacidade da
penitenciária para prisões cautelares era de 160 vagas e possuía mais de
816 presos aguardando a prisão celular.
Após 34 anos, o Código Penal de 1940, que se encontra até
hoje em vigor, inovou em todos os aspectos, especialmente no tocante às
prisões.
Este modelo sofreu alterações durante os anos de 1969, 1977,
1981 e 1984, mantendo suas raízes. Inovação importante veio no ano de
1984, com a elaboração das Leis de Execuções Penais, visando uma
melhor aplicação das penas regulamentando sua individualização,
impondo regras mínimas de tratamento ao apenado, garantindo direitos e
determinando deveres ao Estado para impô-las.
2.

O ORDENAMENTO JURÍDICO E O SISTEMA PRISIONAL

A Carta Magna de 1988 regulamentou em seu artigo 5º, acerca
dos direitos e deveres individuais ou coletivos, que “todos são igual
perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do
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direito à vida, à liberdade,
propriedade”. (grifo nosso)

à

igualdade,

à

segurança

e

à

Considerado o dispositivo o mais importante da referida
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Constituição, sua não observância é notória nos dias atuais, principalmente
ao se tratar do sistema prisional, uma vez que a partir do momento em que
o acusado está enclausurado, a visão da sociedade para com ele é outra e
os princípios basilares da Federação tornam-se ineficazes diante de
tamanha complicação carcerária.
Ressalta-se, por oportuno, que embora consagrado
constitucionalmente, a República Federativa do Brasil constituiu como
fundamento essencial, disposto no artigo 1º, inciso III, além de outros, a
Dignidade da Pessoa Humana, deixando de observar que o princípio
relativo à dignidade tem como próprio vilão e violador o Estado, sendo este
quem seria o responsável pela fiscalização e aplicação do instituto, bem
como de melhores condições ao detento.
Ao analisarmos o sistema prisional de forma ampla, concluímos
5
que a realidade é totalmente diversa
ao que está exposto no corpo de lei,
principalmente quanto à integridade física e moral do preso, sendo este
também disposto na Carta Política arts. 5º, III, V, X, XLIX, como garantia
individual do cidadão, além de disposição prevista no Código Penal em seu
art. 38, uma vez que a superlotação afronta os princípios básicos da
Constituição, bem como o da LEP (Lei de Execução Penal).
Sob a perspectiva de Mirabete (2002, p. 116):
Preceitua
o art. 40 que se impõe a todas as autoridades o
respeito à
integridade física e moral dos condenados e dos
presos provisórios. Estão assim protegidos os
direitos humanos fundamentais do homem (vida,
saúde,
integridade corporal e dignidade humana), os mai
s importantes, porque
servem de suporte aos demais, que não existiria
m sem aqueles. Em virtude dessa declaração, que
tem caráter constitucional, pois que prevista no art. 5º,
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XLIX, da Carta Magna, estão proibidos os maustratos e castigos que, por
sua crueldade ou conteúdo desumano, degradante
, vexatório e humilhante,
atentam contra a dignidade da pessoa, sua vida,
sua integridade física e moral. Ainda que seja difícil
desligar esses direitos dos demais, pois dada sua
natureza eles se encontram compreendidos entre
os restantes, é possível admiti-los isoladamente,
estabelecendo, como faz a lei, as condições para que
não sejam afetados. Em todas as dependências
penitenciárias, e em todos
os
momentos e situações, devem ser satisfeitas as n
ecessidades de higiene e
segurança
de ordem material, bem como as relativas ao
tratamento digno da pessoa humana que é o preso.
Ainda, a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969,
mais conhecido como Pacto de San José da Costa Rica, em seu Capítulo
II, artigo 5º dispõe que “toda pessoa tem direito a que se respeite sua
integridade física, psíquica e moral”, visto que considerando o estado
“CÁRCERE”, a situação da sociedade atualizada, mostra de maneira
salutar a realidade vivida dentro do sistema prisional.
Vale lembrar, que a CF alardeia em seu art. 5º inciso III, que
ninguém será submetido a tratamento desumano, à tortura, nem a penas
cruéis, devendo, assim, que todo aquele que estiver sob a guarda de
agentes penitenciários ou tutela do Estado, não terá seu direito violado,
uma vez que resguardado pelas garantias fundamentais inerentes ao ser
humano.
A Lei de Execução Penal de 1984, objetiva em seu artigo 1º
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado
e do internado. Além do mais, o artigo 10 determina que é dever do Estado
prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.
Ainda, insta acrescentar medidas adotadas pelo 1º Congresso
das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Tratamento de
Delinquentes, estipulando Regras Mínimas para o Tratamento do
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Prisioneiro, realizado em Genebra em 1955, editada pela Resolução 2.076
de 1977, da qual determina uma modelagem a ser seguida quanto aos
direitos do preso, uma vez que são garantidos aos mesmos princípios
fundamentais quanto à dignidade, integridade física e moral, bem como a
sua reintegração social.
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Se levarmos em consideração o corpo de lei, torna-se claro o
não cumprimento desse dispositivo legal, uma vez que considerando
apenas as condições em que se encontram em momento algum, o
indivíduo encarcerado estará pronto para retornar a sociedade sem
resquícios de humilhação, falta de respeito à honra e principalmente à
dignidade.
3.

ÍNDICES DE SUPERLOTAÇÃO NO BRASIL

A superlotação, assunto este que muitas vezes fora abafado
pelo Estado, demonstra que, a violação a integridade física, psíquica e
moral do detento, não está associada diretamente aos tratamentos vindos
dos agentes penitenciários, mas sim, da maneira como estão inseridos
5
dentro do sistema carcerário, haja
vista se encontrarem em situações de
risco, condições desumanas e humilhantes dentro das próprias celas
diariamente há resquícios da realidade vivida dentro dos presídios em
geral, servindo como inspiração no cenário musical, utilizados pelo grupo
Racionais mc´s em seu single “Diário de um detento” , mostrando a
descrença da ressocialização proposta acreditando que:
“... pro Estado é só um número, mais nada. Nove
pavilhões, sete mil homens, que custam trezentos
reais por mês... Uma maioria de moleque primário...
Era a brecha que o sistema queria, avise o IML... O
ser humano é descartável no Brasil... Cadeia?
Guarda o que o sistema não quis, esconde o que a
novela não diz...”.
Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, em
2011 havia 514 mil presos no sistema prisional, sendo que no ano
posterior, a população carcerária atingia o índice de 549.577 mil detentos
de acordo com bases estatísticas do Ministério da Justiça.(2)
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O Estado de São Paulo ostenta a maior população carcerária,
contando em 2012 com 190.818 detentos, sendo que atualmente esse
índice atinge 56,6% de superlotação, lembrando que o número de vagas é
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de 148.828 e a quantidade de presos equivale a 233.137.
De 2004 a 2014, aumentou 85% o número de indivíduos atrás
das grades, contando até então com mais de 600 mil pessoas
encarceradas, considerando a quantidade 67% acima da capacidade
padrão dos presídios.
O Brasil atualmente é considerado o terceiro País com a maior
população carcerária, contando até a presente data com mais de 660 mil
presos em regime de encarceramento segundo dados do G1.
Ressalta-se, por oportuno, que o Brasil ficou classificado nos
últimos 15 anos como aquele que mais decretou prisões, de acordo com
dados do site “Carta Capital”.
Insta acrescentar, que o número de vagas do sistema carcerário
brasileiro é de 394.835 e conta atualmente com 668.182 presos, situação
está que atinge 69,2% acima do estipulado.
Além do mais, o mesmo site de reportagem, disponibilizou na
data de 27.01.2017, informações referentes às penitenciárias da região de
São Paulo, sendo que os índices de superlotação elevaram-se a 85%
superando a média nacional.
A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP),disponibilizou
dados acerca de presídios do interior paulista, do qual, constatou índices
alarmantes de superlotação, sendo que “na penitenciária "Dr. Antônio de
Souza Neto", conhecida como PII, em Sorocaba, o índice de superlotação
chega a 141%: são 2.254 presos em um local com capacidade para 935. O
Centro de Detenção Provisória da cidade tem índice semelhante, de 139%,
com 1.583 detentos em 662 vagas.
A penitenciária de Capela do Alto também abriga mais do que o
dobro de sua capacidade: são 1.841 detentos contra 847
vagas.” (informações
retiradas
do
site
http://g1.globo.com/saopaulo/sorocaba-jundiai/noticia/2017/01/superlotacao-em-presidios-daregiao-chega-85-e-supera-media-nacional.html )
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Ainda, no Centro de Detenção de Sorocaba, no Estado de São
Paulo a lotação máxima que seria de nove pessoas por cela, conta
atualmente com mais de 50 detentos.
O Amazonas é o estado com maior superlotação no País, com
229,9% acima do número de vagas estipulado para as penitenciárias da
região, sendo que há 10.323 no sistema prisional que comporta 3.129
detentos.
CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA SUPERLOTAÇÃO
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4.

A falta de novos estabelecimentos penais, ausência de
qualificação dos agentes penitenciários, crime de menor potencial ofensivo
sendo penalizado com prisão, inexistência de fiscalização da execução de
pena, aplicação desmoderada de penalidade referente a Lei de Drogas,
corrupção no sistema prisional, escassez de assistência jurídica e social ao
apenado, dentre outros, são fatores importantes decorrentes da omissão
do Estado em seu papel de fiscalizar e aplicar a lei penal.
O problema da superlotação faz com que ele [detento] não se
5
ressocialize como deveria ser, e não acaba tendo outro caminho senão
voltar ao crime, afirma o professor Francisco Saccomano Neto, especialista
em Direito Penal, acrescenta ainda, que esse grande índice é prejudicial ao
trabalho de ressocialização, bem como aos projetos instaurados dentro das
penitenciárias brasileiras.
Ressalta-se, por oportuno, a importância na diminuição dos
presos provisórios no Brasil, uma vez que impossibilita que os mesmos
entrem em contato com facções criminosas, deixando de ser classificados
como condenados de baixa periculosidade.
Além do mais, a prisão sem sombra de dúvidas é sinônimo de
castigo, porém, penalizar não tem conceito associado a humilhar,
degradar, rebaixar, desmoralizar, diferenciar. Portanto, ao observar a
omissão do Estado no que tange à dignidade do encarcerado, ou seja, aos
seus direitos primordiais a vida, tais como saúde, paz social,
principalmente à integridade física e moral, torna-se praticamente
impossível o procedimento a ser desenvolvimento acerca da
ressocialização, deixando mais nítido que a prisão não apenas conseguiu
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suprir o objetivo do cárcere, como também a criminalidade tornou-se cada
vez maior diante de tamanha falha estatal.
Crimes de menor potencial ofensivo, que não ultrapassam dois
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anos de reclusão, bem como, crimes da lei de drogas precisam de maior
atenção, uma vez que a maior parte de prisão é decorrente de tais delitos.
Desde que a lei de drogas começou a ser aplicada no Brasil, o
numero de prisões aumentou significativamente, atingindo porcentagem de
348% do total de habitantes encarcerados. Segundo dados divulgados pelo
Ministério da Justiça em 2014, 64% das mulheres e 25% dos homens
presos no Brasil respondem a crimes relacionados às drogas. Antes da lei,
os
índices
eram,
respectivamente,
de
24,7%
e
10,3%.
(https://www.cartacapital.com.br/politica/seis-medidas-para-solucionar-ocaos-carcerario)
A falência do sistema prisional está diretamente relacionada ao
índice de superlotação, sendo que não proporciona nenhuma condição
mínima de sobrevivência para aquele que se encontra enclausurado.
Ainda, temos que ter em mente que a segurança pública não
depende do encarceramento, haja vista, que outras medidas podem ser
aplicadas em substituição à privação de liberdade.
O sistema carcerário deve ser um instrumento em favor da
sociedade em combate ao crime e não mais um instrumento de aumento
da criminalidade como tem sido no nosso país.
Como consequência do esquecimento, os presos buscam
formas de chamar atenção do Estado, proporcionando rebeliões, mortes,
motins e principalmente, mostrar a situação desumana e degradante em
que se encontram.
A reincidência de acordo com o art. 63 do Código Penal é
aquele quando o agente comete um novo crime, depois de transitar em
julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por
crime anterior.
Segundo doutrinadores, a reincidência é considerada o atestado
de ineficácia do sistema penal, uma vez que o Poder Executivo e
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Judiciário, não cumprem com eficiência os preceitos constitucionais e
constantes na Lei de Execução Penal.
Ainda, vale dizer que o Estado no poder de sua atuação, deveria
de forma clara e célere, ter por objetivo principal a reinserção e
reintegração daquele cidadão que por um espaço de tempo se manteve
privado de seus direitos, proporcionando assim, não apenas para o
cidadão egresso, mas para a sociedade um melhor convívio.
REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL COMO AGRAVANTE NA
Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

4.1.

SUPERLOTAÇÃO
Diante da temática abordada é valido discutir sobre as vertentes
da redução da maioridade, espelhando as possíveis agravantes para a
superlotação nos presídios, bem como o naufrágio da juventude e
degradação do desenvolvimento infanto-juvenil, tendo em vista que o
sistema carcerário na atualidade serve como meio inserção dos
adolescente em organizações criminosas potencializadas, pois estarão em
contato com infratores experiente e com capacidade de sedução cognitiva
5
maior.
A população grita pela punibilidade justa do jovem que mata,
rouba, estupra; porém não é mensurado as consequências das escolhas
adotadas pela redução da maioridade penal, pois estará matando e
invadindo a integridade da juventude que de acordo com Bento XVI em um
de seus discursos em 2005: “Os jovens são o futuro da humanidade e a
esperança das nações”
E se a realidade é essa, sem uma juventude integra e
consciente teremos o fim das noções. Não é o objetivo colocar panos
quente sobre a criminalidade infanto-juvenil, mas sim trazer o a gravidade
de converter as medidas socioeducativas adotada pelo Estatuto da Criança
e Adolescente por sanções penais brutais que podem afetar incisivamente
as questões da superlotação carcerária e a integridade humana.
No caos em que os presídios se encontrão seria um pulo
no abismo a redução da maioridade, de certa forma o poder judiciários
estaria retroagindo no que se concerne a evoluções jurídicas, nos tornando
inferiores ao direito romano em seus primórdios e aos
bárbaros, que mesmo contemplados por um direito primitivo havia critério
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de diferenciação de pena entre menores impúberes, assim se refere
CAVAGNINI:
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... Direito Romano, mais precisamente com a Lei
das XII Tábulas, admitia -se, implicitamente, um
tratamento diferenciado ao menor impúbere que
cometesse atos infracionais. Delitos que, praticados
por adultos, levavam-nos à morte, quando realizados
por impúberes eram castigados de forma diversa,
ficando a correção por arbítrio do pretor com a devida
reparação do dano causado.... Já no direito dos
bárbaros, a capacidade do indivíduo estava
diretamente relacionada à dependência deste ao
grupo familiar, afastando-se, portanto, a idade como
fator determinante para a qualificação do menor. A
Idade Média, por sua vez, sofreu influências tanto do
direito romano como do direito bárbaro, ora
consagrando a irresponsabilidade penal do menor,
ora prescrevendo uma atenuação da repressão e das
normas processuais costumeiras, mas sempre menos
drásticas do que aquelas aplicadas aos maiores.
O aspecto discutido sobre a redução da maioridade não tange
apenas a superlotação, mas também a ressocialização do jovem infrator
que será mais complexa tendo o adolescente uma rejeição social precoce,
um dos textos mais lidos e antigos traz passagem que protegem a
juventude, A Bíblia Sagrada (tradução em português por João Ferreira de
Almeida – edição revisada de 1997), revela, no livro de Provérbios,
Capítulo 22,6: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até
quando envelhecer, não se desviará dele.
5. MÉTODOS DE RESSOCIALIZAÇÃO
A nação precisa cuidar e respeitar seus presos, pois hoje eles
estão contidos, mas amanhã eles estarão contigo.
Frase ouvida na Bahia, complementada pelo Dep. Domingos
Dutra, de grande valia, uma vez que o preso em si, a partir do momento
que passa a fazer parte do sistema carcerário, deixa de ser visto como
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cidadão para a sociedade, sendo que a pratica de qualquer delito, provoca
na população uma comoção social, devendo assim, o poder judiciário
apresentar uma resposta diante o clamor público, satisfazendo assim os
desejos sociais considerados cabíveis.
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O Código Penal visa aplicar a pena prevista em lei, conforme
artigo 59 do referido instituto, no qual o juiz, atendendo à culpabilidade, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos,
às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento
da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, determinando assim, a quantidade de
pena aplicável dentro dos limites previstos.
Aquele que pratica determinado crime deverá responder com
pena correspondente ao delito praticado, nem mais, nem menos, ou seja, o
tratamento desigual visto não apenas na mídia, mas por todos que fazem
parte do sistema penitenciário, contradiz qualquer determinação legal, no
entanto, em desacordo com qualquer princípio relativo à dignidade da
pessoa humana.
5
O Estado tem o dever de proteção social, tutelando os direitos e
deveres de todos os cidadãos. Além do mais, o Estado não deve se vingar,
mas sim punir TODOS os que delinquiram e recuperá-los para uma vida
produtiva, em harmonia com a sociedade, ou seja, proporcionar meios que
oportunizem o condenado, a reinserção honesta à sociedade.
Ainda, não apenas a privação da liberdade como castigo, há que
se proporcionar ao que delinquiu a possibilidade de rever seus erros e se
preparar para assumir uma vida diferente da que o levou às prisões.
Como dito pela Ministra de Justiça Carmen Lúcia: “A integridade
física e moral da pessoa condenada, a todo momento deve prevalecer,
uma vez que infringida, poderá atacar seu íntimo ocasionando ao mesmo
grande prejuízo, não só pra ele, mas para toda sociedade, qual diante todo
o procedimento que lhe é sucedido durante seu permanecer no cárcere”
O Prof. Zacarias (2006, p. 61) ressalta que: “O trabalho é
importante na conquista de valores morais e materiais, a instalação de
cursos profissionalizantes possibilita a resolução de dois problemas, um
cultural e outro profissional. Muda o cenário de que a grande maioria dos
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presos não possui formação e acabam por enveredar, por falta de opção,
na criminalidade e facilitam a sua inserção no mercado de trabalho, uma
vez cumprida a pena.”
Ressalta Mirabete (2002, p. 87): “Exalta-se seu papel de fator
ressocializador, afirmando-se serem notórios os benefícios que da
atividade laborativa decorrem para a conservação da personalidade do
delinquente e para a promoção do autodomínio físico e moral de que
necessita e que lhe será imprescindível para o seu futuro na vida em
liberdade.”
A sociedade tem pouco participado na ressocialização do
detento, haja vista o temor, bem como o sentimento de desprezo e
preconceito ser tão significante quanto a própria dignidade da pessoa.
O trabalho enobrece o homem, fazendo com que o mesmo
aprenda a conviver em sociedade e principalmente no caso do egresso
reconstrua sua identidade, preservando os princípios básicos inerentes a
ele.
CONCLUSÃO
A superlotação carcerária não é apenas uma fissura na
administração pública, mas também uma instabilidade social, onde as
pessoas que vivem à margem da sociedade estão propicias a passar em
algum estágio da vida.
É nítido os abusos sofridos pelas pessoas que cometem delitos
e tem a necessidade de cumprir sua pena em reclusão, porém o Estado
fecha os olhos para a presente situação dos órgão prisionais, esquecendo
também que se tratam de vidas que apesar de suas infrações tem seu
direito respaldado por ordenamento jurídicos e tratados internacionais, lhes
garantindo viver com dignidade.
Salienta-se, por fim a irresponsabilidade de nossos legisladores
em trazer a probabilidade da redução da menoridade penal como base
saneadora das infrações cometidas por crianças e adolescente, tornando a
atuação do Estado menos árduas, pois seria mais fácil prender seus
problemas do que investir em escolas, universidade, saúde e orientações à
população inimputável.
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RESUMO: O presente artigo apresenta como objetivo central compreender
a importância das medidas cautelares para prevenção, conservação e
defesa de direitos. As medidas cautelares constituem-se em atos de
prevenção, de autoria do Judiciário, que se concretizam quando se
constata risco de lesão de qualquer natureza, bem como a existência de
justo motivo, amparado pelo ordenamento jurídico. É fundamental verificar
se são verdadeiras as alegações (fumus boni iuris), bem como se a
demora na decisão no âmbito processo principal pode causar
prejuízos à parte (periculum in mora). Já a medida cautelar preventiva,
esta se efetivará quando solicitada e concedida antes da propositura do
processo principal. Caso seja demandada ao longo da ação principal, a
medida cautelar será incidental. Os artigos 319 e 320 do Código de
Processo Penal estabelecem como medidas cautelares o comparecimento
periódico em juízo, a proibição de acesso ou frequência a determinados
lugares, a proibição de manter contato com pessoa determinada, a
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução, além de
recolhimento domiciliar, suspensão do exercício de função pública ou de
atividade de natureza econômica ou financeira, a internação provisória do
acusado, a fiança, nas infrações que a admitem e a monitoração
eletrônica. A relevância das medidas cautelares justifica-se em função de
em muitas situações, um processo criminal demandar a utilização de
medidas urgentes que garantam a prestação jurisdicional, mas que sejam
distintas da prisão. Ainda são importantes pelo fato de respeitarem de
maneira mais contundente as normas constitucionais e no que se refere à
preservação da dignidade da pessoa humana. Quanto ao desenvolvimento
deste artigo, o mesmo foi estruturado por meio de revisão de literatura,
com consulta a periódicos, livros e legislação pertinente à temática.
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ABSTRACT: The present article aims to understand the importance of the

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

procedural precautionary measures as well as the conservation and the
defense of rights. The precautionary measures are constituted by
prevention actions, from judiciary authorship; they are materialized when
any risks of injury are noted, as well as the existence of a reasonable
cause, supported by legal order. It’s important to verify if the arguments
(fumus boni iuris), as well as the delay for the decision in procedural
context that can cause a loss to the party (periculum in mora). Already the
procedural precautionary measure, this one will be effective when
requested and awarded before the proposition and main proceedings. In
case it is demanded over the main proceedings, the precautionary measure
will be incidental. The Articles 319 and 320 from the Code of Criminal
Procedure set forth as precautionary measures the regular attendance in
the court and entrance or attendance of certain places prohibition, it’s also
prohibited to get in touch with 5certain people or leave the District when
being present is convenient or necessary for the investigations or
instructions, besides house-arrest, the practice of a given civil function
suspension or any financial or economic function, the provisory internment
of the defendant, the bail, in the infractions that are admitted the electronic
monitoring. The relevance of precautionary measures is justified by the fact
that in many situations a criminal proceeding requires the use of urgent
measures that guarantee judicial performance but are distinct from
imprisonment. They are still important because they respect constitutional
norms more forcefully and in what concerns the preservation of the dignity
of the human person. About the development of this article, it was guided
by a literature review, with the consultation of journal, books and prevailing
legislation relevant for the issue.
Key-words: Precautionary measures. Criminal prosecution. Legal order.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 Análises das medidas cautelares prevista
no artigo 319 do Código de Processo Penal. 3 Medidas cautelares e o
controle de constitucionalidade. 4 CONCLUSÃO. 5 REFERÊNCIAS.
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1 INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é analisar a importância das medidas
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cautelares processuais prévias a prisão para o exercício da justiça.
Cabe considerar inicialmente que a expressão cautelar é
proveniente do latim caveo, cujo sentido remonta à estar em guarda.
Dessa forma, entende-se que o processo cautelar apresenta a função de
proteger processo. As denominadasmedidas cautelares são importantes
na regulação de uma situação provisória, em que ser verifica uma relação
jurídica divergente, fundamentalmente quando a demanda se prolonga no
tempo e são necessárias medidas para impedir graves prejuízos ou a
prática da violência.
Os artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal estabelecem a
importância das medidas cautelares, tais como a necessidade de
comparecimento periódico em juízo, em vista das condições estabelecidas
pelo juiz, de modo a informar e justificar as suas atividades cotidianas.
(BRASIL, 1941).
Há que se destacar, como uma medida elementar, a questão da
proibição de frequência a lugares específicos em situações em que o
referido indivíduo precise se mantem distante do local, a fim de evitar o
risco de repetir as infrações anteriores.
De modo efetivo é importante entender a proibição de se manter
contato com pessoa determinada quando em função de situação
específica, mas correlatas ao fato, o indiciado ou acusado deve manter a
distância estabelecida pela autoridade competente.
Existe ainda, a proibição para o indivíduo, de se ausentar-se da
Comarca na situação em que a permanência seja conveniente ou
necessária para a investigação ou instrução. Além de recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga, na situação em que o
investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos.
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No que se refere ao exercício de função pública ou atividade de
natureza econômica ou financeira, pode ocorrer a sua suspensão quando
houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais.
(BRASIL, 1941).
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O artigo 26 do Código Penal determina a internação provisória do
acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave
ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e
houver risco de reiteração.
Nas situações em se admite fiança, deve-se garantir o
comparecimento às fases do processo, evitando a obstrução do seu
andamento, assim como em situações em que se verifique resistência
injustificada à ordem judicial. Cabe considerar que a fiança
será arbitrada pela autoridade policial somente nos casos de infração cuja
pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos.
Quanto aos demais casos, nestes a fiança será requerido ao juiz, que
decidirá em 48 (quarenta e oito)5horas. (BRASIL, 1941).
Cabe destacar ainda que o trabalho foi desenvolvido por meio de
método bibliográfico, com utilização de revisão de literatura, cujas fontes
de conta foram livros, sites e legislação pertinente.
De fato, até que entrasse em vigor a Lei 12.403/2011, havia uma
limitação quanto à atuação do juiz, pois o mesmo deveria se manter
limitado à prisão provisória do indiciado ou réu, ou ainda a lhe conceder
liberdade provisória, na falta de medidas alternativas.
A partir da emergência das medidas cautelares alternativas à
utilização da prisão, o magistrado pode indicar para cumprimento do réu
uma medida alternativa à prisão, em que o indivíduo estará ligado ao
processo, mas não cumpre pena antecipada.
Um exemplo de medida cautelar diversa da prisão foi Habeas
Corpus preventivo concedido pelo Tribunal de Justiça de Goiás (2017), em
que a prisão foi substituída por comparecimento mensal no Juízo de
origem, para informar e justificar suas atividades, bem como proibição de
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se ausentar da Comarca de origem, sem prévia comunicação, salvo com
autorização judicial.
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Além disso, estabeleceu-se ao acusado a obrigatoriedade de
informar ao Juízo de origem seu atual endereço, devendo ser comunicada
qualquer alteração, além de determinar o comparecimento a todos os atos
do processo para os quais for intimado inclusive para audiência.
(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, 2017).
Diante do exposto entende-se a relevância da utilização das
medidas cautelares. Em detrimento da prisão para o respeito ao princípio
da presunção de inocência para o indivíduo cujo processo ainda não
transitou em julgado.
Quanto ao desenvolvimento deste trabalho, o mesmo foi executado
por meio de método bibliográfico com acesso a livros, periódicos e
legislação pertinente ao tema.
2 Análise das medidas cautelares prevista no artigo 319 do
Código de Processo Penal

De modo fundamental é importante mencionar que o artigo 319, do
Código de Processo Penal, trouxe uma novidade legislativa que intentou
coadunar-se com uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
presente em momentos em que tal medida era necessária.
Efetivamente, a questão central está em respeitar o princípio
constitucional da presunção de não culpabilidade, não antecipando a
eventual pena importa ao acusado, sem que se tenha o trânsito em julgado
ou, anteriormente ao mesmo, que o acusado em liberdade, não prejudique
o processo.
O artigo 319 do Código de Processo Penal prevê as medidas de
natureza estritamente cautelar cujo intuito é garantir o andamento
adequado do processo, além da proteção do direito de o Estado
estabelecer punição ao indivíduo, ou prover uma movimentação inútil da
534
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

estrutura do Estado. É importante garantir que ao final do processo se
cumpram as previsões legais relacionadas à punição do indivíduo que
comete um delito, além de se assegurar os meios que terão a função de
subsidiar o andamento adequado da ação principal, o que se denomina
ação cautelar.
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A fim de oferecer à população um retorno rápido para os
problemas presentes em sociedade, como a corrupção, de forma que se
tenha uma mínima sensação de segurança e de credibilidade nas
instituições, utiliza-se o subterfúgio da prisão cautelar: “Desse modo, o
recolhimento cautelar do suspeito a uma cela de delegacia ou de um
presídio significa, para a grande massa da população, que: 1º) o suspeito é
o responsável pelo crime; 2º) ele está sendo punido; 3º) a comunidade está
mais segura.“ (CRUZ, 2018, p. 23).
Cabe mencionar o exemplo de decisão favorável à Habeas
Corpus impetrado junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
(2015) em favor de acusado5 primário, que não portava quantidade
expressiva de entorpecente apreendido, cerca de 9,5 gramas de cocaína.
Na ocasião, o relator afirmou que a prisão preventiva é um recurso
extremo que deve ser aplicado em casos excepcionais, uma vez que a
liberdade do indivíduo é a regra. Ou seja, entendeu-se que era cabível a
constrição quando ocorrer efetivo risco à ordem pública, quando for
conveniente à instrução do processo ou para garantir a execução da
pena, o que não se fazia necessário no caso em questão, levando à
adoção de medidas alternativas à prisão. Quando a medida extrema não
se mostra apropriada, esta pode ser substituída por medida cautelar
diversa da prisão.
A fim de que seja possível tomar a decisão de acautelar uma
determinada situação processual ou referente a bens da vida penalmente
tutelados, demanda-se que se faça uma avaliação primordial da
adequação-proporcionalidade, delimitando-se compatibilidade entre a
situação concreta e a medida a ser imposta, em vista de se constituir em
medidas de restrição de direitos.
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O artigo 282 do Código de Processo Penal trata do modo como
devem ser aplicadas as medidas cautelares:
I - necessidade para aplicação da lei penal, para
a investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de
infrações penais;
II - adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado§ 1o As medidas cautelares
poderão
ser
aplicadas
isolada
ou
cumulativamente.
§ 2o As medidas cautelares serão decretadas
pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou,
quando no curso da investigação criminal, por
representação da autoridade policial ou mediante
requerimento do Ministério Público.
§ 3o Ressalvados os casos de urgência ou de
perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o
pedido de medida cautelar, determinará a intimação
da parte contrária, acompanhada de cópia do
requerimento
e
das
peças
necessárias,
permanecendo os autos em juízo.
§ 4o No caso de descumprimento de qualquer
das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante
requerimento do Ministério Público, de seu assistente
ou do querelante, poderá substituir a medida, impor
outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a
prisão preventiva. (BRASIL, 1941, p 426).
Nesse contexto, o juiz em questão, terá a prerrogativa de revogar a
medida cautelar, assim como substituí-la na situação em que de averiguar
a ausência de motivo para que a mesma se mantenha, assim como
decretá-la novamente, quando surgirem razões passíveis de justificar o
feito.
Na mesma perspectiva, cabe reiterar que a prisão preventiva será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida
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cautelar. De acordo com Gusmão (2014) há que se destacar que a
legislação explicita que qualquer medida cautelar pessoal apenas deverá
ser decretada em vista de se demonstrar, sua real demanda para
configuração de tutela de algum bem jurídico do presente no processo ou
ainda no âmbito da sociedade.
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Há que se considerar que os fundamentos que anteriormente eram
aplicados apenas para a prisão preventiva, foram expandidos para toda e
qualquer medida cautelar pessoal. Dessa forma, não mais existe distinção
de finalidade entre a prisão preventiva e as demais medidas cautelares,
tendo em vista que todas intentam proteger a sua finalidade que é a
investigação ou a instrução criminal, bem como para evitar a prática de
infrações penais.
Para Gusmão (2014) apenas para fins determinados, capazes de
representar a cautelaridade, é que será possível estabelecer uma medida
cautelar. Ou seja, as distintas medidas cautelares intentam a busca de
proteção dos interesses do processo,
bem como da sociedade civil.
5
Não se pode ignorar uma das regras fundamentais, que é passível
de aplicação às distintas medidas cautelares, dentre as quais se destaca a
prisão e as medidas cautelares diversas da prisão.
A Lei nº 11.340/2006 destaca em seu artigo 24-A que o ato de
descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência
previstas na referida lei implica em pena de detenção de 3 (três) meses a 2
(dois) anos, sendo a fiança concedida apenas pelo juiz.
Cruz (2018) retrata a questão do fumus boni iuris e o periculum in
mora, os quais tratam, respectivamente, da plausibilidade da tese alegada
e do perigo da demora no provimento jurisdicional para o acusado, bem
como para o próprio processo.
De modo efetivo, no âmbito penal, os requisitos em questão
precisam ser entendidos como o fumus comissidelict e o periculum
libertatis, sendo que o primeiro retrata a possibilidade de ocorrência de
uma situação em que se verifica um fato delituoso punível, de modo que se
demande que a persecução seja introduzida, a fim de que a ocorrência do
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delito se torne uma certeza, acarretando a formação da culpa com o
trânsito em julgado da eventual condenação aplicada.
O requisito acima exposto, que tem natureza
puramente cautelar, não deve ter a mesma força do
que exigido para a condenação o, mas também não
deve ter a mesma força dos indícios colhidos até
então, sendo necessário que sejam carreados
elementos que se coloquem como suficientes para a
restrição cautelar que se entenda necessária para o
momento da persecução penal. (GUSMÃO, 2014, não
paginado).
Quanto ao periculum libertatis, que trata da mediação entre a
manutenção do indivíduo na convivência com a sociedade e a proteção
que deve ser atribuída para a mesma pelo Estado.
As medidas cautelares distintas da prisão estabelecidas pelos
incisos do artigo 319 Código de Processo Civil (BRASIL, 1941)[2] deverão
ser implementadas na situação em que se mostrar desnecessário o
encarceramento
cautelar. Entretanto,
configuram-se
em medidas
condizentes com a demanda por acautelamento do direito de punir do
Estado, mas que não incorrem em antecipação da pena que poderá ou
não ser imposta.
Há que se considerar o artigo 24-A da Lei nº 13.641/2018 segundo a
qual, o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas
de urgência previstas implica em pena de detenção, de 3 (três) meses a 2
(dois) anos. De modo efetivo, a configuração do crime independe da
competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas, sendo que na
hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá
conceder fiança. As demais sanções cabíveis poderão ser aplicadas
quando necessárias.
As referidas medidas poderão ser aplicadas em situações em que
teria lugar a prisão preventiva, em vista de uma opção atual de política
criminal.
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De forma efetivo o cidadão não pode ter seus direitos limitados em
vista de interesses que não sejam avalizados pela legislação vigente ou
que não se pautem em permissão legal. A demanda por efetivação
indevida da restrição de direitos do cidadão, fere os princípios
constitucionais, o que não pode ocorrer de nenhum modo em uma
sociedade democrática, plena de direitos.
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3 Medidas cautelares e o controle de constitucionalidade
É importante compreender que as medidas cautelares do processo
objetivo possuem características que se coadunam às que estão postas no
processo civil, de modo que intentam proteger a efetividade do resultado
do processo, além de apresentar importância elementar para os
fundamentos do pedido inicial, bem como da demanda por adiantamento
dos efeitos da tutela em vista da possibilidade de prejuízo originário do
retardamento da decisão postulada.
O ordenamento processual penal regula a
5 poder jurisdicional no domínio penal,
atuação do
mediante um complexo de atos que vão normalmente
culminar na solução judicial do litígio. Forma-se,
assim, uma relação jurídica entre as partes
disputantes – de um lado, o titular do direito de
reclamar em juízo (direito de ação) a atuação do
poder de punir e, de outro, a pessoa apontada como
responsável pela prática da infração (imputado) – e o
órgão judiciário (Estado-juiz). Cuida-se de uma
relação triangular, tendo o órgão judiciário como
sujeito imparcial, em posição de equidistância
relativamente às partes em conflito. (REBOUÇAS,
2017, p. 48).
De acordo com o autor a função elementar do direito penal é
garantir a regulação do poder estatal de punir, estipulando a delimitação de
sua atuação, bem como a abrangência dos tipos penais legalmente
descritos. Já ao direito processual penal compete a regulação do exercício
da pretensão de punir do Estado, em vista da jurisdicionalização em um
uma série de ações que, juntas, são denominadas de processo.
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Laurentiis e Galkowicz (2013) mencionam que a natureza do
provimento liminar, cautelar ou antecipatório, opõe-se aos pressupostos
práticos e teóricos do cabimento em vista do disposto na Constituição
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Federal de 1988.
Cabe explicitar que a aplicação da regra em consonância com a
Constituição implica em uma metodologia de controle de aplicação
subsidiária duplamente, em vista de estar subordinada à impossibilidade
de decisões de inconstitucionalidade pura e de nulidade parcial sem
redução de texto. Nessa perspectiva, tal situação tornaria inviável que
decisões interpretadas de acordo com a Constituição fossem efetivadas
por meio cautelar, em vista de a plausibilidade desse provimento entrar em
dissonância com a incerteza da interpretação característica da referida
técnica.
Há que se considerar ainda que a interpretação consoante com a
Constituição implicaria em juízo insustentável para a demanda de
inconstitucionalidade em um sentido normativo. Nessa perspectiva, tornase inadmissível tanto o pedido de interpretação de acordo com a
Constituição, quanto o de medida cautelar no referido sentido, em função
de medida cautelar demandada em ações diretas de inconstitucionalidade.
(LAURENTIIS; GALKOWICZ, 2013).
De modo específico, o cabimento de demandas de interpretação em
consonância com a Constituição e a questão da nulidade parcial sem
redução de texto é obstruído em ações declaratórias de
constitucionalidade.
Há que se considera ainda que as sentenças de efeitos
aditivos apresentam incompatibilidade com o regime de medidas
cautelares do processo de controle de constitucionalidade, tendo em vista
que não há possibilidade de adiantamento do conteúdo declaratório típico
da primeira etapa das sentenças com efeitos aditivos. Tal questão é
explicitada na anulação parcial de um texto normativo. (LAURENTIIS;
GALKOWICZ, 2013).
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Ainda de acordo com os autores, a incompatibilidade se expressa
também na indicação de um critério jurídico para a reconstrução da norma
e consequentemente sua adaptação ao parâmetro constitucional, que se
configura em ato característico da segunda etapa da decisão de efeitos
aditivos.
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Nesse contexto, pode-se mencionar que estes fundamentos
demonstram a incongruência de julgamentos que, por meio de medidas
cautelares, resultam no acréscimo e a transformação do sentido da norma
em questão.
CONCLUSÃO
A partir das informações apresentadas ao longo deste artigo é
possível compreender que as medidas cautelares apresentam aplicação
semelhante à da prisão de natureza cautelar, sendo que para que sejam
validas é fundamental o respeito ao binômio necessidade-adequação, além
de respeito e adequação às previsões legais que se relacionam à temática,
5
além de circunstâncias específicas demandadas pela aplicação do direito.
A instituição das novas medidas cautelares demanda o respeito às
regras como a necessariedade e adequabilidade, sendo preciso respeitar
a indispensabilidade para a aplicação da legislação penal, tal qual para a
investigação e para a instrução criminal, de modo a minimizar a prática de
infrações penais.
De modo efetivo, as medidas cautelares não podem ser utilizadas
como mecanismo útil ao alcance de finalidades adversas à natureza
cautelar do instituto, em vista da ocorrência de seu esvaziamento, além de
possibilitar a violação dos ditames constitucionais.
De modo efetivo, a fim de garantir a efetividade do processo, sem
que tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação e a formação da
culpa, torna-se fundamental respeitar as leis vigentes, investigando os
requisitos e aplicando os fundamentos.
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Urge que ocorre uma adequação de princípios de modo a
obedecer à regras processuais, sem que isso implique em discordância às
regras estabelecidas na Constituição Federal de 1988.
De fato, é possível que ocorra a aplicação tanto da prisão
preventiva quanto das medidas cautelares distintas da prisão, mas
seguindo uma lógica de respeito à presunção de não culpabilidade, bem
como à razoabilidade e a proporcionalidade, de forma que as mesmas
orientarem a correta e necessária cautelaridade processual.
No tange à aplicabilidade da lei penal brasileira, é elementar a busca
por alternativas à privação da liberdade, em vista de que o caráter de
ressocialização só alcançará sucesso no momento em que os preceitos
fundamentais forem respeitados de modo efetivo. Tal contexto não tem se
efetivado, pois a sociedade presenciou no decorrer do tempo, a expansão
da violência, além da segregação das classes menos favorecidas da
sociedade.
É fundamental que se empreenda esforços no sentido de buscar a
adequação da sistemática processual penal vigente ao que está disposto
na Constituição Federal de 1988, com o intuito de oferecer proteção aos
direitos e garantias fundamentais do brasileiro, enfatizando o caráter
fundamental do direito à liberdade em detrimento da prisão.
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responsabilidade dos sucessores a qualquer título, pelo crédito tributário
vinculado ao fato gerador. Analisaremos com respaldo na Lei de Execução
Fiscal, Nº 6.830 de 22 de setembro de 1980, a obrigação de quem sucede
o devedor, ou seja, pessoa física, jurídica ou ente despersonalizado,
bastando para tanto, possuir personalidade processual. O Código
Tributário Nacional em seu Capítulo V – Responsabilidade Tributária –
Seção I e Seção II –, disciplina a responsabilidade dos sucessores, sendo
assim, abordaremos de modo sucinto, a obrigação de cada ente descrito
nos artigos 130 a 133 do Código Tributário Nacional.
5

Palavras-chave: Responsabilidade Tributária. Sucessão. Lei de Execução
Fiscal. Tributos.
ABSTRACT: The purpose of this paper is to demonstrate the responsibility
of successors under any title, for the tax credit related to the generating
event. We will analyze with the support of the Law of Fiscal Execution, No.
6.830 of September 22, 1980, the obligation of those who succeed the
debtor, that is, individual, legal or depersonalized entity, suffice for such,
have procedural personality. The National Tax Code in its Chapter V - Tax
Responsibility - Section I and Section II -, disciplines the responsibility of
the successors, so we will briefly address the bligation of each entity
described in Articles 130 to 133 of the National Tax Code.
Abstract: Tax Responsibility. Succession. Law of Fiscal Execution. Taxes.
SUMÁRIO: Introdução. 1. A responsabilidade dos adquirentes de imóveis –
artigo 130 do CTN. 2. A responsabilidade pessoal do adquirente ou
remitente, do sucessor a qualquer título, do cônjuge meeiro e do espólio –
artigo 131 CTN. 3. A responsabilidade da pessoa jurídica de direito de
privado resultante de fissão, transformação ou incorporação – artigo 132
545
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CTN. 4. A responsabilidade por sucessão nos casos de aquisição de fundo
de comércio ou de estabelecimento comercial. – Artigo 133
CTN. Conclusão. Referências.
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INTRODUÇÃO.
A execução fiscal se destina ao cumprimento forçado da obrigação
tributária e também de dívidas não tributárias, como exemplo, as multas,
que surgem por inadimplência do contribuinte. Caso o contribuinte venha
descumprir o prazo para o pagamento (5 dias), estará sujeito às sanções
cabíveis para o cumprimento da obrigação, como o bloqueio judicial de sua
conta bancária ou bens de seu patrimônio penhorados, tantos quanto
bastem para saldar a dívida (MOURA, 2017, p. 29).
A lei 6.830 regula o procedimento de execução fiscal, duramente
criticada pelos contribuintes e também por considerável parte da doutrina,
está é responsável pela arrecadação de créditos para o Estado.
Considerando que muito (crédito) não se consegue arrecadar, seja por
sonegação, insolvência do contribuinte, lentidão do Judiciário, entre outros
fatores, é de se refletir como o Estado garantiria direitos básicos do
cidadão sem tal cobrança (MOURA, 2017, p. 30).
Neste artigo cuidaremos de forma objetiva, a respeito da
responsabilidade pelo pagamento de créditos tributários e não tributários,
pelos sucessores a qualquer título.
No que tange a bens imóveis, a responsabilidade se dá por posse,
propriedade ou domínio útil do bem, do adquirente também será cobrado
as taxas e prestações de serviços referentes ao mesmo.
Com atenção à causa mortis, a responsabilidade dos sucessores
descritos no artigo 131 do CTN será identificada pela maneira da
sucessão. O cônjuge meeiro, o sucessor a qualquer título, responsáveis
por tributos devidos até a data da partilha ou adjudicação, tem sua
responsabilidade limitada ao montante de seu quinhão, ligado ou meação.
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O espólio fica responsável por tributos até a abertura da sucessão, e
também por dívidas que venham a surgir durante o inventário.
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O artigo 132 do CTN nos esclarece sobre a responsabilidade de
pessoa jurídica de direito privado resultantes de fusão, transformação ou
incorporação. Caso algum sócio ou o espólio, der continuidade na
exploração da atividade de pessoa jurídica já extinta, sob a mesma ou
outra razão social, ou até mesmo de forma individual, este também
responderá pelos tributos até a data do ato.
A responsabilidade de quem adquirir fundo de comércio,
estabelecimento comercial, industrial ou profissional será tratada pelo
artigo 133 do CTN. Aqui se trata da responsabilidade de pessoa natural ou
jurídica de direito privado, que dando continuidade na respectiva
exploração, se obriga com os tributos no todo ou em parte, a depender do
alienante, se este cessou ou continuou a atividade.
1. A RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES DE IMÓVEIS –
ARTIGO 130 DO CTN. 5
Art. 130. Os créditos tributários relativos a
impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o
domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim
os relativos a taxas pela prestação de serviços
referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria,
sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes,
salvo quando conste do título a prova de sua
quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em
hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o
respectivo preço.
Como explana o artigo supracitado, comprando um imóvel a
pessoa ficará responsável pelos antigos débitos tributários, se
pendentes. Sendo assim, caso o Estado venha a promover uma
ação de Execução Fiscal, esta será feita contra o novo proprietário,
ou possuidor, sem razão para que este se revolte. Haverá apenas a
substituição processual legal e prevista, dos antigos donos do
imóvel pelos novos adquirentes ou possuidores. A pessoa detentora
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de direitos sobre determinado imóvel também carrega consigo as
obrigações, inclusive tributárias. Caso já estiverem sido recolhidos,
basta que o novo adquirente leve o comprovante até o responsável
pela demanda, para consequente extinção do crédito tributário
(BECHO, 2014, p. 148).
O adquirente fica responsável pelo IPTU ou pelo ITR, que
tem como fato gerador a propriedade, já quanto ao ISS, este provém
da construção do prédio, assim, o que o gerou foi a prestação de
serviço e não a propriedade. No que tange as taxas, alcança o
adquirente a taxa de recolhimento de lixo e dentre as contribuições,
somente a de melhoria. (PAULSEN, 2017, p. 287)
2. A RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADQUIRENTE OU
REMITENTE, DO SUCESSOR A QUALQUER TÍTULO, DO
CÔNJUGE MEEIRO E DO ESPÓLIO – ARTIGO 131 CTN.
Art. 131. Sa?o pessoalmente responsáveis:
I – o adquirente ou remitente, pelos tributos
relativos aos bens adquiridos ou remidos;
II – o sucessor a qualquer título e o cônjuge
meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus ate? a
data da partilha ou adjudicação, limitada esta
responsabilidade ao montante do quinhão, do legado
ou da meação;
III – o espólio, pelos tributos devidos pelo de
cujus ate? a data da abertura da sucessão.
O inciso I deste artigo não define a que bem está se
referindo, podendo por tanto ser considerado bens imóveis ou
móveis, adquiridos ou remidos. Sua particularidade está na
extensão aos bens móveis, tomemos como exemplo a natureza
propter rem de uma multa, seguro obrigatório ou IPVA de um
veículo, que se estende ao seu adquirente.
Nos ensina Caliendo Paulo que:
O dispositivo se dirija a toda a classe de bens
móveis, mas tão somente aqueles que transferidos
cumpram dois requisitos necessários a sua
configuração como obrigações propter rem:
originariedade e vinculação automática. A primeira
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característica indica a possibilidade de identificar a
obrigação real pela regressão a? sua origem, logo se
houver possibilidade de encontrar o vínculo
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obrigacional, suas partes (credor e devedor) e o
objeto obrigacional. De outro lado, o vínculo real
determina que a identificação da titularidade de um
bem implica o conhecimento dos débitos que este
carrega consigo (CALIENDO, 2017, p. 120).
Os incisos II e III deste artigo (131 CTN), faz menção à
responsabilidade do sucessor a qualquer título, do cônjuge meeiro e do
espólio pela sucessão causa mortis. Essa responsabilidade encontra
limites no montante do quinhão transferido aos seus respectivos
adquirentes.
Com fulcro no pós-falecimento, uma vez que a partilha não foi
homologada e nenhum bem foi individualizado, o espólio será o
responsável pelos tributos deixados,
mesmo que não tenha personalidade
5
jurídica. Efetivando-se a partilha, os sucessores a qualquer título serão
responsáveis, até o limite do quinhão recebido.
Nesse sentido é o entendimento dos nossos tribunais:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ARTIGO
131, INCISO II, DO CTN. PARTILHA DE BENS NÃO
EFETIVADA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. TRANSCURSO DE MAIS DE
CINCO ANOS CONTADOS DA CITAÇÃO DA
EXECUTADA. TEORIA DA ACTIO NATA. NÃO
APLICAÇÃO. - Possível o redirecionamento da
execução fiscal contra os sucessores (artigo 131,
inciso II, do CTN), que respondem até o limite de
seu quinhão pelos tributos devidos pelo de cujus.
No caso concreto, não obstante certificado o
falecimento da executada, verifica-se que não
houve partilha no inventário. A própria recorrente
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nas suas razões afirma que (...) estando o crédito
tributário garantido por penhora no rosto dos
autos de inventário, não era cabível o
redirecionamento da execução contra os
herdeiros,
eis
que
a
transmissão
da
responsabilidade tributária por sucessão só os
atinge após a realização da partilha. Assim, não
efetivada a partilha dos bens da executada,
inviável a inclusão dos herdeiros no pólo
passivo. Precedentes do STJ; - O Superior Tribunal
de Justiça assentou entendimento de que há
prescrição intercorrente se decorridos mais de cinco
anos da citação da empresa, tanto em relação à
pessoa jurídica como para os responsáveis.
Pacificou, também, que é possível decretá-la mesmo
quando não ficar caracterizada a inércia da
exequente, uma vez que deve ser afastada a
aplicação do art. 40 da Lei n.º 6.830/80, que deve
harmonizar-se com as hipóteses previstas no art. 174
do CTN, de modo a não tornar imprescritível a dívida
fiscal; - Interrompido o prazo prescricional com a
citação da empresa, este volta a correr e as
diligências requeridas pelo exequente, para se buscar
a garantia ou a satisfação de seu crédito não têm o
condão de interrompê-lo ou suspendê-lo. Somente
causa dessa natureza, prevista no CTN ou em lei
complementar, poderia validamente o fazer, sob pena
de tornar imprescritível o crédito tributário, razão pela
qual, para fins da contagem do prazo prescricional, é
indiferente a inércia ou não do credor; - No caso dos
autos, a citação da executada se deu em 14/10/1991,
data da interrupção da prescrição para todos. O
pedido de redirecionamento ocorreu em 22/01/2009.
Destarte, não se aplica a teoria da actio nata, uma
vez que o pedido do redirecionamento foi realizado
depois de decorridos mais cinco anos da data da
550
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colacionados, transcorrido mais de cinco anos entre
as datas anteriormente explicitadas, está configurada
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a prescrição intercorrente. (TRF 3ª Região, QUARTA
TURMA,
AI
0044507-12.2009.4.03.0000,
Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL
ANDRE
NABARRETE, julgado em 02/08/2012, e-DJF3
Judicial 1 DATA:16/08/2012)
Durante o inventário (arrolamento), novas dívidas em relação a
fatos geradores podem vir a surgir, observe-se que nesta hipótese ainda
não foram definidos os herdeiros, impossibilitando o apontamento da
obrigação pela dívida recente. Destarte, não resta outro a arcar com o
novo débito se não o espólio.
Nessa esteira, o referido artigo não versa sobre o repasse de
penalidades impostas ao falecido para o espólio, mesmo assim, é de se
atentar que existem posições doutrinárias
divergentes sobre o assunto.
5
3. A RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
DE PRIVADO RESULTANTE DE FISSÃO, TRANSFORMAÇÃO OU
INCORPORAÇÃO – ARTIGO 132 CTN.
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que
resultar de fusão, transformação ou incorporação de
outra ou em outra é responsável pelos tributos
devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de
direito privado fusionadas, transformadas ou
incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplicase aos casos de extinção de pessoas jurídicas de
direito privado, quando a exploração da respectiva
atividade seja continuada por qualquer sócio
remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra
razão social, ou sob firma individual.
É solidária a responsabilidade por sucessão tributária, consoante
artigo 132 do CTN, respondendo a sucessora pelos débitos fiscais
551
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anteriores da sucedida, seja nas hipóteses de cisão, fusão, transformação
ou incorporação, sendo esse inclusive o entendimento dos tribunais
pátrios:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. É firme na
jurisprudência do C. STJ e desta Corte no sentido de
ser solidária a responsabilidade por sucessão
tributária, consoante artigo 132
do CTN,
respondendo a sucessora pelos débitos fiscais
anteriores da sucedida, seja nas hipóteses de cisão,
fusão, transformação ou incorporação. Existência de
fortes indícios de sucessão a ensejar a inclusão da
empresa indicada no polo passivo da lide Agravo de
instrumento provido.
(TRF-3 - AI: 00046172220164030000 SP,
Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI
FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2017,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3
Judicial 1 DATA:27/02/2018)
Em se tratando de fusão de empresas, estas desaparecem ao se
unirem, dando origem a outra empresa nova, desta forma, os tributos
devidos pelas fusionadas se transferem legalmente para a nova empresa
que se criou. As empresas estatais também se sujeitam a essa
responsabilidade em caso de fusão, pois a morfologia societária é a
mesma das pessoas jurídicas de Direito Privado (COELHO, 2012, p. 635).
Na transformação de uma empresa, surge basicamente uma
mudança na característica societária. Em uma S/A, a responsabilidade se
individualiza para cada sócio, mesmo que haja alteração dos mesmos
(COELHO, 2012, p. 635).
Uma incorporação de empresa implica no desaparecimento de
outra, sendo assim, para evitar uma elisão de tributos a doutrina admite a
cisão total ou parcial de empresas, tendo em vista que o Código Tributário
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A cisão total se dá com a repartição de uma empresa em várias
partes, cada parte se torna uma nova empresa, desaparecendo assim com
a empresa-mãe. Na cisão parcial a empresa mãe é mantida. O parágrafo
único do artigo 132, nos esclarece, que fica configurada uma sucessão
empresarial, na extinção de pessoas jurídicas de direito privado, cuja
atividade seja continuada por espólio, sócio remanescente, com a mesma
razão social ou não, ou continuada de forma individual (COELHO, 2012, p.
635).
4. A RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO NOS CASOS DE
AQUISIÇÃO
DE
FUNDO
DE
COMÉRCIO
OU
DE
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. – ARTIGO 133 CTN.
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito
privado que adquirir de outra, por qualquer título,
fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
5
industrial ou profissional, e continuar a respectiva
exploração, sob a mesma ou outra razão social ou
sob firma ou nome individual, responde pelos tributos,
relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até a data do ato:
I – integralmente, se o alienante cessar a
exploração do comércio, indústria ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este
prosseguir na exploração ou iniciar dentro de6 (seis)
meses, a contar da data da alienação, nova atividade
no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria
ou profissão.
§ 1º O disposto no caput deste artigo não se
aplica na hipótese de alienação judicial:
I - em processo de falência;
II - de filial ou unidade produtiva isolada, em
processo de recuperação judicial.
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§ 2º Não de aplica o disposto no § 1º deste artigo
quando o adquirente for:
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I – sócio da sociedade falida ou em recuperação
judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido
ou em recuperação judicial;
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º
(quarto) grau, consanguíneo ou afim, do devedor
falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de
seus sócios; ou
III – identificado como agente do falido ou do
devedor em recuperação judicial com o objetivo de
fraudar a sucessão tributária.
§ 3º Em processo da falência, o produto da
alienação judicial de empresa, filial ou unidade
produtiva isolada permanecerá em conta de depósito
à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 (um)
ano, contado da data de alienação, somente podendo
ser utilizado para o pagamento de créditos
extraconcursais ou de créditos que preferem ao
tributário.
Pouco importa que o instrumento de sucessão exima o sucessor
do pagamento de tributos, deixando os encargos todos ao sucedido. De
nada vale semelhante cláusula perante a Fazenda Pública (MOURA, 2017,
p. 145).
Sabemos que o sujeito passivo direto é quem pratica o fato
gerador, cobrando-se deste o tributo. No entanto, também existe a figura
do sujeito passivo indireto, este poderá vir a arcar com tributos que não
gerou, mas ficará obrigado se adquiriu fundo de comércio, ou
estabelecimento comercial, industrial ou profissional.
Consiste em fundo de comércio, o local físico com seus elementos
necessários e destinados ao exercício da atividade, sejam corpóreos ou
não.
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O empresário que visa o proveito do nome do estabelecimento,
marca industrial, patente, ou a fama já constituída pelo ponto, este
empresário se vale de bens não corpóreos. Diferente o empresário que lida
com os bens corpóreos, sendo imóveis: os prédios, terrenos, armazéns
etc.; e os móveis: computadores, veículos, e todo utensílio que sua
atividade carece.
empresarial requer algumas medidas para o
de suas obrigações e para garantir seu
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A atividade
cumprimento legal

desenvolvimento, cabendo ao empresário fazer o registro na Junta
Comercial e no DNRC (Departamento Nacional de Registro e Comércio).
Esse ato é de estrema importância para não incorrer em obrigações
indesejadas, senão vejamos o que nos ensina Rubens Requião:
“O registro público tornou-se peça importante da
vida social, tanto no setor civil como no comercial.
Assim como se exige que o individuo seja registrado
ao nascer, e inscreva no Registro Civil os atos
5
marcantes de sua vida até a morte, pelo mesmo
motivo de disciplina jurídica se facultam ao
comerciante certos registros. Entretanto, tais são os
efeitos negativos e perniciosos para o empresário
decorrentes da falta de registro – por exemplo, a
impossibilidade de manter a contabilidade legal,
tratamento tributário mais rigoroso – que se vai
tornando exceção a abstenção do registro.
(REQUIÃO, 2005, p. 139).”
Seguindo o raciocínio sobre responsabilidade por sucessão, uma
prática comum entre empresas, ao realizarem transação comercial, é a de
estabelecerem quem pagará os tributos devidos. No entanto, essa prática
em nada vale no âmbito tributário, conforme o artigo 123 do CTN, as
convenções particulares, no que diz respeito à responsabilidade de quem
deva pagar os tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública.
Nesse sentido já decidiu o Tribunal Regional da 3ª Região:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL.

REDIRECIONAMENTO.

SUCESSÃO DE EMPRESA. 1. A jurisprudência deste
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Tribunal Regional Federal é no sentido de ser
necessária a presença de provas robustas nos
autos para o reconhecimento da sucessão de
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empresas, não bastando para tanto apenas o fato de
que no mesmo local está instalada nova sociedade
explorando o mesmo ramo de comércio. 2.
Considerando que muitos empresários investem em
atividades que muitas vezes dependem da
infraestrutura já estabelecida, deve-se ter cautela na
análise da questão da sucessão empresarial. 3. No
caso, contudo, há nos autos provas que permitem
concluir pela ocorrência da sucessão de fato entre a
empresa
LEV
PNEUS
e
a
agravante
RECAUCHUTADORA BARRETOS LTDA. 4. Consta
certidão do oficial de justiça atestando que, em
03/06/2013, a senhora Cíntia Soares dos Santos,
funcionária da agravante, informou que "a sua
empregadora celebrou com a executada LEV PNEUS
um contrato de arrendamento do imóvel (menos a
parte fechada já mencionada) e dos bens da
executada, com data de 02/03/2009 e duração de
cinco anos". 5. Ainda, consta que a agravante foi
constituída em 12/12/2008 e que, em 06/01/2009, ou
seja, em menos de 30 dias, alterou seu endereço
para o endereço da executada. 6. Agravo desprovido.
(TRF 3ª Região, QUARTA TURMA, AI 001862708.2015.4.03.0000,
Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL

ANTONIO

CEDENHO,

julgado

em

11/11/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/11/2016)
Assim, aquele que pretende adquirir fundo de comércio ou
estabelecimento comercial, industrial ou profissional, deverá se atentar em
relação aos débitos que porventura a empresa alienante tenha com a
Fazenda Pública.
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Por fim, não há que se falar em responsabilidade se a alienação
aconteceu no processo de falência ou recuperação judicial. Sendo assim,
não poderá ser adquirente desta referida alienação, o próprio sócio,
parentes em linha reta ou colateral até o 4º grau ou agente do devedor que
esteja em recuperação judicial, conforme explana os parágrafos 1º e 2º do
artigo 133 do CTN (PAULSEN, 2012. p. 111).
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CONCLUSÃO.
Partindo da premissa em que o Estado é responsável por atender
a sociedade em suas incontáveis formas de necessidade, podemos
imaginar a quão grande é a necessidade de se arrecadar. Uma nação que
vive sob o regime da democracia naturalmente abre mão de certa
liberdade, para que o Estado venha a garantir seus direitos e deveres.
Sem adentrar no mérito da distribuição ou repasse desse colossal
tributo que o Estado arrecada, o que devemos ter em vista neste singelo
trabalho, é a importância do instituto que cuida da forma de se
5
responsabilizar terceira pessoa, que de certa forma se vincula ao fato
gerador.
A Fazenda Pública se vale da execução fiscal (LEF – 6.830/1980)
para cobrar os créditos tributários e não tributários, toda via não haverá
execução fiscal sem processo administrativo que a anteceda. Essa lei é a
única ferramenta de que o Estado dispõe para responsabilizar e impor o
cumprimento da obrigação tributária. Uma vez constatada a sucessão da
obrigação tributária, seja por pessoa física, jurídica, ente despersonalizado,
bastando para tanto a personalidade processual, este incorrerá na
obrigação de pagar o débito fiscal, seja no todo ou em parte. Em um
contorno final, podemos finalizar que a execução fiscal tende a garantir a
igualdade entre o devedor e o contribuinte. Nessa perspectiva de justiça
fiscal, ambos asseguram ao mercado o princípio constitucional da livre
concorrência (MOURA, 2017, p. 30-32).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
BECHO. Renato Lopes. Responsabilidade tributária de terceiros –
CTN, arts. 134 e 135. São Paulo: Saraiva 2014.
557
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

BRASIL. Tribunal Regional Federal (3ª Região). Agravo de
Instrumento nº 0004617-22.2016.4.03.0000. Agravante: União Federal.
Agravado: Dalva Destilaria de Álcool do Vale do Anastácio. Relator:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Desembargadora Federal Marli Ferreira, Quarta Turma. São Paulo, 07 de
dezembro
de
2017.
Disponível
em: https://trf3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/549939145/agravo-de-instrumento-ai46172220164030000-sp.
_______. Tribunal Regional Federal (3ª Região). Agravo de
Instrumento nº 0044507-12.2009.4.03.0000. Agravante: União Federal.
Agravado: Solly e outro. Relator: Desembargador Federal André Nabarrete.
Quarta Turma. São Paulo, 02 de Agosto de 2012. Disponível em:
http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/2192441
_______. Tribunal Regional Federal (3ª Região). Agravo de
Instrumento nº0018627-08.2015.4.03.0000. Agravante: Recauchutadora
Barretos Ltda ME. Agravado: União Federal. Relator: Desembargador
Federal Antônio Cedenho. Quarta Turma. São Paulo, 11 de novembro de
2016.
Disponível: http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedp
ro/5578483
CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva,
2017.
COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário
brasileiro. 12ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2012.
MOURA, Arthur. Lei de execução fiscal – comentada e anotada. 2.
Ed. Ver., atual. E ampl. Salvador: JusPODIVM, 2017.
PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 8. Ed.
São Paulo: Saraiva, 2017.
________________. Curso de Direito Tributário Completo. 4. Ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012

558
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

[1] – Mestre em Direito – Pós-Graduado em Direito Tributário

5

559
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

CRIMES DO COLARINHO
SOCIOLÓGICO

BRANCO:

SOBRE

O

ASPECTO

MAICON VICTOR DOS SANTOS AZEVEDO:
Bacharelando do Curso de Graduação em
Direito.
Universidade
Brasil.
Campus
Fernandópolis.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

ANDRÉ DE PAULA VIANA
(Orientador)
RESUMO: Esse artigo científico tem como objetivo analisar um tema
relevante e atual um crime que acontece no Brasil e no mundo, será
analisado o contexto histórico e o surgimento da expressão, crimes do
colarinho branco, trazendo para conhecimento geral as consequências
desse crime para a população, o perigo da desinformação da sociedade
sobre o crime e os fatores que levam a sua prática e as possíveis soluções
para esse problema, que podem ser sanados com a ajuda da população
através se sua democracia e com ajuda da mídia propagando a informação
sobre os delitos nessa área.
Palavras-chaves: Corrupção. Propina. Políticos. Empreiteiras.
ABSTRACT:This scientific article aims to analyze a relevant and current
issue of a crime that happens in Brazil and the world, will analyze the
historical context and the emergence of the expression, crimes of the white
collar, bringing to general knowledge the consequences of this crime for the
population, the danger of the society's misinformation about crime and the
factors that lead to its practice and the possible solutions to this problem,
which can be remedied with the help of the population through its
democracy and with the help of the media by spreading the information
about crimes in this area.
Keywords: Corruption. Bribes. Politicians. Contractors.
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CONSEQUEMCIA DA CORRUPÇÃO NA SOCIEDADE9 CONLUSÃO11
REFERENCIAS.13

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
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A evolução histórica sobre o crime, fato típico, remanesce a própria
existência da humanidade. Da convivência dos seres humanos, quando a
imposição da força fora substituída pela ordem e a lei imposta sobre os
homens.
Há bíblia traz para o conhecimento de todos o primeiro ato bárbaro
cometido pela humanidade, quando houve o primeiro assassinato relatado
na história, Cain matou se próprio irmão Abel. "E falou Caim com o seu
irmão Abel; e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim
contra o seu irmão Abel, e o matou."(Gênesis 4:8, A Bíblia). A partir desse
primeiro episódio é evidente a5 existência de crimes e atos reprováveis
sendo praticado pelas pessoas. As pessoas nascem puras, não possuindo
qualquer relação com o crime, contudo, a convivência através das relações
interpessoais ao longo da vida estimula alguns a cometerem crimes,
independente da classe social em que ela está inserida.
O ser humano engana, persuade, ludibria, podendo uma pessoa
tornar-se muito perigosa com pensamentos que tendem a burlar a lei, a
moral, os bons costumes e principalmente achar que esses atos estão à
margem das punições, fazendo com que determinadas atitudes se tornem
habituais em seu cotidiano.
Até cerca de 20 anos atrás o crime de maior repercussão e mais
reprovável pela sociedade era o homicídio bem como o roubo e
semelhantes, contudo, mesmo naquela época, já existia o crime do
colarinho branco, que era praticado por pessoas que possuíam poderes,
seja econômico ou político, mas esses crimes não eram passiveis de
punição, pois as mesmas pessoas que os praticavam também eram
responsáveis pelas aplicações das punições.
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Crime do colarinho branco é uma expressão muito utilizada no cenário
atual para designar uma classe de crimes e infrações normalmente
praticadas por pessoas que possuem grande influência e trabalham no
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meio político e/ou no mundo dos negócios.
A expressão crime de colarinho branco dá exatamente
essa ideia. O colarinho branco usado nas roupas de rigor, e
que entre nós poderia ser melhor classificado, talvez, como
colarinho duro, é um símbolo do homem bem situado na vida,
geralmente ligado aos poderosos grupos sociais, gozando de
prestígio político e financeiro. (Pimentel, Manoel Pedro, O
Crime do Colarinho Branco)
Esse crime tem como principal característica o fato de não mostrar o
impacto de seu dano de imediato na sociedade, mas isso é um erro, os
danos existem, as consequências desses atos principalmente ligados ao
meio político causam problemas catastróficos para a sociedade. Esse
artigo abordará quais as consequências desse crime e quais as possíveis
soluções e a importância da mídia para o combate ao crime do colarinho
branco.

2 ORIGEM DA EXPRESSÃO CRIME DO COLARINHO BRANCO
A preocupação com essa modalidade peculiar de crime teve sua
origem a um bom tempo atrás, mais precisamente no século XIX no
Congresso Internacional Sobre Prevenção e Repressão do Crime, na
cidade de Londres no ano de 1872, onde E. C. Hill utilizou a expressão
"crime no mundo dos negócios" trazendo para conhecimento geral de
todos, um assunto que até hoje avassala a atual sociedade em que
vivemos.
O termo crimes do colarinho branco foi utilizado pela primeira vez pelo
sociólogo americano Edwin Sutherland durante um pronunciamento no 34°
Encontro Anual da América Society, onde ficou marcado, sendo o termo
empregado por praticamente todos autores do assunto.
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A expressão colarinho branco faz referência aos trajes sociais
utilizados pelas pessoas do alto escalão da sociedade, sendo elas
responsáveis pela prática de crimes de ordem financeira. '"Os chamados
crimes de colarinho branco são normalmente praticados sem violência,
mas que provocam estragos irreparáveis à sociedade e ao país. (Pinheiro,
Reinaldo)
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Muito se questionou a respeito do termo ser verdadeiramente
enquadrado como crime, sendo palco de debates nas colunas do jornal
norte americano American Journal of Sociolog.
...travou-se ingente dispusta (sic) entre os estudiosos Da
Criminologia, defendendo alguns A procedência da
argumentação de SUTHERLAND e, outros, negando-a. Mais
conhecida ficou A discussão entre HARTUNG E BURGESS,
Entretida Nas Colunas Do American Journal of Sociology
(Pimentel, Manoel Pedro, O Crime de Colarinho Branco)
5

A disputa surgiu a partir do posicionamento do próprio criador do
termo Edwin Sutherland ao pronunciar a seguinte indagação " É crime o
crime de colarinho branco?
Há mais notória discussão nas colunas dos jornais ficou entre os
criminalistas HARTUNG e BURGESS. HARTUNG sustentava o
posicionamento de que era sim um crime, mas esse não poderia ser
enquadrado de maneira diferente dos demais crimes considerados
comuns.
BURGESS tinha o entendimento de que os crimes do colarinho branco
eram totalmente diferentes dos demais crimes, mudando a maneira em
que se vê o criminoso, realizando a seguinte afirmação "um criminoso é
uma pessoa que se vê como um delinquente e assim é visto também pela
sociedade" apud, (Pimentel, Manoel Pedro)
Isso não ocorre com essa classe de criminosos, uma que, eles
próprios não se consideram criminosos, não se veem dessa maneira, pois
os atos por eles praticados não causa dano direto a uma pessoa, como o
crime de homicídio.
563
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

Outro ponto que merece a devida atenção é que a sociedade de modo
geral também não considera a pessoa que comete crimes do colarinho
branco como sendo um criminoso, haja vista que as pessoas afetadas não
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sofrem as consequências do crime imediatamente, não sendo seu poder
devastador logo visto pela sociedade
Atualmente o senso comum entende que o crime do colarinho branco
não traz tanto prejuízo para o cidadão individual como crimes de sangue,
cujo prejuízo para o cidadão é visível, sendo eles a causa de uma
sensação de repulsa maior do que os praticados pelos homens de terno.

3 CASO MENSLÃO OCORRIDO NO BRASIL
A corrupção no cenário brasileiro ganhou destaque a partir de 2005,
cenas lamentáveis foram divulgadas pelos meios de comunicação,
relatando fatos e acontecimentos que geraram revolta da população
nacional e internacional. Foram divulgados um dos maiores escândalos de
corrupção, investigações analisaram o mundo político e empresarial,
esquemas gigantescos foram descobertos, fazendo com que a população
desperte para a realidade assustadora que avassala o nosso Brasil.
Em 2005 os atos de corrupções envolvendo políticos, funcionários
públicos e empresários veio à tona no noticiário brasileiro, a primeira
divulgação de grande repercussão ocorreu pela revista Veja. Foi
apresentado um vídeo que divulgou com detalhes um esquema
envolvendo Mauricio Marinho que recebia vantagem indevida para
beneficiar um falso empresário, contratado para gravar Mauricio na prática
dos atos ilegais. Na ocasião Mauricio expos com detalhes os atos
envolvendo funcionários Públicos dos Correios, citando Roberto Jeferson
como responsável pelas práticas de corrupção naquela empresa estatal.
No depoimento que durou mais de sete horas, Joel
Santos Filho confirmou que Arthur Washeck o contratou por
R$ 5 mil para fazer a gravação que revelou um suposto
esquema de corrupção na Empresa Brasileira de Correios e

564
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

Telégrafos (ECT). (Advogado confirma: gravação na ECT foi
encomendada,2005, TERRA Redação)
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A nova expressão denominada de "mensalão", se popularizou através
de Roberto Jeferson, mas foi incialmente utilizada por Miro Teixeira em
2004 em denúncia feita por ele ao Jornal Do Brasil, mas Miro Teixeira
desistiu de prosseguir com a denúncia. A palavra é utilizada para fazer
referência ao pagamento mensal realizados a políticos da base aliada para
votarem a favor dos projetos de interesse do poder executivo.
Em 24 de setembro de 2004, o Jornal do Brasil foi o
primeiro veículo de comunicação a empregar o termo
“mensalão”, em matéria dos repórteres Paulo de Tarso Lyra,
Hugo Marques e Sérgio Pardellas, intitulada “Miro (Teixeira)
denuncia propina no Congresso”. A reportagem explicava que
“mensalão” era uma “mesada fixa em troca de votos
favoráveis (dos parlamentares)
(JORNAL DO BRASIL, 2012)
5

no

painel

eletrônico”.

O esquema de desvio de verbas públicas e o pagamento das propinas
eram movidas pelo chamado valérioduto (conjunto de contas bancarias de
propriedade de Marcos Valério) utilizada para o desvio de dinheiro público
e pagamento de propinas sob o comando do ex-ministro da casa civil Jose
Dirceu.
O mensalão também ficou conhecido como Ação Penal 470, na qual
foi julgada pela corte máxima do poder Judiciário Brasileiro, o Supremo
Tribunal Federal. Os crimes julgados envolviam formação de quadrilha,
peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta e
evasão de divisas.

3.1 OS EFEITOS DA AÇÃO
A ação penal 470 ganhou repercussão pela quantidade de pessoas
envolvidas e principalmente pelo número de réus, no total foram 38 réus,
havendo a condenação de 25 réus, 12 deles foram absolvidos e um deles
teve o processo anulado pelo STF sendo o caso remetido para a primeira
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Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

instancia, realizando novamente a instrução criminal. Para conseguir julgar
esse grande volume foram necessárias 53 sessões
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As penas para os crimes praticados nesse julgamento se tornaram um
marco na história do judiciário brasileiro, pela primeira vez se teve uma
efetiva aplicação do direito para aqueles que até o momento eram
considerados intocáveis, além das penas privativas de liberdade, houve a
aplicação de multa a cada réu na medida de sua culpabilidade.
Entre as sanções aplicadas encontra-se algumas de grande destaque,
como a condenação de Marcos Valério, que comandava o valérioduto, na
qual teve a pena fixada em 37 anos e 5 meses de reclusão, além de multa
superior a 4 milhões de reais e de seus ex-sócio Ramon Hollerbach com
pena de mais de 27 anos de prisão e multa de quase quatro milhões de
reais.

4 BREVE RELATO SOBRE A LAVA JATO
A maior operação contra os crimes do colarinho branco é realizada
em conjunto entre o judiciário e a polícia federal, na qual se denomina
operação lava jato, teve seu início no estado do Paraná no ano de 2014.
O nome da operação é derivado dos postos de combustíveis que
também possuía o sistema de lava jato, local onde os doleiros realizavam
as operações financeiras ilícitas com uso de dinheiro público.
A operação teve como ponto inicial o combate a corrupção que estava
acontecendo na Petrobras, um esquema envolvendo os diretores da
estatal, doleiros, empreiteiras e empresas de fachada.
Diretores e funcionários da Petrobras cobravam propinas para terem
prioridade nos contratos com a estatal, após conseguirem os contratos, os
mesmos eram superfaturados para beneficiar a empreiteira.
O

dinheiro

recebido para

favorecimento

dos

contratos

era destinado aos doleiros e lobistas, que ficavam responsáveis por enviar
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a
contas
em paraísos fiscais,
e
e funcionários públicos que fazem parte do esquema.

repassar a políticos

A operação ganhou proporções inimagináveis, indo além do cenário
nacional, para o cenário internacional, foram mais de 50 países envolvidos
em pedidos de cooperação com a operação, somente na primeira instancia
188 pessoas foram condenadas por envolvimento em fraudes.
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Entre os valores recuperados já foram mais de 1.9 bilhões de reais,
mas estimasse que esse número chegue a 12 bilhões, se tornando a maior
operação nacional contra os crimes do colarinho branco.

5 MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO
A democracia ganhou destaque no ano de 2010 na força ao combate
à corrupção no mundo político.
No dia 5 de maio de 20105 um projeto de iniciativa popular onde um
dos idealizadores foi o Ex-Juiz Marlon Reis, juntamente com entidades do
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) ganhou o
acolhimento da população.
Foram 1,6 milhões de assinaturas com objetivo de punir aqueles
candidatos que possuíssem algum impedimento para se eleger a cargo
político.
Na data de 5 de junho de 2010 foi dado início a “lei anticandidatos
corruptos” a lei complementar 135/2010, também conhecida como lei da
ficha limpa.
A lei tem como propósito impedir a candidatura de condenados por
órgãos colegiados a cargos públicos. Como punição, os candidatos que
forem condenados por órgãos colegiados têm o direito de se candidatar
suspenso por 8 anos
Foi proposta uma ADI para verificar a inconstitucionalidade da lei, em
fevereiro de 2012 o STF (Supremo Tribunal Federal) votou pela
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constitucionalidade. Dando a ela validade para aplicação nas eleições
subsequentes a 2010.
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6 CONSEQUEMCIA DA CORRUPÇÃO NA SOCIEDADE
Com os desvios de dinheiro público apontado no mensalão e na lava
jato é evidente a falta de recursos, principalmente para a saúde, educação
e segurança o que deveria ser investido em benefício da coletividade está
concentrado na mão dos políticos e doleiros, causando prejuízo a
coletividade em benefício de uma casta de pessoas.
A falta recursos na saúde traz consequentemente a falta de
medicamentos em Santas Casas, falta de orçamento para manter os
pacientes internados, falta de médicos, falta de equipamentos e a
escassez de recursos para manutenção dos equipamentos existentes,
prejudicando a sociedade. Pessoas morrem nas filas de espera por uma
cirurgia, na espera por um atendimento, e pela falta de remédios
essenciais para a manutenção da vida.
O crime do colarinho branco não traz apenas prejuízo para o sistema
financeiro, essa modalidade de crime faz com que uma quantidade
incalculável de pessoas seja afetada.
As pessoas que tem uma maior necessidade financeira,
principalmente as mais dependentes do SUS (Sistema Único de Saúde)
são as que mais sofrem em decorrência da falta de recursos, sendo o
crime financeiro o maior responsável pelos danos causados a população.
Esse dano é maior e mais prejudicial do que os oriundos dos "crimes de
sangue".
Grande parte da sociedade ainda tem o pensamento que o mais
prejudicial para elas são crimes como o homicídio, más os crimes do
colarinho branco também têm uma influência direta na segurança pública,
o dinheiro público que foi desviado, poderia ajudar as instituições da polícia
civil e militar, trazendo consequentemente maior segurança à população.
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Atualmente o Brasil está com uma crise gigantesca na segurança
pública, um número alarmante de crimes é praticado todos os dias, o
Estado do Rio de Janeiro é um dos mais afetados pela corrupção, policiais
estão sendo assassinados, facções criminosas e milícias estão dominando
as comunidades e o tráfico movimenta milhões de reais.
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A falta de segurança pública, e políticas que beneficiam os agentes da
lei, levam as pessoas a cometerem mais crimes, pois a vertente que
predomina hoje em dia é da impunidade.
A falta de recursos na persecução penal, acaba deixando o criminoso
livre, pois não há um número efetivo de agentes para investigar e fiscalizar
a quantidade absurda de crimes do dia-dia.
Atualmente a nossa carga tributária é uma das maiores do mundo,
apesar de pagarmos altos tributos, na realidade não temos um retorno
dessa contribuição para a sociedade.
5
Falta verba para as necessidades
básicas da população, mas com
certeza isso não é falta de recursos e sim o desvio de nosso dinheiro
público. Obras superfaturadas, propinas, são alguns dos crimes
responsáveis por causar o desvio de finalidade do nosso dinheiro além do

mais, esse dinheiro não é gasto em nosso país, acrescenta-se ainda o
crime a evasão de divisas, o dinheiro é enviado para paraísos fiscais,
prejudicando ainda mais o desenvolvimento da sociedade e do país.

CONLUSÃO
Crime do colarinho branco tem uma origem remota, surgindo
juntamente com as civilizações e se propagando através das relações
interpessoais, más atualmente esse crime ganhou proporções
inimagináveis, beneficiando e enriquecendo ilicitamente aqueles que
possuem mandatos para ajudar a sociedade e enriquecendo os doleiros e
empresários corruptos.
No Brasil esse crime se tornou o principal problema contra o
desenvolvimento da sociedade e do país, mas esse problema não é
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exclusivo do nosso país, essa prática ilegal é realizada em todo o mundo,
prejudicando a economia mundial, trazendo dano para toda a população e
prejudicando o desenvolvimento da cultura, educação, saúde, ciência e
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segurança.
O Combate ao crime do colarinho branco é um trabalho árduo que
vem sendo realizado a muitos anos, atualmente a mídia possui um papel
muito importante na propagação da notícia para o conhecimento da
população, a policia e o judiciário vem empenhado na busca pela solução e
punição a prática desses crimes.
O poder popular é o principal meio para o combate a esse crime, a
democracia é um direito que deve ser utilizado com consciência. As
eleições devem ser levadas a sério, os candidatos devem ser indagados
de toas as formas, devendo ser escolhido o melhor representante para a
população, o voto não é um direito a ser desperdiçado em protestos que
em nada acrescenta a nossa sociedade, elegendo candidatos que não
possui capacidade de ocupar o cargo.
Outra ferramenta muito importante para o combate a essa prática é a
mídia, ela deve ser imparcial e divulgar a realidade, os noticiários devem
abordar com mais ênfase essa área, como é abordado os crimes de
sangue.
A população não pode esquecer dos acontecimentos que geraram
prejuízos incalculáveis, desperdiçando o voto nas mesmas pessoas que
nada fizeram para o país. Unindo isso a leis com punições fortes, com
restrição da liberdade e aplicação de multas extremamente
rígidas, teremos um avanço na prevenção e na repressão a essa prática
delituosa.
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RESUMO: O artigo analisa o protesto da certidão de dívida ativa enquanto
ferramenta para a recuperação de créditos da Fazenda Pública. No
decorrer do trabalho são estudados, a Certidão de dívida ativa, o instituto
do protesto, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5135, e ponderados
alguns dos pontos que favorecem a Fazenda Pública a ter o protesto da
Certidão de dívida Ativa como instrumento em seu benefício. O trabalho foi
baseado em pesquisa doutrinária, jurisprudencial e a legislação vigente,
bem como, consulta de artigos que tratam do tema. Com o estudo, foi
possível perceber que o protesto da Certidão de dívida Ativa é um
importante mecanismo que além de acelerar a recuperação de créditos da
Fazenda Pública, auxilia o judiciário a prestar um melhor serviço para
aqueles que o buscam.
PALAVRAS-CHAVE: Ação Direta De Inconstitucionalidade. Certidão De
Dívida Ativa. Execução Fiscal. Fazenda Pública. Protesto.
ABSTRACT: The article analyzes the protest of the certificate of active
debt as a tool for the recovery of credits of the Public Treasury. In the
course of the work the Active Debt Certificate, the protest institute, the
Direct Action of Unconstitutionality 5135, and some of the points that favor
the Public Treasury to have the protest of the Certificate of Active debt as
an instrument for their benefit are studied. The work was based on doctrinal
research, jurisprudence and current legislation, as well as, consultation of
articles that deal with the topic. With the study, it was possible to perceive
that the protest of the Certificate of Active Debt is an important mechanism
that besides accelerating the recovery of credits from the Public Treasury,
helps the judiciary to provide a better service to those who seek it.
KEYWORDS: Direct Action Of Unconstitutionality. Active Debt Certificate.
Fiscal

INTRODUÇÃO
O processo de execução fiscal tem se mostrado uma ferramenta que
dificilmente alcança seu objetivo, qual seja, a cobrança dos créditos
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públicos da Fazenda, isso porque as dificuldades relacionadas com o
tempo gasto na ação e os altos custos do processo acabam por torna-lo
inviável em muitos dos casos.
Além disso, o processo de execução fiscal mostra-se como um dos
principais fatores que contribuem para a morosidade do poder judiciário em
sua prestação jurisdicional, tendo em vista a quantidade de processos
dessa natureza que estão em tramitação.
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Uma maneira encontrada pelo legislador para auxiliar na recuperação
de créditos, e ainda, desafogar o judiciário, foi a inclusão do parágrafo
único no artigo 1º da Lei 9.492, de 10 de setembro de 1997, por meio da
Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012, o qual coloca, no rol de títulos
sujeitos a protesto, a Certidão de Dívida Ativa.
Ocorre que esta inclusão gerou divergência de entendimentos quanto
a sua aplicabilidade, do interesse da Fazenda no protesto de títulos, bem
como, da sua constitucionalidade.
Diante disso, foi proposta Ação Direta de Inconstitucionalidade
questionando a sua validade, arguindo vícios na sua edição, violação a
princípios como o devido processo legal, a livre iniciativa e à liberdade
profissional e o da proporcionalidade,
além de constituir sanção política,
5
dentre outros.
No decorrer deste trabalho, serão abordados pontos importantes para
considerar o cabimento do protesto da Certidão de Dívida Ativa e quais os
benefícios de sua utilização.
1 A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
Para o início do estudo, é imperioso conceituar o que vem a ser a
Certidão de Dívida Ativa, trata-se de um título de crédito executivo
extrajudicial que goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade
com efeito de prova pré-constituída desde o seu lançamento. Entretanto,
essa presunção admite prova em contrário, sendo, dessa forma, relativa
(Artigo 204, parágrafo único do Código Tributário Nacional).
A Certidão de dívida ativa é extraída quando o devedor está inscrito
em dívida ativa, em consonância com o que prevê o Art. 201 do Código
Tributário Nacional (CTN):
Constitui dívida ativa tributária a proveniente de
crédito dessa natureza, regularmente inscrita na
repartição administrativa competente, depois de
esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou
por decisão final proferida em processo regular
(BRASIL, 1966).
573
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

Em suma, a inscrição em dívida ativa é a inclusão do
contribuinte/devedor em um cadastro em que estão todos os que não
adimpliram suas obrigações com o Estado, visando extrair o título
executivo que serve de base para a ação de execução fiscal a ser proposta
pelo Estado para satisfazer o seu crédito (ALEXANDRE, 2013).
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Os requisitos do termo de inscrição estão previstos no Código
Tributário Nacional e na Lei Nº 6.830/80 (lei de execução fiscal), que
deverá ser autenticado pela autoridade competente e indicará
obrigatoriamente:
Art. 202. CTN [...]
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos
corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o
domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os
juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada
especificamente a disposição da lei em que seja
fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo
administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos
requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha
da inscrição (BRASIL, 1966)
É certo que a administração pública deve atender aos princípios
inscritos no Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil,
dentre eles ao princípio da legalidade, por este motivo faz-se mister que
todos os requisitos citados estejam no termo de inscrição, possibilitando ao
devedor a identificação exata do objeto da execução em todos os seus
pontos, impossibilitando assim, o cerceamento de defesa.
Faltando ao menos um dos requisitos ou incorrendo em erro, tem-se
a nulidade da inscrição e do processo de execução fiscal dela decorrente,
entretanto, a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira
instância se houver a substituição da certidão nula, neste caso, devolve-se
o prazo para defesa ao devedor ou interessado que poderá contestar a
parte modificada, como especifica o CTN no seu artigo 203 (BRASIL,
1966).
Deste modo, ainda que seja nula a inscrição, e consequentemente, o
processo de cobrança da dívida ativa, se houver a substituição do título
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executivo nulo até a decisão de primeira instância, a nulidade estará
sanada. (COSTA, 2014).
Para ser esclarecido em qual momento se dá a decisão de primeira
instância, temos a descrição do trâmite do processo de execução fiscal nas
palavras de Ricardo Alexandre (2013, p. 523):
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Ajuizada a ação de execução, estando presentes
os requisitos legais, o juiz defere a inicial, o que
importa ordem de citação do executado para que, no
prazo de cinco dias, pague ou garanta o juízo,
mediante depósito em dinheiro, fiança bancária ou
indicação de bens à penhora.
Garantida a execução, o executado pode, ainda,
se defender mediante a interposição de embargos à
execução. É precisamente até o julgamento em
primeira instância dos embargos interpostos que a
Fazenda Pública pode substituir a certidão nula. (grifo
do autor)
Entendimento este, que está pacificado na jurisprudência e expresso
na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (2009): “A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida
ativa até a prolação da sentença de
5
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada
a modificação do sujeito passivo da execução”.
Tal privilégio possui limitações, pois o ato de substituir a Certidão de
Dívida Ativa somente poderá ocorrer até a decisão de primeira instância e,
ainda, nas hipóteses de mera correção de erro formal ou material,
diretamente relacionado com as dívidas constantes no título executivo.
Erros que se restringem à certidão, restando vedada, portanto, qualquer
alteração que modifique o próprio lançamento dos tributos, o que, por sua
vez, demanda a realização de um novo lançamento.
Feitos tais apontamentos sobre o que seja a Certidão de Dívida Ativa
e tendo em vista a sua inclusão no rol de títulos sujeitos a protesto, faz-se
mister conceituar o que vem a ser o protesto de títulos, instituto surgido no
direito cambiário e hoje amplamente utilizado como uma ferramenta de
recuperação de dívidas.
2 O INSTITUTO DO PROTESTO
O protesto de títulos surgiu no direito cambiário como forma de se
comprovar a inadimplência ou a falta de aceite de títulos de crédito
constituindo em mora o devedor, importante ressaltar que não se trata da
criação de um direito, sendo simplesmente a confirmação desse.
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Segundo preceitua o professor Fábio Ulhoa Coelho (2012, p.547), ”o
protesto deve-se definir como ato praticado pelo credor, perante o
competente cartório, para fins de incorporar ao título de crédito a prova de
fato relevante para as relações cambiais".

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

A definição legal do protesto está expressamente prevista na Lei
9492/97, em seu artigo 1º: "Protesto é o ato formal e solene pelo qual se
prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em
títulos e outros documentos de dívida" (BRASIL, 1997).
Com o advento da Lei 12.767/12, foi incluído o parágrafo único no
referido artigo que assim dispõe, “Incluem-se entre os títulos sujeitos a
protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações
públicas.” (BRASIL, 2012). Esse parágrafo gerou grande controvérsia
diante da jurisprudência e doutrina culminando na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 5135 que será tratada adiante.
É competência privativa do Tabelião de Protesto de Títulos a
protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o
recebimento do pagamento, do título e de outros documentos de dívida,
bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor
em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e
fornecer certidões relativas a todos os atos praticados, atendendo aos
interesses públicos e privados, conforme previsto no Artigo 3º da Lei de
protestos (BRASIL, 1997).
No artigo 9º da mesma lei, em resumo, tem-se que, não cabe ao
Tabelião de Protesto investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade
nos títulos e documentos de dívida protocolizados, entretanto, se houver
qualquer irregularidade formal, o registro do protesto não poderá ser
realizado (BRASIL, 1997).
Os requisitos exigidos para o registro do protesto e seu instrumento
estão previstos no artigo 22 da Lei de Protestos e deverão conter:
Art. 22 [...]
I - data e número de protocolização;
II - nome do apresentante e endereço;
III - reprodução ou transcrição do documento ou
das indicações feitas pelo apresentante e declarações
nele inseridas;
IV - certidão das intimações feitas e das
respostas eventualmente oferecidas;
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V - indicação dos intervenientes voluntários e das
firmas por eles honradas;
VI - a aquiescência do portador ao aceite por
honra;
VII - nome, número do documento
identificação do devedor e endereço;

de
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VIII - data e assinatura do Tabelião de Protesto,
de seus substitutos ou de Escrevente autorizado
(BRASIL, 1997).
Os cartórios fornecerão as informações sobre os protestos às
entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas
vinculadas à proteção do crédito, entretanto, tais informações não poderão
ser publicadas pela imprensa, nem mesmo parcialmente conforme Artigo
29 da Lei de Protestos (BRASIL, 1997). Daí infere-se que o protesto é uma
maneira de demonstrar a inadimplência aos comerciantes e demais
interessados, protegendo o crédito que por ventura o devedor requeira
junto a estes, ao tempo que força o devedor ao adimplemento da
obrigação, para assim, poder ter direito ao crédito.
O protesto assim, passou a conferir índice de pontualidade
5
relacionado a pessoa no cumprimento de suas obrigações. O protestado
tem dificuldades de acesso a crédito no meio bancário e empresarial, pois
a certidão positiva de títulos é prova de inidoneidade relacionada ao crédito
que comprova o inadimplemento do sujeito. Assim, o protesto faz mais do
que conservar os direitos creditícios, serve como instrumento extrajudicial
de cobrança (COELHO, 2012).
O objetivo do credor ao protestar um título de crédito não é somente a
comprovação da mora por parte do devedor, mas também uma forma de
coação ao adimplemento do débito.
Em relação aos fins almejados pelo legislador, de maneira intencional
e corretamente, quis expandir a utilização do protesto para caracterizar a
prova do inadimplemento e do descumprimento incluindo qualquer título ou
documento de dívida (MORAES 2014).
Conforme mencionado anteriormente, a inclusão da Certidão de
Dívida Ativa no rol de títulos sujeitos a protesto causou grandes
controvérsias frente a jurisprudência e a doutrina, culminando na Ação
Direta de Inconstitucionalidade 5135, que passa a ser apresentada agora e
que decidiu pela constitucionalidade do protesto de Certidão de Dívida
Ativa.
3 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5135
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A Ação Direta de Inconstitucionalidade 5135, proposta pela
Confederação Nacional da Indústria, questionou a constitucionalidade do
parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.492/1997, acrescentado pelo artigo 25
da Lei 12.767/2012, já mencionado anteriormente.
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O referido parágrafo, incluiu no rol dos títulos sujeitos a protesto as
Certidões de Dívida Ativa (CDA) da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações
públicas.
Os pontos de inconstitucionalidade apontados pela Confederação
Nacional da Indústria foram:
i. A inconstitucionalidade formal, por ofensa ao
devido processo legislativo (CF, arts. 59 e 62) e à
separação de poderes (CF, art. 2º), uma vez que o
dispositivo impugnado foi inserido, por emenda, em
medida provisória que versava sobre o serviço
público de energia elétrica (a MP nº 577/2012,
convertida na Lei nº 12.767/2012) e, logo, sem
guardar pertinência temática; e
ii. A inconstitucionalidade material, por entender
que o protesto de CDA’s constitui uma “sanção
política” que implica uma restrição ilegítima a direitos
fundamentais do contribuinte para coagir o devedor
ao pagamento da dívida tributária, em contrariedade
às Súmulas nº 70, 323 e 547, e em violação aos
seguintes princípios: (a) devido processo legal (CF,
art. 5º, XXXV), porque não haveria justificativa jurídica
para o manejo do protesto pelo Fisco, que já dispõe
de sistema de proteção e privilégio na cobrança de
seu crédito; (b) livre iniciativa e à liberdade
profissional (CF, arts. 5º, XIII, 170, III e parágrafo
único, e 174), porque o protesto provocaria restrições
ao crédito comercial do devedor e, no limite, poderia
inviabilizar o desempenho de sua atividade
econômica
e
levá-lo
à
falência;
e
(c)
proporcionalidade, porque o protesto de CDA’s
constituiria meio inadequado para alcançar as
finalidades do instituto, e desnecessário, uma vez que
a execução fiscal seria meio de cobrança menos
gravoso para o contribuinte (BRASIL, 2016).
Contudo, foi declarada a compatibilidade do parágrafo único do artigo
1º da Lei 9.492/97 com a Constituição Federal tanto do ponto de vista
formal quanto material.
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A inconstitucionalidade formal foi afastada pois, apesar de ter sido
introduzida em medida provisória com a qual não guarda pertinência
temática, e o Supremo Tribunal Federal ter decidido que viola a
Constituição a inclusão de emendas nas medidas provisórias de matérias
que não se relacionam com o objeto das mesmas (contrabando legislativo),
foi atribuída eficácia ex nunc à decisão, ou seja, as leis que já haviam sido
aprovadas ou que estavam em tramitação no Congresso Nacional, que é o
caso do parágrafo questionado, não foram afetadas pelo julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.127 (Relatora Ministra Rosa Weber,
Relator para acórdão Ministro Edson Fachin, julgamento 15.10.2015).
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Já em relação à inconstitucionalidade material, o entendimento é de
que não há sanção política. O protesto como medida coercitiva de
recolhimento de crédito tributário não restringe os direitos fundamentais
dos contribuintes devedores de maneira desproporcional e irrazoável.
A alegada afronta ao devido processo legal não se sustentou pois, o
fato de a execução fiscal ser o instrumento para a cobrança judicial da
Dívida Ativa não exclui outros mecanismos extrajudiciais, como o protesto
de CDA, além disso, o devedor é livre para acessar o Poder Judiciário para
discutir a validade do crédito.
Quanto ao embaraço da5 livre iniciativa e a liberdade profissional
relacionado a publicidade do protesto, não existe relação direta (como
exemplo, a interdição de estabelecimento ou apreensão de mercadorias), a
restrição ao crédito é um efeito indireto do protesto relacionado ao
mercado creditício e que não pode ser imputado ao Fisco.
Em relação ao princípio da proporcionalidade, diferente do que alega
a Confederação Nacional da Indústria, o protesto de CDA é meio menos
gravoso ao contribuinte, por não envolver penhora, custas, honorários, etc.
Além de ser mais vantajoso ao credor, conferir maior publicidade ao
descumprimento das obrigações tributárias e servir como importante
mecanismo extrajudicial de cobrança, que estimula a adimplência,
incrementa a arrecadação e promove a justiça fiscal. Sendo até mais
eficiente para a arrecadação tributária em relação ao executivo fiscal (que
apresenta alto custo, reduzido índice de recuperação dos créditos públicos
e contribui para o congestionamento do Poder Judiciário).
Em sentido estrito é proporcional, uma vez que os eventuais custos
do protesto de CDA (limitações creditícias) são compensados largamente
pelos seus benefícios, a saber:
(i) a maior eficiência e economicidade na
recuperação dos créditos tributários, (ii) a garantia da
livre concorrência, evitando-se que agentes possam
extrair vantagens competitivas indevidas da
sonegação de tributos, e (iii) o alívio da sobrecarga de
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processos do Judiciário, em prol da razoável duração
do processo (BRASIL, 2016).
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A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI
em comento foi: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui
mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma
desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos
contribuintes e, assim, não constituir sanção política.” (BRASIL, 2016).
Feitas essas considerações, analisar-se-á as vantagens para a
Fazenda Pública em realizar o protesto das CDA’s.
4 VANTAGENS DO PROTESTO DE CDA
O processo de Execução Fiscal da dívida Ativa causa muito ônus ao
poder público Segundo o procurador-geral da prefeitura de Uberlândia Luís
Antônio Lira Pontes (2016) apud Fariello e Montenegro (2016):
(Antes do decreto) a prefeitura entrava com uma
ação cobrando uma dívida de R$ 200 e acabava
gastando R$ 3,5 mil até o fim do processo, com
pagamento de intimação, papel, servidores, a
dedicação de examinar cada caso, acompanhando os
processos. Considerando o tempo que se leva até
receber o montante devido, os valores são totalmente
incoerentes com o valor a ser recebido.
Em contrapartida, o protesto transfere para o contribuinte as
despesas decorrentes de sua realização, desincubindo o Estado de ter que
arcar com despesas na recuperação de seus créditos e que muitas vezes
acabam frustrados. Além de que, nos casos em que os valores são até
menores do que os custos do processo, o protesto se mostra uma
alternativa que traz viabilidade à recuperação do crédito.
Com relação ao custo e tempo de tramitação, o estudo realizado pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e divulgado no
Comunicado 127 (BRASIL, 2012), chegou às seguintes conclusões:
Pode-se afirmar que o custo unitário médio total
de uma ação de execução fiscal promovida pela
PGFN junto à Justiça Federal é de R$ 5.606,67. O
tempo médio total de tramitação é de 9 anos, 9
meses e 16 dias, e a probabilidade de obter-se a
recuperação integral do crédito é de 25,8%.
A conclusão do referido estudo afirma que o ponto economicamente
sustentável para se mover uma execução fiscal seriam somente dos
créditos de valor superior a R$ 21.731,45, diante do tempo, custos e
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probabilidade de êxito da ação. É evidente que uma alternativa para os
valores abaixo desse patamar é o protesto das certidões de dívida ativa.
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No artigo publicado em 26/09/2016 pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), as informações obtidas junto a procuradoria municipal de Belo
Horizonte demonstram que em um período de quase 3 anos, 325,7 mil
certidões foram enviadas a protesto, e destas 31,5 mil foram quitadas ou
parceladas pelos contribuintes. Dessa forma, de um total de R$ 528
milhões, o município recuperou, o montante de R$ 52 milhões (BRASIL,
2016). Ou seja, em um curto espaço de tempo foi possível uma
recuperação bastante expressiva, alimentando os cofres públicos e
podendo ser revertido para a sociedade.
Segundo dados do Justiça em Números 2017, realizado pelo CNJ, do
total de casos pendentes, os processos de execução fiscal representam
aproximadamente 38%, ou seja, quase 40% do judiciário em função das
execuções fiscais, se for para considerar a fase de execução, estas
representam 75% das execuções pendentes no Poder Judiciário (BRASIL,
2017).
Em relação aos processos que tramitam durante o ano, o
congestionamento é de 91%, ou seja, de cada cem processos de execução
fiscal que tramitaram no ano de 52016, apenas 9 foram baixados.
Esses dados demonstram como a execução fiscal é o principal fator
que contribui para que o judiciário brasileiro seja tão moroso, esse acúmulo
demanda tempo para que se analise cada um dos processos, fazendo com
que a qualidade do serviço seja baixa e resultando na baixa efetividade
para a resolução de suas demandas.
A busca por soluções para desafogar o judiciário é uma tendência nos
dias atuais, e o protesto, por ser medida extrajudicial, e portanto,
independente do judiciário, mostra-se como uma ferramenta eficaz para a
diminuição do volume de processos que o lotam.
No artigo publicado no site da Procuradoria Geral da Fazenda a
Procuradora da Fazenda Nacional, responsável pelo protesto, Renata
Gontijo D’Ambrosio (2016), afirma que:
Desde março de 2013, quando o protesto entrou
em produção até a data de outubro de 2015, foram
enviados a protesto 839.954 inscrições, com valor
consolidado de R$ 3.797.035.841,99 reais. Desse
total, foram recuperados, em virtude do protesto,
167.219 inscrições com valor consolidado de R$
728.260.828,54 reais, alcançando um percentual de
recuperação de 19%.
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Segundo a Procuradora o índice é alto se comparado a outras formas
de cobrança tributária. Ressalta ainda, que o protesto é um meio mais
célere de recuperação dos créditos tributários, isso por que, entre o envio
da CDA para protesto e o recebimento/parcelamento, estima-se um
período de 3 meses.
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CONCLUSÃO
A inclusão da Certidão de Dívida Ativa no rol dos títulos sujeitos a
protesto foi uma importante alteração legislativa, sendo confirmada pelo
poder judiciário ao declarar sua constitucionalidade e mostra-se como uma
poderosa e eficaz ferramenta para auxiliar o Estado na recuperação de
seus créditos, além de não ter custos, pois estes são repassados ao
devedor/contribuinte ao pagar os emolumentos cartorários.
Contribui ainda, para uma melhor efetividade do judiciário brasileiro,
pois com a quantidade de ações que deixam de ser ajuizadas em razão do
sucesso na recuperação dos créditos via protesto, tem-se a redução do
número de processos em tramitação e uma consequente melhora na
prestação jurisdicional.
Ademais, o protesto é meio legítimo de que a Fazenda Pública dispõe
para a recuperação de créditos, se mostra menos gravoso para o
contribuinte do que a ação de execução fiscal, tendo em vista os altos
custos do processo, não restringe os direitos do contribuinte de maneira
desproporcional, dessa forma, não constituindo sanção política e
garantindo a livre concorrência, pois evita que agentes possam extrair
vantagens competitivas indevidas pela sonegação de tributos,.
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RESUMO: É comum que o legislador regule que um determinado assunto
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deverá ser tratado por meio de Lei Complementar, embora pudesse trata-lo
através de Lei Ordinária, cujo processo legislativo difere em razão do
quórum de aprovação. Em face da Lei Ordinária, a Lei Complementar
possui um quórum de aprovação mais complexo, por este motivo a sua
modificação deve ocorrer apenas por uma Lei do mesmo escalão ou
hierarquicamente superior.
ABSTRACT: It is common for the legislator to regulate a certain subject
should be treated by means of Complementary Law, although it could
comes to you through the Ordinary Law, whose legislative process differs in
the reason of the quorum of approval. In the face of the Ordinary Law,
5
Complementary Law has a quorum approval more complex, for this reason
the modification must occur only by a Law of the same level or higher.
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AS LEIS. 3. DIFERENÇAS ENTRE LEI COMPLEMENTAR E LEI
ORDINÁRIA. 4. A CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA: LEIS REFORÇADAS.
5. PRINCIPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 6. CTN COMO LEI
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1.

INTRODUÇÃO
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O presente estudo destina-se analisar a inviabilidade constitucional de
uma Lei Complementar Tributária vir a ser alterada por Lei Ordinária.
A Lei Complementar é o ato legislativo cuja elaboração, a luz da
Constituição Federal, exige um quórum de aprovação especial. É utilizada
para complementar os comandos constitucionais, em matérias especificas
elencadas em seus artigos.
Neste contexto, se a Constituição Federal dá a Lei Complementar,
competência exclusiva para legislar sobre determinados assuntos, a sua
alteração deve ser feita por leis hierarquicamente superiores ou do mesmo
escalão, visto que uma lei com um quórum especial não deve ser alterada
por outra lei de quórum simples.
Em matéria tributária o artigo 146 CF nada mais é que o próprio CTN,
que embora tenha sido aprovado como Lei Ordinária, ainda sobre a égide
da Carta Magna de 1967 foi recepcionada como Lei Complementar. Sendo
assim não há dúvidas de que o conteúdo do artigo 146 deve ser alterado
exclusivamente por leis complementares ou superiores.

2.

EXISTÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE AS LEIS

As leis não possuem, de forma genérica, o mesmo valor, trazendo
consigo diferenças em essência e efetividade, já que cada uma é dotada
de um método de elaboração peculiar e podem estar em posição
hierárquica diversa das demais.
Algumas podem ser consideradas mais importantes que as demais.
Se duas leis vierem a tratar do mesmo assunto ou matéria, a lei
hierarquicamente superior, automaticamente afastará a aplicação da lei
hierarquicamente inferior. A pirâmide hierárquica se divide da seguinte
forma:
a)

Constituição Federal e suas Emendas;
586
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

Constituições Estaduais e suas Emendas
Leis Complementares às suas Constituições Estaduais;
Leis Estaduais;
Leis Municipais.

DIFERENÇAS ENTRE LEI COMPLEMENTAR E LEI ORDINÁRIA
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3.

Leis Complementares;
Leis ordinárias, delegadas, medidas provisórias e decretos
legislativos;

À luz da Constituição Federal em vigor nota-se que existem diferenças
entre lei ordinária e complementar, tanto em seu prisma material, quanto
sob o formal.
Não é desconhecida a existência de campos de atuação específicos
para a lei complementar e para a lei ordinária, devidamente delimitada pela
Constituição, ressaltando-se o elemento material.
5

O elemento formal é fundamental em relação ao quórum de
aprovação.
Quórum de aprovação é a expressão usada para especificar a
quantidade de votos necessários para a aprovação de uma determinada
lei. Serve como um dos critérios distintivos entre a lei complementar e a lei
ordinária. É pelo aspecto formal que a norma se caracteriza e se apresenta
ao ordenamento jurídico.
Na lei ordinária o quórum necessário é a maioria simples, de acordo
com o artigo 48 CF. Já para lei complementar é necessário a maioria
absoluta, artigo 69 da CF.
Douglas Yamashita afirma a diferença entre as duas leis dizendo que
“além da questão pertinente ao quórum, o artigo 61 da Constituição
Federal de 1988 distingue claramente a iniciativa de Lei Complementar da
iniciativa de Lei Ordinária”, (YAMASHITA, p.230, 1999).
Outra distinção comum é em razão da matéria, a lei complementar tem
sua matéria especificada na Constituição Federal, ou seja, trata de
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assuntos específicos. A lei ordinária por sua vez atua de modo residual, em
casos que não há exigência de lei complementar.
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Como por exemplo, o artigo 146 CF, traz matérias tributarias
especificas que deverão ser tratadas apenas por lei complementar.
No sistema jurídico brasileiro não se discute se uma norma é
materialmente inconstitucional, pois o que importa é estar inserido na
Constituição, o que prevalece, assim, é o elemento formal. Ou seja, se um
determinado assunto tem que ser tratado por meio de Lei Complementar e
for tratado por Lei Ordinária, se dará a inconstitucionalidade formal, sendo
assim abre espaço para a impossibilidade de se alterar uma norma formal
superior por uma inferior. Quem pode o menos neste caso, não pode o
mais.

4.

A CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA: LEIS REFORÇADAS

Dentro da constituição portuguesa, há a existência das chamadas Leis
Reforçadas, que são aquelas que sobrepõem as demais leis por possuírem
uma força formal superior às demais. Nesse caso, o quórum de aprovação
dessas leis é por maioria de dois terços.
Nota-se aqui que, a constituição Portuguesa, assim como a nossa
Constituição, consagra o aspecto formal das leis. Percebe-se que a
questão do quórum é de suma importância para a caracterização de uma
lei reforçada, que é denominada reforçada justamente pela dificuldade de
sua aprovação.
No ordenamento jurídico brasileiro, não há a existência de leis
reforçadas, porém temos as leis complementares, que também se
sobressaem pelo seu quórum qualificado e pelo seu aspecto formal.
Alterar em Portugal ou no Brasil, uma lei reforçada ou lei
complementar através de uma lei que não possui o mesmo aspecto formal
e quórum qualificado, é uma grave violação às respectivas constituições.
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Seria destruir o critério qualificado e formal que se fez presente na edição
da lei.

5.
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Tanto aqui, quanto em Portugal, é de suma importância à questão
formal e de quórum qualificado de aprovação de uma lei reforçada ou
complementar, e frisa-se que a utilização de uma lei formalmente inferior e
com quórum simples, para alteração destas é ato violento as Constituições
e aos seus princípios.

PRINCIPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA

O princípio da segurança jurídica é inerente à noção de Estado
Democrático de Direito. A própria Constituição, em seu preâmbulo traz tal
princípio, como sendo ele fundamental.
A edição de uma norma/lei complementar, pelo fato de ser mais árdua
sua aprovação, traz certa tranquilidade e segurança aos cidadãos. O
5
quórum qualificado revela uma
maior discussão e atenção dos
parlamentares na aprovação do respectivo texto legal. Logo, o fato de
haver tal dificuldade para cria-la e edita-la, é vista como uma forma de
estabilidade jurídica.
Ao se falar em tributos, tem-se que redobrar as atenções e
discussões, tendo em vista ser um tema que gera anualmente bilhões aos
cofres públicos. Sendo assim, deve-se criar leis - as quais consigam
passar aos cidadãos certa segurança jurídica, o que não ocorre quando
uma lei complementar desta matéria é erroneamente alterada por uma
hierarquicamente superior, neste caso, uma lei ordinária, comum.

6.

CTN COMO LEI COMPLEMENTAR

O CTN - Código Tributário Nacional - é a Lei que norteia, no
ordenamento jurídico do Brasil, a aplicabilidade dos tributos, extensão,
alcance, limites, direitos e deveres dos contribuintes, atuação dos agentes
fiscalizadores e demais normas tributárias.
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A Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, foi criado em forma de Lei
Ordinária, todavia a sob égide da Constituição Federal de 1967, que exigia
em que se tratando de normas gerais, conflitos de competência e
limitações ao poder tributante, deveriam ser sob lei complementar.
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Sob esta ótica o CTN embora sendo lei ordinária, passou a ter eficácia
de lei complementar, por força do principio da recepção.
Já sabendo que a Constituição Federal consagra o aspecto formal das
normas, o CTN, sendo uma lei complementar que trata de matérias
expressamente descritas na Carta Magna, deve ser apenas alterado por
uma lei complementar, ou outra lei formalmente superior a ela.
O legislador criou a Lei complementar com o intuito de demonstrar
maior estabilidade comparada à das matérias tratadas por leis ordinárias.
Ou seja, as matérias tratadas por lei complementar possuem uma
dignidade especial, uma rigidez intermediaria, ficando entre a lei ordinária e
a emenda constitucional.
Neste sentindo, estão às normas tributarias que por sua importância
na sociedade, deve ser tratada em sua maioria por lei complementar.
Sendo assim, o CTN em sua totalidade não deve de forma alguma vir a ser
alterado por uma lei inferior, ou seja, leis ordinárias e afins.
Todavia, por se possuir um quórum de aprovação de maioria simples,
os legisladores utilizam as leis ordinárias para tal, menosprezando o
aspecto formal consagrado pela Constituição Federal.
O CTN como lei complementar com seu aspecto formal e seu quórum
qualificado de aprovação, visa expressar confiança aos contribuintes e
afins. Isto porque todos sabem, que para sua alteração deverá ser levado
em conta que por se tratar de uma lei com um processo de aprovação mais
complexo, será trabalhosa sua alteração. Porém, cotidianamente isso não
é praticado, fazendo assim uma inversão de valores formais das
normas. Quem faz o menos, pode fazer o mais, formalmente dizendo.
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Atualmente, o art. 146, III, da CF não deixa dúvidas
de que as matérias nele contidas devem estar
adstritas à lei complementar e, ipso facto, ao CTN –
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nossa lei de normas gerais tributárias. Daí se inferir
que o CTN deve ser modificado apenas por nova lei
complementar ou pelas normas que lhe forem
hierarquicamente
superiores
(SABBAG.
2016
p.1248).
Nas palavras de Sabbag, a alteração apenas será legitima se ocorrer
de forma que se leve em consideração os aspectos formais e de quórum
qualificado da norma. Sendo assim, a alteração legitima ocorre por nova lei
complementar ou superior hierarquicamente.

7.

REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 70/91 PELA LEI 9430/96

A Lei Complementar 70/1991 dispõe sobre a instituição da
5
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, mais conhecida
como COFINS. Traz em seu dispositivo 6º as entidades e sociedades que
possuem isenção do pagamento deste tributo. Entre as beneficiadas se
encontram as sociedades civis, ou seja, as Sociedades Civis Prestadoras
de Serviços.
Todavia, em 1996 a Lei Ordinária 9.340, revogou por seus artigos 55 e
56 a isenção do CONFINS prevista no artigo 6º, inciso II da LC 70/91.
Neste caso em tela, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reafirmou
que as Sociedades Prestadoras de Serviço estão isentas da cobrança da
COFINS, como previa o artigo 6º da LC 70/91.
Uma das principais funções de uma Lei Complementar é regular o
poder de tributar. Logo, não pode uma Lei Ordinária, aprovada por uma
minoria do Congresso, tratar de definição de tributos e seus afins.
Partes contrárias alegam que a lei complementar 70/91 se trata de
matéria destinada à lei ordinária, então, podendo ser revogada pela lei
ordinária 9.430/96.
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(...). A título propedêutico, podemos firmar as
seguintes premissas: (a) quando a Constituição põe
uma limitação ao poder de tributar, sem requisitar
tópica e expressamente lei complementar, a
competência conferida ao legislador da lei
complementar para regulá-la é uma competência
facultativa. Exercê-la-á o legislador pós-constitucional
se quiser (trata-se de poder-faculdade na lição de
Santi-Romano). (COELHO. 1990. P.126)
Neste sentido Sacha Calmon Navarro Coelho, mostra que apesar de
se tratar de matéria de Lei Ordinária, é dada ao legislador a faculdade de
decidir se tal matéria, devido sua importância, devera ser tratada como Lei
Complementar.
“Sem dispositivo expresso da Constituição que afirme
o contrário, caracteriza-se a lei complementar por seu
aspecto formal. Aliás, 2 COELHO, Sacha Calmon
Navarro. Comentários à Constituição de 1988. Rio de
Janeiro, Editora Forense 1990. p 126. toda e qualquer
espécie normativa ganha identidade específica, e
assim tem definida a sua posição hierárquica no
sistema jurídico, a partir de elementos formais. Não
em razão de seu conteúdo. A competência do órgão
que eminente, e o procedimento adotado em sua
elaboração, determine sua espécie e posição
hierárquica. É certo que a Constituição estabelece
que certas matérias só podem ser tratadas por lei
complementar, mas isto não significa de nenhum
modo que a lei complementar não possa regular
outras matérias, e, em se tratando de norma cuja
aprovação exige quorum qualificado, não é razoável
entender-se que pode ser alterada, ou revogada, por
lei ordinária.” (MACHADO. 2002.p.73)
Desta forma, se primariamente os legisladores regularam a Lei 70/91
como Lei Complementar, é por que quiseram da a esta lei uma maior
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estabilidade e segurança jurídica, formando sobre ela uma armadura
intransponível por leis hierarquicamente inferiores, pois entenderam que tal
assunto era de suma importância para ser aprovado por quórum não
qualificado. Logo a mesma, deveria ter sua alteração feita por uma lei do
mesmo escalão ou superior.

PROBLEMÁTICA ATUAL SOBRE O TEMA – CORRUPÇÃO
Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

8.

Nos dias atuais, o mundo jurídico está ligado por uma fina linha ao
mundo político, tendo em vista que é deste mundo que surgem os textos
legais.
Todavia, com o crescimento da corrupção na esfera política, onde os
legisladores visam apenas o autobenefício, fazendo acordos com grandes
industrias geradoras de tributos, é mais viável para ambos desgraçar a
pouca segurança jurídica que se há e, pleiteando ganhos e economias,
alteram leis que possuem natureza complementar – que complementam o
5
texto constitucional – por leis ordinárias, ou seja, leis comuns e
hierarquicamente inferiores.
Nota-se aqui que, o erro não acontece na esfera jurídica e sim na
esfera política, não há erro na aplicação das normas e sim na sua
fabricação, onde perdeu-se a essência de criar normas que trouxessem
segurança à população.

9.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, conclui-se que:
a)

De fato, segundo parte da doutrina, nota-se a existência de
uma hierarquia entre as normas, na qual no topo se encontra
a Constituição Federal;
b) Na pirâmide hierárquica, a Lei Complementar se encontra
num patamar superior a Lei Ordinária;
c) A lei complementar apresenta-se como tal pelo seu aspecto
formal e também pelo seu aspecto material;
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A lei complementar traz maior segurança e estabilidade para
a esfera e relações jurídicas;
e) A lei complementar traz segurança aos cidadãos, tendo em
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d)

vista que seu quórum de aprovação é qualificado, ou seja, é
mais elevado, dificultando assim sua alteração;
f)
Se o legislador elege um determinado tema para ser arguido
por uma norma hierarquicamente superior, a alteração da
mesma é feita por lei inferior, caracteriza-se uma enorme
violação ao texto constitucional;
g)

A crescente corrupção na esfera política, atinge diretamente
o modo como tal lei é alterada, ou seja, por motivos
econômicos
alguns
legisladores
alteram
as
leis
complementares desta matéria, qual seja tributaria, através de
leis hierarquicamente inferiores, caracterizando uma grave
lesão aos princípios constitucionais;
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo uma análise sobre os
principais e mais polêmicos pontos da Reforma Trabalhista que altera a
Consolidação das Leis Trabalhistas de forma pontual e cheia de estigmas,
em um cenário brasileiro político-econômico contemporâneo delicado. A
metodologia utilizada foi a análise bibliográfica dos principais textos legais,
doutrinas e jurisprudências relacionados ao tema, suscitando-se os cinco
pontos positivos e os cinco pontos negativos desta reforma, respaldados
por referências bibliográficas recentes e escassas. Com fundamentações
contundentes, porém ainda inacabada dada à escassez de referências
fidedignas, a abordagem deste artigo contribui para suscitar a temática e
ampliar as argumentativas sobre os atuais direitos trabalhistas.
Palavras-chave: Direito Trabalhista, Reforma Trabalhista, CLT.
ABSTRACT: This article presents a brief approach on the main and most
controversial points of the Labor Reform that changes the Consolidation of
Labor Laws in a punctual and full of stigma, in a delicate contemporary
Brazilian political-economic scenario. In an objective way, we raise five
positive points and five negative points of this reform, supported by recent
and scarce bibliographical references, since it has been speedily
sanctioned by the president of the republic Michel Temer, also author of the
reform. With strong grounds, but still incomplete given the scarcity of
reliable references, the approach of this article contributes to raise the
theme and broaden the arguments about the current labor rights.
Key words: Labor Law, Labor Reform, CLT.

INTRODUÇÃO
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Desde 2016 tramitando na Câmara dos Deputados e passando
pelo Senado, a Reforma Trabalhista no Brasil entrou em vigor em 11 de
novembro de 2017, tornando-se uma mudança significativa na
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Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) instrumentalizada pela lei No
13.467 de 2017 e pela medida provisória 808. O projeto de lei foi proposto
pelo Presidente da República, Michel Temer, e a tese divide opiniões em
diversos âmbitos, jurídicos, sindicais e ainda pouco entendida pela massa
trabalhista.
Este artigo tem como objetivo realizar uma análise crítica sobre os
principais e mais polêmicos pontos da Reforma Trabalhista que altera a
Consolidação das Leis Trabalhistas de forma pontual e cheia de estigmas,
em um cenário brasileiro político-econômico contemporâneo delicado. A
metodologia utilizada foi a análise bibliográfica dos principais textos legais,
doutrinas e jurisprudências relacionados ao tema, realizando uma análise
desta reforma
É inegável o papel do
5 setor jurídico na dinâmica mutável da
sociedade onde, mesmo com seus costumes e culturas, as transformações
são constantes, principalmente em se tratando de política e economia.
A CLT surgiu como uma necessidade constitucional após a criação
da Justiça do Trabalho em 1939. Antes da CLT, a legislação trabalhista
atendia a pequenos e restritos núcleos e tampouco a massa trabalhista
brasileira. O país passava por um momento de desenvolvimento, mudando
a economia de agrária para industrial e, apesar das diversas alterações
que o seu texto sofreu, a Consolidação das Leis do Trabalho permaneceu
em vigor no Brasil com normas disciplinares das relações individuais e
coletivas de trabalho, além das concernentes
administrativos e à Justiça do Trabalho.

a

procedimentos

Sem grandes alterações até 2017, o governo de Michel Temer
defendeu a Reforma Trabalhista com argumentos como "modernizar” uma
legislação “anacrônica”, privilegiando a negociação entre patrões e
empregados com o objetivo de dinamizar a economia e favorecer a
retomada dos empregos, como foi amplamente noticiado pelos veículos de
imprensa. Porém, a questão a ser levantada é se as relações de trabalho
597
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estão prontas para a mudança. A mudança abre espaço para as
negociações coletivas, atenua a aplicabilidade das leis e flexibiliza
mudanças para quais os cidadãos não estejam preparados.
O Brasil tem passado por grandes transformações políticas e
econômicas nos últimos anos, assim como quando a CLT foi consolidada
em 1939. O tempo exige mudança e as novas dinâmicas de trabalho
também. Porém, é importante que se faça uma análise sob um olhar crítico
e realista da Reforma Trabalhista. Se a CLT veio para garantir direitos que
ainda nem sempre são preservados, a reforma traz mudanças que, em
partes, favorece mais o empregador do que o empregado, retrocedendo
anos de desenvolvimento e história, principalmente no que cerne os
trabalhadores de baixa renda. Por outro lado, a reforma, agora, alcança
novas relações de trabalho, acompanhando o avanço e assegurando
novos formatos.
A partir desta premissa, esmiuçaremos cinco pontos positivos e
cinco negativos da Reforma Trabalhista, passo a passo, elencando os prós
e os contras em sua razão jurídica, social, política e econômica, que foi
criticada pela Central Única dos Trabalhadores e outros sindicatos, pelo
Ministério Público do Trabalho, pela Organização Internacional do
Trabalho, entre outros. Foi defendida por economistas e empresários, bem
como pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra
Martins Filho.
1 PONTOS POSITIVOS DA REFORMA TRABALHISTA
A Lei 13.467/2017 altera mais de uma centena de pontos da CLT e
traz várias mudanças significativas que afetam as relações trabalhistas
como um todo, além das relações sindicais e judiciais decorrentes de
reclamatórias trabalhistas.
Para fins de análise, inicia-se com os cinco pontos positivos da
reforma. Os principais pontos positivos são o reconhecimento da sucessão
de empresários (art. 448), a estabilidade do representante da empresa com
mais de 200 empregados, o fim da contribuição sindical compulsória, o fim
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da homologação sindical para a rescisão e os prazos processuais contados
em dias úteis.
E para os empregados, de acordo com ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira, a nova legislação, ao mudar as regras de contratos
temporários e de jornada parcial, tem potencial para criar cinco milhões de
empregos formais.
1.1 FÉRIAS
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A reforma traz, no Artigo 134, as alterações realizadas sobre
gozo de férias:
ARTIGO 134, p. 1º da CLT
§ 1º Desde que haja concordância do
empregado, as férias poderão ser usufruídas em até
três períodos, sendo que um deles não poderá ser
inferior a quatorze dias corridos e os demais não
poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.
5
§ 2º (Revogado)

§ 3º É vedado o início das férias no período de
dois dias que antecede feriado ou dia de repouso
semanal remunerado.
Determina que, caso haja concordância com o empregado, as
férias poderão ser divididas em três períodos, sendo que um deles não
poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser
inferiores a cinco dias corridos, cada um. Esta manobra permite que o
trabalhador fracione suas férias para melhor aproveitamento do ano,
usufruindo mais períodos de descanso. Para o trabalhador que faz jornada
de seis dias semanais, caso se beneficie de cinco dias de férias, terá de
voltar ao trabalho no sexto dia, o que não permite gozo pleno do período
de descanso.
Entretanto, permitir que uma das partes das
férias não seja inferior a 5 dias, significa que o
empregado que trabalha seis dias na semana terá
que retornar na semana para trabalhar no sexto dia,
regra que interfere no descanso pleno, já que o
599
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

sétimo dia necessariamente é dia de descanso.
Portanto, a sugestão é substituir a redação que prevê
5 dias para seis dias (...). O parágrafo 3º, do artigo

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

134 cria regra que obstaculiza a concessão de férias
dois antes do dia de repouso ou feriado, ajudando o
empregado a descansar mais.
Antes, as férias deveriam ser dadas de uma vez só, sendo
possível, em casos excepcionais, dividi-las em dois períodos de pelo
menos 14 dias cada um. Menores de 18 anos e maiores de 50 anos não
podiam dividir as férias em hipótese alguma, o que foi liberado com a
reforma. A revogação do parágrafo 2º veio em boa hora, uma vez que as
pessoas com 50 anos ou mais gozam de plena disposição para o trabalho,
diferente de outras épocas.
1.2 GARANTIA DE CONDIÇÕES IGUAIS PARA TERCEIRIZADOS
A Lei 6.019/74, em seu Artigo 4º A e PP. 1º e 2º dos artigos 4º C e
5º C, dispõe garantias de condições iguais para terceirizados,
estabelecendo corresponsabilidades.
LEI 6.019/74, ART. 4º A e PP. 1º E 2º DOS
ARTIGOS 4º C e 5º C
Art. 4º-A. Art. 4º-A. Considera-se prestação de
serviços a terceiros a transferência feita pela
contratante da execução de quaisquer de suas
atividades, inclusive sua atividade principal, à
empresa

prestadora

de

capacidade econômica
execução(...).

serviços

que

possua

compatível

com

a

sua

Art. 4º-C. São asseguradas aos empregados da
empresa prestadora de serviços a que se refere o art.
4º-A desta Lei, quando e enquanto os serviços, que
podem ser de qualquer uma das atividades da
contratante, forem executados nas dependências da
tomadora as mesmas condições:
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I – relativas a:
a) alimentação garantida aos empregados da
contratante, quando oferecida em refeitórios;
b) direito de utilizar os serviços de transporte;

d) treinamento adequado, fornecido
contratada, quando a atividade o exigir.
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c) atendimento médico ou ambulatorial existente
nas dependências da contratante ou local por ela
designado;
pela

II – sanitárias, de medidas de proteção à saúde e
de segurança no trabalho e de instalações adequadas
à prestação do serviço.
§

1º

Contratante

e

contratada

poderão

estabelecer, se assim entenderem, que os
empregados
da contratada farão jus a salário
5
equivalente ao pago aos empregados da contratante,
além de outros direitos não previstos neste artigo.
§2º Nos contratos que impliquem mobilização de
empregados da contratada em número igual ou
superior a 20% (vinte por cento) dos empregados da
contratante,
esta
poderá
disponibilizar
aos
empregados da contratada os serviços de
alimentação e atendimento ambulatorial em outros
locais apropriados e com igual padrão de
atendimento, com vistas a manter o pleno
funcionamento dos serviços existentes (...).
Art. 5º-C. Não pode figurar como contratada, nos
termos do art. 4º-A desta Lei, a pessoa jurídica cujos
titulares ou sócios tenham, nos últimos dezoito
meses, prestado serviços à contratante na qualidade
de

empregado

ou

trabalhador

sem

vínculo

empregatício, exceto se os referidos titulares ou
sócios forem aposentados.
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A reforma garante aos trabalhadores terceirizados, quando os
serviços forem executados nas dependências da empresa que contrata o
serviço, as mesmas condições relativas. O texto exige que as tratativas
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sejam as mesmas, existindo uma corresponsabilidade.
Terceirizar atividade-fim significa delegar a terceiros a execução de
parte ou de toda a atividade principal da empresa, o que coloca em risco
não só a qualidade dos serviços oferecidos, já que executados por
trabalhadores que não são subordinados ao tomador, como também os
direitos dos terceirizados, porque não terão os mesmos salários e
benefícios dos empregados do tomador, mesmo quando exercerem as
mesmas funções daquele.
Garantir aos trabalhadores terceirizados os
mesmos direitos, salário e benesses decorrentes do
enquadramento sindical dos empregados do tomador
é a forma de não precarizar nem reduzir direitos
trabalhistas e garantir qualidade na execução do
serviço. Empregado satisfeito significa empregado
dedicado. Se a isonomia estivesse garantida, a
terceirização seria uma opção feita pelo empresário
acerca da modalidade de serviço que pretende
contratar e não uma opção para barateamento da
mão de obra. Ademais, na terceirização, o tomador
não dirige e não comanda o trabalho executado pelos
terceirizados e, por isso, o serviço final não sai com a
qualidade que deveria ter, principalmente se esses
estiverem relacionados com sua atividade-fim. Sofre o
trabalhador, o consumidor e a sociedade em geral.
Por isso, não deve ser autorizada a terceirização em
atividade-fim e deve ser garantida a isonomia salarial
e do enquadramento sindical (CASSAR, 2017, p. 57).
A medida torna-se positiva no âmbito da corresponsabilidade
assegurando o trabalhador de não cair na falácia do sucateamento da mão
de obra e das relações de trabalho sem respaldo de garantias legítimas.
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Por outro lado, favorece a “pejotização”, onde o trabalhador passa
a ser um prestador de serviços e abrindo mão de direitos trabalhistas
importantes, isto é, continua exercendo uma atividade de funcionário,
porém, na legalidade está no mesmo nível hierárquico do empregador.
1.3 DESBUROCRATIZAÇÃO
DESEMPREGO E O FGTS

PARA

RECEBER

O

SEGURO-
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No Artigo 477, a CLT trata da desburocratização para que o
trabalhador receba seguro-desemprego e o Fundo de Garantia sem
grandes percalços.
ARTIGO 477, P. 4º, I da CLT
Art. 477. Na rescisão do contrato de trabalho, o
empregador deverá proceder à anotação na Carteira
de Trabalho e Previdência Social, comunicar a
dispensa aos órgãos competentes e realizar o
pagamento das verbas rescisórias no prazo e na
5
forma estabelecidos neste artigo.
§ 1º (Revogado) (...)
§ 3º (Revogado)
§ 4º O pagamento a que fizer jus o empregado
será efetuado:
I – em dinheiro, depósito bancário ou cheque
visado, conforme acordem as partes; ou
II – em dinheiro ou depósito bancário quando o
empregado for analfabeto.
(...)
§ 6º A liberação das guias para habilitação e
saque do seguro-desemprego e do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, bem como o
pagamento das parcelas constantes do instrumento
de

rescisão

ou

recibo

de

quitação

deverão
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ser fetuados no prazo de dez dias contados a partir
do término do contrato.
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§ 7º (Revogado)
§ 10. A anotação da rescisão do contrato na
Carteira deTrabalho e Previdência Social é
documento hábil para requerer o benefício do segurodesemprego e a movimentação da conta vinculada no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, desde que
a comunicação prevista no caput deste artigo tenha
sido realizada.
Com a reforma, empregadores não precisam mais homologar as
rescisões contratuais de funcionários com mais de um ano de vínculo
empregatício nos sindicatos. A anotação da extinção do contrato na
carteira já se torna um documento hábil para requerer o benefício do
seguro-desemprego e a realizar a movimentação da conta de FGTS. A
reforma exclui a necessidade de homologação da rescisão do contrato de
trabalho pelo sindicato ou Ministério do Trabalho, para que o empregado
dispensado sem justa causa possa pedir o seguro-desemprego e sacar o
FGTS.
A medida é pertinente, pois desburocratiza a rescisão e diminui as
atribuições, que já são muitas, do Ministério do Trabalho e do Sindicato.
Por outro lado, exigir ajuste para a forma de
pagamento da rescisão e ainda que, caso seja em
cheque que ele seja visado é criar muita burocracia
para o pagamento. O importante é que seja nominal
ao empregado e que o empregador escolha a forma
de pagamento e não o empregado, pois este não é o
devedor.
1.4 PERMISSÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
POR COMUM ACORDO
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O artigo 477-B da CLT suscita alteração sobre a permissão de
rescisão de contrato de trabalho por comum acordo entre trabalhador e
empregador.
ARTIGO 477-B DA CLT
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Art. 477-B. Plano de Demissão Voluntária ou
Incentivada, para dispensa individual, plúrima ou
coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho, enseja quitação plena e
irrevogável dos direitos decorrentes da relação
empregatícia, salvo disposição em contrário
estipulada entre as partes.
A lei permite que o trabalhador e a empresa possam rescindir o
contrato de trabalho por comum acordo. Por se tratar de interesse de
ambas as partes, o trabalhador recebe metade do aviso prévio e da
indenização pela rescisão e integralmente as demais verbas. A medida faz
parte de uma manifestação dos5 novos tempos do direito do trabalho, onde
exerce maior autonomia ao trabalhador que tem interesse em pedir
demissão, mas não o faz por não receber, antes da reforma, a totalidade
das verbas rescisórias. Legaliza, também, um acordo já praticado, de
forma informal e sem segurança jurídica, pois a lei considerava-o como
fraude.
Os incentivos às demissões ocorrem nas
grandes empresas, que, por adotarem atuações de
relações públicas com a sociedade ou com seus
empregados, preferem esse instrumento ao de demitir
indiscriminadamente. Os procedimentos e cláusulas
são os mais variados e devem ser interpretados como
a manifestação dos novos tempos do direito do
trabalho, sem que o falso protecionismo atinja a livre
contratação entre as partes, e obviamente desde que
não se evidencie a coação patronal. O incentivo não
se confunde e não se compensa com as verbas
rescisórias,
tem
(salariais/indenizatórias

naturezas
e prêmio por

distintas
aceitar a
605
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rescisão do contrato). A previdência não incide sobre
“as verbas recebidas a título de incentivo à demissão”
(L. 8.212/91, art. 28, § 9º, 5, red. L. 9.528/97).
A medida é positiva desde que não exista coação patronal e
aconteça realmente de acordo mútuo das partes para um bem coletivo.
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1.5 MAIS AUTONOMIA PARA NEGOCIAÇÃO
A reforma trouxe, no Artigo 611 da CLT, mais autonomia para o
trabalhador negociar suas condições de trabalho, como confere abaixo:
ARTIGO 611-A DA CLT
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 individual;
III – intervalo intrajornada, respeitado o limite
mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a
seis horas;
IV – adesão ao Programa Seguro-Emprego, de
que trata a Lei nº 13.189, de 19 de novembro de
2015;
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;
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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;
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XI – troca do dia de feriado;
XII – identificação dos cargos que demandam a
fixação da cota de aprendiz;
XIII – enquadramento do grau de insalubridade;
XIV – prorrogação de jornada em ambientes
insalubres, sem licença prévia das autoridades
competentes do Ministério do Trabalho;
XV – 5prêmios de incentivo em bens ou serviços,
eventualmente concedidos em programas de
incentivo;
XVI – participação nos lucros ou resultados da
empresa.
§ 1º No exame da convenção coletiva ou do
acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho
observará o disposto no § 3º do art. 8º desta
Consolidação.
§ 2º A inexistência de expressa indicação de
contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou
acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade
por não caracterizar um vício do negócio jurídico.
§ 3º Sendo pactuada cláusula que reduza o
salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o
acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção
dos empregados contra dispensa imotivada durante o
prazo de vigência do instrumento coletivo.
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§ 4º Na hipótese de procedência de ação
anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de
acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula
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compensatória, esta deverá ser igualmente anulada,
sem repetição do indébito.
§ 5º Os sindicatos subscritores de convenção
coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão
participar, como litisconsortes necessários, em ação
individual ou coletiva, que tenha como objeto a
anulação de cláusulas desses instrumentos.
A reforma permite que convenção ou acordo coletivo para ajustes
de horários de intervalo como almoço sejam ajustados entre empregador e
empregado, sem a necessidade de interferência do Ministério do Trabalho
ou a necessidade de ouvir a Secretaria de Segurança e Saúde no
Trabalho. A redução do intervalo intrajornada para até 30 minutos poderá
ser reduzida por acordo individual (previsto no § único do art. 444 da CLT),
no caso de empregado ser portador de diploma de nível superior e que
perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
Os intervalos de 1 hora (até 2 horas) ou o intervalo de 15 minutos
(dependendo da jornada de trabalho) poderão ser fracionados (mantida a
mesma remuneração e concedidos intervalos para descanso menores e
fracionados ao final de cada viagem, não descontados da jornada).
Compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o
início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou
acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das
condições especiais do trabalho a que são submetidos estritamente
profissionais como motoristas; cobradores; fiscalização de campo e afins
nos serviços de operação de veículos rodoviários e empregados no setor
de transporte coletivo de passageiros.
A reforma trouxe à tona uma questão polêmica, porém necessária
para a contemporaneidade: a autonomia e o potencial de negociação do
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empregador. Com uma cultura de submissão ainda muito presente entre a
classe trabalhadora brasileira, a seguridade por lei da autonomia de
negociação de detalhes da própria jornada de trabalho, permite que o
empregado viabilize alguns benefícios que outrora não teve.
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Todavia, também permite que o empregador explore a flexibilidade
da lei que, segundo Cassar (2017), significa tornar maleável a rigidez dos
direitos trabalhistas.
Em outras palavras, flexibilizar quer dizer redução ou supressão de
direitos trabalhistas previstos em lei.
Os demais adendos deste artigo, discorreremos no capítulo a
seguir por tratar-se de pontos negativos da reforma.
2. PONTOS NEGATIVOS DA REFORMA TRABALHISTA
1.1 HORAS EXTRAS SEM PAGAMENTO EM TELEATENDIMENTO E
5
PERMISSÃO PARA NEGOCIAÇÃO
COLETIVA DE CONDIÇÕES MENOS
BENÉFICAS AO TRABALHADOR DO QUE AS PREVISTAS EM LEI
Sobre o artigo apontado no item 1.5, a reforma coloca mais pontos
negativos do que positivos em seus termos. Por exemplo, a prorrogação da
jornada de trabalho em ambiente insalubre somente era possível mediante
autorização do Ministério do Trabalho. Com a reforma, basta que essa
prorrogação seja prevista em norma coletiva. De acordo com Severo
(2017),
A autorização para trabalhar por doze horas
consecutivas, que pode ser estabelecida em acordo
individual, com supressão do intervalo para repouso e
alimentação, sem necessidade de licença se o
trabalho for insalubre, de acordo com a nova lei,
também afronta a literalidade da Constituição. Nesse
caso, não há salvação para a norma. Seu exame, à
luz da Constituição vigente, implicará evidente avanço
no trato das questões trabalhistas, pois já faz algum
tempo que essa aberração vem sendo tolerada e
609
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mesmo incentivada pela jurisprudência majoritária do
próprio Judiciário Trabalhista. Agora, inserida em
texto legal, merecerá exame sob a perspectiva do
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confronto axiológico com os termos da Constituição e
não resistirá à literalidade do artigo sétimo (SEVERO,
2017).
Em relação à flexibilidade de não pagamento de horas extras, onde
obriga o empregador a pagar apenas o adicional, Severo (2017) ressalta
que a lei distancia o ordenamento jurídico de assegurar os direitos do
trabalhador.
O texto da Lei 13.467 ainda fala em acordo tácito
para compensação de jornada que, se desrespeitado
pela prática habitual de horas extras, não ensejará o
pagamento dessas horas, mas apenas do adicional.
Mais um dos legados extraídos das súmulas
flexibilizadoras do TST e que, agora, terá a
possibilidade concreta de ser examinado e afastado
do ordenamento jurídico, a partir da teoria da
hierarquia dinâmica das fontes formais.
Já sobre o teleatendimento, também conhecido por "home office",
o atual entendimento da maior parte dos tribunais trabalhistas é que
mesmo o trabalho praticado "em casa" deve ter a jornada controlada,
desde que os meios tecnológicos permitam isso. A reforma, porém, exclui
esse trabalhador do controle de jornada, o que, na prática, pode significar a
realização de trabalho superior ao limite legal sem recebimento de horas
extras.
Pela nova lei, o trabalhador em regime de
teletrabalho perde o direito à aplicação de todas as
normas
de
duração
do
trabalho,
outra
inconstitucionalidade evidente, na medida em que lei
ordinária não pode simplesmente estabelecer que a
Constituição não vale para determinadas categorias
ou para determinadas condições de trabalho. Eis que
610
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temos aí outra boa oportunidade de fixar a correta
interpretação constitucional da legislação do trabalho.
Não nos esqueçamos que o principal argumento dos
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defensores da “reforma” tem sido a afirmação
insistente de que essa lei não suprime direitos
fundamentais. Nesse ponto, fica patente a falácia
dessa suposição, haja vista o imperativo de
reconhecer a completa incompatibilidade do art. 62 da
CLT com os termos da Constituição da República,
que garante a todos, sem exceção, a limitação da
jornada e o pagamento da remuneração adicional
pelos excessos, sem diferenciar trabalho executado
dentro ou fora da sede da empregadora, com ou sem
fidúcia especial.
Diante destes termos, em suma, o trabalhador pode acabar em
situação exaustiva de trabalho, sem remuneração extra e, inclusive, em
condições prejudiciais à sua saúde,
permitindo que empregadores sem
5
escrúpulos abusem e usufruam de um trabalho escravo velado e amparado
pela lei.
2.2 AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA COLETIVA SEM INTERVENÇÃO
SINDICAL
Até então, a maior parte dos tribunais trabalhistas vinha
entendendo que a demissão coletiva somente poderia ocorrer após feita
uma negociação entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores, para
atenuar as consequências das rescisões, já que, diante do número de
afetados, a dispensa coletiva costuma ter grande impacto social.
Ora, basta que os sindicatos não capitulem
diante dessas propostas de “negociação” e, se o
fizerem, certamente não haverá como sustentar
conclusão diversa daquela exigida pela própria CLT,
qual seja, de que a existência e o grau de
insalubridade, por exemplo, constituem questões
técnicas, que precisam ser aferidas por um
profissional habilitado a tanto, ou de que registro de
611
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horário é “obrigação” do empregador com mais de
dez empregados (art. 74) e assim por diante
(SEVERO, 2017).
Ainda de acordo com o artigo citado no item 1.5 (Artigo 611-A), o
sindicato não perde apenas a contribuição sindical, perde também a
possibilidade de intervir de modo adequado nas relações de trabalho,
pressionando o capital para obter melhores condições do que aquelas
previstas na legislação.
Pelos termos do novo art. 611-A, até mesmo o grau de
insalubridade a que está sujeito o trabalhador poderá ser negociado. Com
a alteração, a dispensa coletiva pode ser realizada nos mesmos moldes da
individual, ou seja, sem negociação com o sindicato e sem medidas que
atenuem seu impacto na sociedade.
O parágrafo único do art. 611B é uma pérola
venenosa, a culminância ideológica de uma lei
vergonhosa. Refere que “regras sobre duração do
trabalho e intervalos não são consideradas como
normas de saúde, higiene e segurança do trabalho”.
É evidente que uma lei ordinária não pode
estabelecer que o dia vira noite ou que água é vinho.
Essa norma, portanto, está fadada à chicana, tal
como aquela inserta no art. 442B, que pretende
legitimar a figura de um trabalhador autônomo que
preste serviços com exclusividade e mediante
subordinação. O conceito de empregado e de
empregador, e bem assim de saúde e segurança do
trabalho, se mantêm hígido, tanto na CLT, quanto na
Constituição e nos tratados internacionais de que o
Brasil é parte (SEVERO, 2017).
A reforma trabalhista evidencia as grandes dissonâncias com a
Constituição e com os tratados internacionais que, a duras penas, as
classes trabalhadoras, os juristas, os sindicatos e as organizações vêm
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lutando para dissolver e mudar o cenário trabalhista brasileiro ainda tão
cheio de mazelas.
2.3 FIM DA ASSISTÊNCIA
CONTRATO DE TRABALHO

GRATUITA

NA

RESCISÃO

DO
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No Artigo 477-A a reforma dispõe sobre o fim da assistência
gratuita na hora de rescindir o contrato de trabalho, como diz o texto
abaixo:
ARTIGO 477-A DA CLT
Art. 477-A. As dispensas imotivadas individuais,
plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os
fins, não havendo necessidade de autorização prévia
de entidade sindical ou de celebração de convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua
efetivação.
5

Como não há mais a necessidade da rescisão do contrato de
trabalho ser homologada no sindicato ou no Ministério do Trabalho, o
trabalhador perde a assistência gratuita que verificava se as verbas pagas
pelo empregador na rescisão estavam corretas. Deste modo, o trabalhador
perde auxílio valioso na verificação de sua rescisão, se está realmente de
acordo com a lei e seus direitos garantidos.
A Lei 13.467 altera o prazo para receber as
verbas resilitórias, permite a redução pela metade do
pagamento da rescisão quando houver “acordo” para
a dispensa, equipara dispensa individual e coletiva,
além de prever quitação geral do contrato em planos
de demissão voluntária ou mesmo durante o curso do
vínculo de emprego, ao final de cada ano de contrato.
Ora, essas normas também precisarão passar pelo
filtro constitucional, convencional e da própria CLT,
especialmente se considerarmos a plena vigência do
artigo nono que, curiosamente, salvou-se do ataque
promovido contra os direitos trabalhistas, por essa
legislação ordinária.
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A temática em um âmbito econômico contemporâneo onde, em
plena crise econômica e instabilidade política, privam-se as forças sindicais
de atuarem nas demissões em massa e na preservação dos direitos das
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massas trabalhistas que mais carecem de auxílio.
Causa estranheza que um Projeto, que prima
pela valorização da atuação sindical, dispense a
intervenção do ente coletivo, justamente no momento
em que este poderá ajudar na busca de soluções
para minimizar o impacto das demissões em massa
na economia e na sociedade. O texto é contrário aos
valores sociais do trabalho e à livre iniciativa (art. 1º.
III e IV, da CF), à função social da propriedade e a
busca do pleno emprego (art. 170, III, e VIII, da CF).
Existe uma notável desarmonia no que tange os direitos
trabalhistas das classes que mais necessitam de auxilio da força sindical.
2.4 RESTRIÇÃO DE ACESSO À JUSTIÇA GRATUITA
No Artigo 844, a CLT estabelece restrições de acesso à justiça
gratuita aos trabalhadores:
ARTIGO 844, PP. 1º, 2º e 3º DA CLT
(...)
§ 1º Ocorrendo motivo relevante, poderá o
presidente suspender o julgamento, designando nova
audiência.
§ 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este
será condenado ao pagamento das custas calculadas
na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que
beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar,
no prazo de oito dias, que a ausência ocorreu por
motivo legalmente justificável.
§ 3º O pagamento das custas a que se refere o §
2º é condição para a propositura de nova demanda.
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§ 4º A revelia não produz o efeito mencionado no
caput se:
I – havendo pluralidade de reclamados, algum
deles contestar a ação;
II – o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
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III – a petição inicial não estiver acompanhada de
instrumento que a lei considere indispensável à prova
do ato;
IV – as alegações de fato formuladas pelo
reclamante forem inverossímeis ou estiverem em
contradição com prova constante dos autos.
§ 5º Ainda que ausente o reclamado, presente o
advogado na audiência, serão aceitos a contestação
e os documentos eventualmente apresentados.
5 à Justiça trabalhista quem receber até
Só terá acesso gratuito
1.659,30 reais (salário igual ou inferior a 30% do teto do INSS). Um
processo judicial tem custos que devem ser arcados pela parte perdedora.
Se a pessoa é considerada hipossuficiente economicamente, fica isenta

desse pagamento. Antes da reforma essa isenção era possível, na Justiça
do Trabalho, a qualquer um que declarasse não ter condições de pagar os
custos do processo sem que sustento fosse prejudicado.
Ocorre, ademais, que a Lei 1.060, que disciplina
a assistência judiciária gratuita, não foi revogada e
estabelece que “os benefícios da assistência
judiciária compreendem todos os atos do processo
até decisão final do litígio, em todas as instâncias”
(art. 9º). Novamente, serão os interpretes aplicadores
dessa lei nefasta que terão o desafio de
compatibilizá-la com a ordem jurídica vigente, a partir
do pressuposto da proteção que – recordemos – os
defensores da “reforma” insistem em dizer que não foi
afetado pelo texto da Lei 13.467. Portanto, essa
norma, assim como aquela do art. 844, que
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estabelece o pagamento das custas de processo
arquivado pela ausência do reclamante à audiência
como condição para o ajuizamento de nova demanda,
não resistem à legislação vigente, na medida em que
contrariam não apenas norma ordinária, mas também
o direito fundamental de acesso à justiça previsto
tanto no art. 5º, quanto no inciso XXIX do art.7º da
Constituição (SEVERO, 2017).
Fica notório que a medida restringe o trabalhador de seu acesso à
justiça e fere a Constituição em diversos âmbitos, colocando à custa em
quem tem menos dever de pagá-las, no caso, o trabalhador.
2.5 DIREITOS DA GESTANTE
Sobre os direitos da gestante, o Artigo 394-A da CLT traz
alterações significativas:
ARTIGO 394-A da CLT
Art. 394-A. A empregada gestante ou lactante
somente poderá trabalhar em ambiente insalubre
mediante a apresentação de atestado médico que
comprove que o ambiente não afetará a saúde ou
oferecerá algum risco à gestação ou à lactação.
Anteriormente, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
garantia o afastamento de grávidas ou lactantes de atividades ou locais
insalubres, agora, a mulher só será afastada da função se levar ao
empregador um atestado médico explicando a necessidade. A exceção
será para o caso de grau máximo de insalubridade, que vai assegurar o
afastamento automático da gestante. A lactante, mesmo neste caso,
permanecerá na função, se não levar um atestado sugerindo o contrário.
Sobre estas alterações
A Lei 13.467 obriga a mulher gestante ou
lactante a levar atestado médico para a empresa, a
fim de que seja afastada do ambiente insalubre de
616
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

trabalho, revelando, por via contrária, uma tentativa
de autorização para que haja trabalho com dano
efetivo para a trabalhadora e para o bebê. Entretanto,
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se atentarmos para a norma constitucional que
determina a redução dos riscos à saúde dos
trabalhadores e trabalhadoras, não será difícil concluir
que um tal atestado médico será insuficiente para que
essa exposição ao dano seja considerada lícita. A lei
determina,
ainda,
que
os
intervalos
para
amamentação sejam definidos em acordo individual
com o empregador. Nesse caso, o acordo só será
constitucionalmente válido se preservar o direito, pois
do contrário estaria afrontando tanto as normas
constitucionais que preservam a família e a criança,
quanto à própria disposição da CLT, quando garante
tais intervalos à lactante (SEVERO, 2017).
Há uma grande crítica
de diversos estudiosos quanto à
5
possibilidade de permanência dessas mulheres em ambientes de trabalho
insalubre, principalmente no que diz respeito à gestante que laborar em
locais insalubres com graus médio e mínimo, ato que pode colocar em
risco, não apenas a saúde e a vida da mulher, como também da criança.
Vale ressaltar que a questão também fere a Constituição.
CONCLUSÃO
É inegável e necessário que as leis sejam alteradas de tempos em
tempos para atenderem as novas dinâmicas, principalmente no que tange
os direitos trabalhistas. O Brasil necessita de transformações e demonstra
essa necessidade constantemente, seja pela inquietude do povo, seja ela
rapidez da construção de sua História no último século. Para tanto, se faz
necessário um pensamento crítico e multilateral para que se atente a todos
os lados e necessidades.
As relações de trabalho sofreram grandes mudanças com o
advento da tecnologia e da internet, o setor jurídico tem encontrado
desafios para a aplicabilidade das leis e os empregados e empregadores
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de resolverem seus vínculos empregatícios de forma com que o
trabalhador tenha seus direitos garantidos e ninguém sofra algum dano.
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Com a Reforma Trabalhista, como o próprio Ministério do Trabalho
assegurou em mídia nacional, existirá um aquecimento na empregabilidade
do país, geração de emprego e renda a longo prazo.
Da perspectiva econômica, as alterações no campo trabalhista
trazem melhorias para o universo dos negócios. A redução de custos do
setor produtivo alçaria uma recuperação do nível de empregabilidade no
país, como assegura especialistas em Economia.
Coimbra, em entrevista à Rádio Câmara em 24 de novembro de
2017[1], afirmou que o trabalhador ganharia com a flexibilização, já que
poderia buscar situações mais atrativas para ele, isto é os contratos podem
ser negociados com um maior número de empregadores. Além disso,
aumentaria o número de pessoas investindo de forma empreendedora e
inovadora no mercado.
Entretanto, o Brasil ainda não está pronto para tal acontecimento,
para não falar em utopia, uma vez que devemos levar em consideração
seus profundos vínculos históricos onde, apesar da insistente e
perseverante luta trabalhista, ainda existe em seu cerne as amarras de um
princípio desumano, escravagista e de abuso de poder.
Ainda muito presente culturalmente nos próprios trabalhadores
que, em suas classes mais baixas e operacionais, o uso do poder
inquisitorial por parte dos empregadores, a quem demanda poder, faz parte
do cotidiano ainda em tempos tão atuais. A valer por essa prerrogativa, a
Consolidação das Leis Trabalhistas não apenas se fizera necessária como
é, também, um estandarte de guerra de uma massa que movimenta a
economia do país e que possui, em sua raiz cultural, a característica da
humanização do trabalho.
Uma vez que uma cultura de um povo determina que o indivíduo
se torna digno e honrado apenas quando possui um ofício, é
imprescindível que as ciências jurídicas, sociais e econômicas batalhem
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para o progresso e jamais para o retrocesso, como vários pontos desta
reforma atuam em dissonância do que se vem alcançado nos últimos anos
em prol do trabalhador.
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As transformações são inegáveis e impossíveis de serem
impedidas, todavia, é necessário que se exija de nossos governantes o
respeito pertinente às leis que regem este país em princípios éticos e que
não firam a Constituição, as relações internacionais e seus tratados e,
principalmente, a dignidade humana e toda a sua história de luta.
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RESUMO: O presente artigo tem como ideia principal analisar a influência
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da mídia no Tribunal do Júri, tendo em vista a referência trazida pela
Constituição Federal, aspectos históricos, sociais, midiáticos e de doutrinas
jurídicas. O objetivo é mostrar até que ponto essa influência pode trazer
benefícios e consequências ao indiciado. O pré-julgamento que a
sociedade faz, baseado nos meios de comunicação, é o componente
básico da tarefa de análise a ser realizada.
Palavras-chave: Tribunal do Júri; Influência da Mídia.
ABSTRACT: This current article has as main idea to analyze the influence
5 in mind reference that was brought by
of media in Jury Court, bearing
Federal Constitution, historical, social and media aspects, and of juridical
douctrines. The aim is showed to what extend this influence can bring
benefits and unfavorable consequences to the indicted. The pretrial that the

society do, based in the media, is the basic component of the analysis task
to be made.
Keywords: Jury Court; Influence of media.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. AS ORIGENS DO JÚRI E A INCLUSÃO NA
SOCIEDADE. 2. JÚRI NO BRASIL. 3. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS
CONSTITUCIONAIS. 3.1. PLENITUDE DE DEFESA. 3.2. SIGILO DAS
VOTAÇÕES. 3.3. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 3.4. COMPETÊNCIA
PARA JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. 4. A
INFLUÊNCIA DA MÍDIA. 5. RESGATE DOS SUPLÍCIOS? 6. OPINIÃO
PÚBLICA SOBRE ALGUNS CASOS DE GRANDE REPERCUSSÃO.
CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
INTRODUÇÃO
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No final do século XX, foram vivenciadas profundas mudanças nas
orientações das práticas penais. De forma gradual, as políticas que
marcaram o chamado previdenciarismo penal, foram perdendo espaço e
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dando lugar a um ideal eminentemente retributivista.
Pode-se afirmar que a maneira de enxergar o criminoso e o crime
mudou radicalmente ainda no século XX, assim como as respostas
apresentadas pela sociedade no enfrentamento de ambos os fenômenos,
modificaram-se de forma brusca e inflexível.
Essa nova forma de encarar a criminalidade e as políticas voltadas
a sua prevenção e repressão, enfim, as profundas transformações
relacionadas à experiência do crime, da insegurança e da ordem social são
identificadas pelo jurista e sociólogo da área criminal David Garland, como
parte de um processo de mudança social e cultural que recentemente tem
alterado as relações sociais. O criminoso não é visto como apenas mais
um integrante da sociedade que cometeu um desvio de conduta, e precisa
ser encaminhado para recuperação. O autor de um crime é, agora, tratado
como o inimigo, o outro, o ser que deve ser retirado do convívio social,
condenado a pagar por seus erros de preferência preso e a maior pena
possível.
A transformação do pensamento criminológico conduz, outrossim,
à expansão da infraestrutura voltada mais para a repressão do que para a
proteção do crime. O crime não é mais um problema social, mas sim, obra
de determinados indivíduos que, por questões pessoais, decidem
descumprir a lei e, porquanto, deve pagar por seus atos.
É nesse contexto de “criminologia do outro” que o discurso
midiático passou a exercer papel preponderantemente a partir do momento
em que os meios de comunicação puseram-se a dedicar especial atenção
ao fenômeno da criminalidade. O principal objetivo aqui é analisar como
essa nova criminologia, com suas novas formas de enxergar o crime e o
criminoso, que conta com a participação direta da população e cuja opinião
é diretamente influenciada pelo meio de comunicação, impacta no Tribunal
do Júri.
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1. AS ORIGENS DO JÚRI E A INCLUSÃO NA SOCIEDADE
Embora os primeiros traços do júri foram em solo britânico, não
existe um consenso sobre a origem primeira de tal, tampouco
convergências de opiniões sobre quando e em que local teria sido
instaurado de fato o primeiro tribunal.
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O que se pode afirmar é que há uma noção constituída por um
conjunto de ideias, cuja trajetória se dirige a um mesmo ponto: tribunais
populares sempre existiram, mesmo em sociedades não organizadas na
forma de Estado e o júri que conhecemos hoje, surgiu no mundo anglosaxão.
Paulo Rangel, em uma de suas obras, destaca que o primeiro
tribunal popular não surgiu com Henrique II, tampouco com o advento da
Magna Carta do rei João Sem Terra. Ali surgia o júri propriamente dito que
se tem hoje no Brasil.
Para Guilherme de Souza 5Nucci, no entanto, a verdadeira origem do
tribunal do júri estaria no Tribunal dos Vinte e Três, da antiga Palestina,
responsável pelo julgamento de crimes para os quais se previa pena de
morte.
Rui Barbosa e José Frederico Marques acentuam que o que de
fato ganhou o mundo teria se dado na Inglaterra. O júri da era moderna foi
inserido na Inglaterra pelas mãos de Guilherme, o conquistador normando
que invadiu o país e desapossou os povos anglos e os saxões,
estabelecendo assim, nova cultura e novos costumes.
Com efeito, Henrique II, rei da Inglaterra, no ano de 1066, instituiu
uma espécie de tribunal popular, inserido no contexto do Tribunal de
Clarendon. A sociedade local, organizada em forma de júri, ficava
incumbida de denunciar crimes graves a um juiz itinerante, o xerife.
Alguns anos depois, em 1215, sob forte pressão dos barões
ingleses, o rei João Sem Terra edita a Magna Carta, que ao mesmo tempo
em que estabelecia um rol de direitos fundamentais, fixava o júri como
garantias de julgamentos imparciais. Estabelecendo, então, que nenhum
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homem livre seria preso ou exilado, a não ser em virtude de um julgamento
legal ou em virtude da lei do país.
O júri como conhecemos, portanto, teve como berço a Inglaterra.
Tal júri não contava com um servidor público encarregado da acusação,
nos moldes de um órgão do Ministério Público como é nos dias atuais. A
acusação era feita por pessoas do povo, que se manifestava sobre a
procedência da acusação. Considerada viável a acusação, o caso era
levado ao Juiz presidente do pequeno júri, composto por doze homens do
bem, que era quem decidia se o réu era culpado ou não.
Da Inglaterra, o júri foi para a França, onde se propagou para toda
a Europa se espalhando assim, para o resto do mundo. Quando instituído
em terras norte-americanas, contou com a figura do Ministério Público
como órgão acusador. O júri nos Estados Unidos da América tem
competência muito ampla, encarregado de julgar tanto causas cíveis como
criminais.
Conforme Nucci cita em uma de suas obras, após a Revolução
Francesa de 1789, tendo por finalidade o combate às ideias e métodos
empossados pelos magistrados dos regimes monárquicos, estabeleceu-se
o júri na França, cujo objetivo era substituir um Judiciário formado por
magistrados vinculados à monarquia.
2. JÚRI NO BRASIL
Ironicamente, o júri surge no Brasil, para conter eventuais abusos
por parte da mídia. Em 1822, após censurar um dos jornais de maior
circulação no Rio de Janeiro, suspendendo a publicação e recolhendo
todos os exemplares em circulação, o governo, diante da negativa
repercussão, baixou uma Portaria com a finalidade de esclarecer que não
se tratava de um atentado à liberdade de imprensa. A Portaria 19
regulamentou, então, a atividade da imprensa e fez consignar
expressamente que ela seria livre para publicar, e que os impressos não
sofreriam nenhum tipo de embaraço. Abusos de seus autores e relatores
seriam punidos, mas na publicação nada seria modificado nem censurado.
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Em 18 de junho de 1822, criou-se o júri, com competência restrita
aos delitos de imprensa. O júri contava com um corpo de 24 juízes de fato,
selecionados entre os homens bons, honrados e inteligentes que seriam
nomeados pelo Corregedor e pelos Ouvidores do Crime, mediante
requerimento do Procurador da Coroa e Fazenda, incumbido de funcionar
como Promotor e fiscal de tais delitos.
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Em um ambiente completamente conturbado e sob forte influência
da Inglaterra, o júri nasce então no Brasil, adquirindo status constitucional
logo na primeira Constituição Brasileira, a de 1824.
Em 20 de setembro de 1830, o júri tomou forma de uma
organização mais específica, e logo em seguida, em 1832, o Código de
Processo Criminal do Império promove considerável reforma em tal. O júri
teve sua competência ampliada para o julgamento de todos os crimes, com
penas superioras a cem mil réis. Instituíram-se, nos moldes do júri inglês,
dois conselhos de jurados, um composto por 24 jurados, denominado júri
de acusação, e o outro composto
de 12 jurados, conhecido como júri de
5
sentença.
Em 1841, o júri de acusação foi extinto, permanecendo então,
somente o júri de sentença. Somente com a Constituição Federal de 1946,
que o júri passou a julgar crimes dolosos contra a vida, em modelo idêntico
ao que é seguido até hoje. A CF/88 manteve o Júri como garantia
fundamental, e tratou de torná-lo Clausula Pétrea. Nos termos da
Constituição de 1888 e do Código de Processo Penal, o júri é composto de
homens e mulheres, com idade mínima de 18 anos, com reputação ilibada,
e tem como competência somente o julgamento dos crimes dolosos contra
a vida, tentado ou consumado.
Para cada sessão de julgamento, é feita uma lista organizada pelo
Poder Judiciário, com no mínimo 25 jurados para que, no dia da sessão,
sejam sorteados somente 7 para compor o conselho de sentença.
3. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS
Entende-se por princípios constitucionais aqueles que zelam por
valores fundamentais no ordenamento jurídico. Nucci traz, em uma de suas
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obras, que os princípios constitucionais são eleitos para que o legislador
possa se nortear na elaboração de leis, além de informarem a própria
aplicação das normas constitucionais. A CF/88 em seu artigo 5°, inciso
XXXVIII traz:
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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 termos
seguintes:
XXXVIII - e reconhecida a instituição do júri, com
a organização que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida;
3.1. PLENITUDE DE DEFESA
No júri não basta somente a ampla defesa, é necessário que ela
seja plena, ou seja, que o trabalho do defensor seja o mais perfeito
possível.
Guilherme de Souza Nucci aborda em uma de suas obras o
seguinte pensamento:
“[...] a plenitude de defesa, como característica
básica do júri, clama por uma defesa irretocável, seja
porque o defensor tem preparo suficiente para estar
na tribuna, seja porque o réu pode utilizar seu direito
à autodefesa, ouvindo em interrogatório e tendo em
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tese devidamente levada
presidente, por ocasião
questionário”.

em conta pelo
da elaboração

juiz
do

Esse princípio constitucional demonstra a intenção do legislador de
privilegiar o júri, como garantia individual.
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3.2. SIGILO DAS VOTAÇÕES
A decisão dos jurados acontece de forma sigilosa, em uma sala
secreta, não sendo identificado de que maneira cada um votou. Tal
princípio surgiu para resguardar a segurança de tais membros do Conselho
de Sentença, e a votação acontece sobre os olhos do Magistrado, membro
do Ministério Público e do defensor.
3.3. SOBERANIA DOS VEREDICTOS
A decisão coletiva dos jurados, chamada veredicto, não pode ser
5 por juízes técnicos. Isso não significa que
mudada por um tribunal formado
tal decisão seja irrecorrível, mas sim que somente poderá ser modificada
por outro Conselho de Sentença, quando o primeiro julgamento for
contrário à prova dos autos.
3.4. COMPETÊNCIA PARA
DOLOSOS CONTRA A VIDA

JULGAMENTO

DOS

CRIMES

É de competência do júri, julgar crimes dolosos contra a vida em
sua modalidade tentado ou consumado, exceto quando se tratar de
prerrogativa de função. Tais crimes dolosos contra a vida abrangem o
homicídio privilegiado, qualificado ou simples, o induzimento, instigação ou
auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto em suas diversas modalidades.
4. A INFLUÊNCIA DA MÍDIA
Os primeiros que perceberam o poder que a persuasão pode
causar por meios de comunicação foram Adolf Hitler e seus companheiros,
que tinham a função de convencer os alemães a aceitarem os ideais
nazistas, provocando, assim, o genocídio de milhares de judeus.
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Em se tratando do sistema penal, a mídia sempre exerceu
relevante papel. Eugênio Raul Zaffaroni, em uma de suas obras, afirma
que, além da criminologia estudada nos bancos da faculdade, existe ainda
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a criminologia midiática. Os casos abrangidos pela mídia sofrem enorme
repercussão, que muitas vezes, podendo influenciar na decisão de um
jurado ou até mesmo de um juiz togado.
Em alguns casos, a repercussão da mídia brasileira é tão ampla,
que abrange inclusive territórios internacionais, como foi o caso da
vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, que teve sua vida ceifada. O
motivo não se sabe ainda por se tratar de um crime recente e que está
sobre investigação do poder judiciário, mas a mídia já se encarregou de
transmitir, como por exemplo, a revista online Extra, que traz em uma de
suas matérias a seguinte manchete: “Jungmann: Principal hipótese para
caso Marielle Franco é atuação de milícias”. Nada se sabe de concreto a
respeito desse crime, o que temos são informações extraoficiais, mas que
são transmitidas como oficiais.
Ao longo da história da criminologia, a mídia sempre influenciou em
seus mais diversos meios a sociedade, seja em menor ou maior grau. Um
exemplo memorável dessa grande influência foi o caso da menina Isabella
Nardoni, jogada do sexto andar do prédio onde morava Alexandre Nardoni,
pai da menina e Ana Carolina Jatobá, madrasta, então acusada do crime
juntamente com Alexandre.
No caso citado acima, a repercussão foi tão grande que, antes
mesmo do casal ser considerado culpado, já sofriam com perseguições e
apedrejamentos de multidões de pessoas que os esperavam defronte à
casa do pai de Alexandre Nardoni, momentos antes de se deslocarem à
delegacia para os primeiros depoimentos.
A sentença foi transmitida ao vivo pelos diversos meios de
comunicação e comemorada como final de copa do mundo por aqueles
que acompanhavam pela televisão ou até mesmo no local. Esse grande
poder de persuasão que a mídia detém sobre a sociedade atual, por
muitas vezes prejudica diretamente o réu na hora do julgamento, devido
aos jurados serem pessoas comuns do povo, e muitas vezes não terem
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conhecimento jurídico sobre tal caso baseando, assim, a sua convicção no
que foi trazido pela mídia.
5. RESGATE DOS SUPLÍCIOS?
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A punição na era dos suplícios caracterizava uma cena, onde o
crime, o acusado, a vítima, a maneira de agir, enfim, todos os detalhes do
crime eram expostos em praça pública. O acusado era arrastado pelas
ruas e tinha corpo e rosto expostos ao público, que assistia ao espetáculo
aguardando que o mesmo, como de praxe, confessasse o crime e
apontasse, se fosse o caso, o seu comparsa, e depois era morto de forma
cruel e dolorosa.
Os suplícios retratados acima desapareceram do sistema punitivo
brasileiro há cerca de mais de dois séculos. Quando analisada a relevante
influência dos meios de comunicação e como os brasileiros de um modo
geral reagem atualmente contra o crime e o criminoso, faz surgir, assim a
dúvida a respeito do resgate dos suplícios, pois as características de tal
5
aparecem até hoje na modernidade, salvo em relação a morte cruel que,
na atualidade, é a prisão com a pena mais branda possível.
O acusado é hostilizado da pior maneira possível com todo o ódio
e desejo de vingança por parte da população que acompanha o desenrolar
do crime. Isso acontece, pois, a mídia com seu poder de influência sobre
determinados cidadãos, incumbe-se de provar a culpa do suspeito, caso a
justiça ainda não a tenha feito, como foi o caso da atriz Daniella Perez,
assassinada com 18 golpes de tesoura.
Na época do crime, o então jornal televisivo exibido pela Rede
Globo, denominado Jornal Nacional, exibiu uma reconstituição do crime
não oficial, gerando assim, enorme clamor social.
Lembrando bem de perto os suplícios, a mídia expõe além do
acusado, sua família, seus amigos, a vida pregressa, enfim, tudo ao seu
redor, antes, durante e depois de julgado e condenado.
Como já citado, a pena, quando aplicada, é festeja como se fosse
final de copa do mundo, ou até mesmo algo que tenha relevante
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importância para cidadãos de diversos lugares do Brasil e diversas classes
sociais, como se tudo o que foi exposto pela mídia fosse verdade.
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Durante e após os julgamentos sem notório conhecimento jurídico,
pessoas comuns são abordadas por diversos meios de comunicação para
que prestem seus depoimentos em relação a determinados casos, sobre o
trabalho desenvolvido pela justiça, sobre a dosagem da pena e acertos e
desacertos no decorrer de tal julgamento.
6. OPINIÃO

PÚBLICA

SOBRE

ALGUNS

CASOS

DE

GRANDE

REPERCUSSÃO
A cobertura espetacular dos crimes trazidos pela imprensa, não é
uma novidade nos tempos atuais. Isso vem desde a era dos suplícios, os
quais se formavam plateias para esperar a confissão do acusado e
observar de perto sua morte dolorosa, como já mencionada anteriormente.
O que acontece é que, na atualidade, com o avanço da tecnologia,
essa influência relacionada a crimes levados a Júri se propagou ainda mais
pelos diversos cantos do Brasil e, em alguns casos, até fora dele.
Para o professor universitário e advogado criminalista André de
Paula Viana, essa influência é evidente e não é de hoje. Talvez
contemporaneamente esse assunto vem à tona, porém sempre existiu.
Sendo um crime contra a vida ou não, de competência do Conselho de
Sentença ou de competência de um Juiz Togado, todos, indistintamente,
tem suas próprias influências, sejam morais, psicológicas, religiosas, etc., a
mídia, por sua vez, apenas potencializa tais percepções.
Na obra “A defesa tem a palavra”, de Evandro Lins e Silva, o autor
retrata a injustiça que tal influência pode ocasionar em relação a opinião
pública. Como foi no caso do médico em Belo Horizonte, condenado por
força de uma terrível pressão, influenciada pelo noticiário dos jornais da
época. Outro caso de muita repercussão ocorreu em abril de 2014, “O caso
menino Bernardo”, um garoto de 11 anos desaparecido em uma cidade
gaúcha, o qual, passados alguns dias, fora encontrado morto.
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Na época dos fatos, mesmo o processo estando sobre
investigação, a mídia tratou de culpar o pai e a madrasta de Bernardo,
causando, assim, grande repercussão. A Lei 13.010/2014, denominada
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“Lei Menino Bernardo”, a qual permite, em linhas gerais, que os filhos
sejam educados pelos pais, sem uso de qualquer meio de violência física.
Lei esta surgindo mediante tamanha repercussão do caso, contando com a
opinião pública de celebridades do meio artístico, como por exemplo, a
apresentadora Xuxa Meneghel, que acompanhou a votação da referida lei
no Congresso Nacional.
Outro caso que a repercussão midiática mais uma vez esteve
presente e deu ensejo à manifestação de diversas pessoas foi em relação
ao crime cometido contra a atriz Daniella Perez, a qual a opinião pública
diante o ocorrido e retratado pelos diversos meios de comunicação foi
essencial para a alteração da Lei 8.072/90, que acrescentou no rol dos
Crimes Hediondos, o homicídio qualificado.
A Constituição Federal,
5 em seu Art.5°, inc. LIII, dispõe que
“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente”. Cabe ao Poder Judiciário julgar e não a imprensa. Mas o que
é vivenciado atualmente foge a essa norma da CF/88, pois temos a
imprensa quebrando as regras e julgando antes mesmo de chegar ao
Poder Judiciário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que, quando se trata de crimes dolosos contra a vida,
consumados ou tentados, cabe ao Tribunal do Júri o julgamento. Em regra
esses crimes são mais explorados pela imprensa, o que pode gerar
influência sobre a decisão dos jurados. Razão pela qual deve o Poder
Judiciário, evitar tais influências que podem resultar negativa para a
defesa.
A CF/88, quando garante a liberdade de imprensa, está garantindo
que o cidadão fique bem informado com notícias sejam elas verídicas ou
não, como ocorre na maioria das vezes. Essa garantia trazida pela
Constituição Federal é essencial ao Estado Democrático de Direito.
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Com o avanço tecnológico e o aumento da velocidade das
informações, esse problema vem se agravando cada vez mais, com isso, o
poder social da imprensa também aumenta causando, assim, a capacidade
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de construir a opinião pública baseada nas informações trazidas.
É nítido e significativo o espaço que as notícias relacionadas a
crimes têm na mídia que, com o sensacionalismo, prende a atenção de
quem está acompanhando. Desta forma, provocando inúmeras discussões
em relação ao assunto trazido por essa mídia. Todos têm opiniões para
dar, cada um de uma maneira diferente. Talvez não conseguiremos
enxergar o verdadeiro problema do Brasil em relação a delinquência, se a
mídia estiver preocupada somente com a audiência e não em busca de um
país melhor.
É preciso encarar o futuro com olhar de equilíbrio e fechar as
cortinas do espetáculo trazido pela mídia. Roger Pinto citado por Thomas
Bastos diz:
“A liberdade criou a imprensa e a imprensa não
deve ser transformada na madrasta da liberdade”.
Por fim, vale ressaltar que as leis existem para que possamos viver
em uma sociedade civilizada, e não para julgar a vida social do indivíduo,
como vem acontecendo quando tratamos de crimes dolosos contra a vida
em especial.
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RESUMO: Desde sua implantação as cotas raciais, tornou-se centro das
discussões políticas e jurídicas no Brasil, vez que a mesma ocasiona
colisão de opiniões acerca do tema, pois enraizada em sua concepção há
contradições entre o princípio da igualdade e da proporcionalidade, para
muitos ao mesmo tempo que assegura também viola direitos humanos.
Tanto que alguns segmentos da sociedade se mobilizaram contra as cotas
raciais, de modo que, questionam a sua constitucionalidade. Em
contrapartida há quem a visualize como uma ação afirmativa, ou seja,
medidas concretas que são tomadas para eliminar a discriminação. A bem
da verdade é que as cotas são consideradas impossíveis de implementar
devido à dificuldade de identificar quem é negro no Brasil. As profundas
clivagens no rescaldo da adoção de cotas para afrodescendentes no Brasil
expuseram uma realidade em que pontos de vista e perspectivas
divergentes envolviam políticas que visavam promover a igualdade de
oportunidades educacionais para os desfavorecidos. As divergências
provocaram debates acalorados sobre questões de acesso, igualdade,
equidade, exclusão, racismo, discriminação e a legitimidade de qualquer
forma de política baseada em raça no país. Essas novas políticas
baseadas em raça no país têm enfatizado um novo entendimento de como
raça e etnia são construídas e elas vão ao centro de uma discussão que
gira em torno da questão de ser “negro” no Brasil. Este artigo visa analisar
a respeito da discriminação oriunda do Sistema de Cotas ou as chamadas
ações afirmativas implantadas nas universidades públicas e recentemente
em concursos públicos.
Palavras-chave: ações afirmativas, cotas, políticas públicas.
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ABSTRACT: Since its inception racial quotas, it has become the center of
political and juridical discussions in Brazil, since it causes a collision of
opinions on the subject, because rooted in its conception there are
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contradictions between the principle of equality and proportionality, for
many to the the same time that it also violates human rights. So much so
that some segments of society have mobilized against racial quotas, so that
they question its constitutionality. On the other hand, there are those who
view it as affirmative action, that is, concrete measures that are taken to
eliminate discrimination. The truth is that quotas are considered impossible
to implement because of the difficulty of identifying who is black in Brazil.
The deep cleavages in the aftermath of adopting quotas for
Afrodescendants in Brazil exposed a reality in which divergent views and
perspectives involved policies aimed at promoting equal educational
opportunities for the disadvantaged. Disagreements have sparked heated
debate over issues of access, equality, equity, exclusion, racism,
discrimination, and the legitimacy of any form of race-based politics in the
country. These new race-based policies in the country have emphasized a
new understanding of how race5 and ethnicity are built and they are at the
heart of a discussion that revolves around the issue of being "black" in
Brazil. This article aims to analyze the discrimination arising from the
Quotas System or the so-called affirmative actions implemented in public
universities and recently in public competitions.
Keywords: affirmative actions, quotas, public policies.

1. INTRODUÇÃO
É fato que o Brasil não estava preparado para a abolição da
escravidão, a qual chegou ao fim há 168 anos, mas seu legado impactou
gerações de brasileiros de ascendência africana e deixou uma profunda
desigualdade racial na sociedade do país, desigualdade esta que tentou-se
minimizar com a implantação de cotas raciais. Porém é preciso entender
que a cota racial é uma história de subjugação, não de beneficência. Seu
mal não está em seu nome, mas em seu efeito; a cota é um divisor da
sociedade, um criador de castas, e é tudo o que há por sua base racial,
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especialmente numa sociedade que luta desesperadamente por uma
igualdade que tornará a raça irrelevante (MAIO e SANTOS, 2015).
Desde a implantação as cotas raciais em universidades, estas em si
provocaram polêmica generalizada no país. Muitos que são contra eles
argumentam que facilitar o acesso ao ensino superior nega o princípio de
mérito que traz excelência para as universidades. Na verdade, o Brasil está
tentando resolver um problema artificialmente. Em vez de dar a todos uma
boa educação básica e, portanto, condições para competir como iguais.
Críticos de cota também argumentam que o Brasil nunca teve políticas
públicas baseadas na raça e que isso estabelece divisões na sociedade.
Eles dizem que a promoção dessas políticas contradiria a identidade
nacional do Brasil, onde a maioria da população é mestiça (CAVALLEIRO,
2015).
As cotas, tema bem discutido na sociedade, e ainda, tratado com
muito cuidado pelo ordenamento jurídico, traz a justificativa de
compensação histórica, isto porque, nos tempos da escravatura, o Brasil
foi o país que mais importou escravos oriundos da África e além disso, o
último a promover a abolição, concentrando aqui a segunda maior
população negra.
A pressão para implementar a ação afirmativa tem se originado de
alguns setores que se tornaram cada vez mais conscientes das
desigualdades raciais no Brasil: os movimentos negros, a comunidade
acadêmica nas universidades públicas, algumas vozes solitárias dentro
dos partidos políticos de esquerda e centro-esquerdistas. Agitou algumas
opiniões polarizadoras entre a opinião pública. Esses setores argumentam
que a ideologia promovida por Gilberto Freyre, que caracterizou as
relações raciais no Brasil como democráticas, entrou em colapso, e que
uma reforma social voltada para o multiculturalismo é indispensável no
processo de modernização da sociedade brasileira (GOMES, 2010).
Estudos brasileiros sempre mostraram que os pobres e negros não
faziam parte do ensino superior. A universidade era um lugar para as
elites. Parte da razão por trás disso é que tanto os proponentes quanto os
opositores da ação afirmativa usam os conceitos de justiça para defender
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seus argumentos, o que torna difícil encontrar um consenso. Partindo
deste princípio o trabalho propõe-se a abordar a problemática das cotas
para negros nas universidades e nos concursos públicos.
2. REVISÃO DE LITERATURA
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As cotas raciais são controversas em uma nação que gosta de se
considerar uma democracia racial. O Brasil foi o último país do hemisfério
ocidental a abolir a escravidão em 1888. Mas, ao contrário dos Estados
Unidos e da África do Sul, o Brasil nunca formalizou a segregação racial. O
país também tem uma longa história de miscigenação. Os cidadãos negros
brasileiros são responsáveis pelo maior número de pessoas da diáspora
africana nas Américas. Historicamente, dentro e fora de suas fronteiras, o
Brasil tem sido descrito como uma democracia racial, uma sociedade que
evitou a segregação da África do Sul e do Sul dos EUA e onde a
miscigenação entre negros, brancos e todas as outras categorias raciais é
altamente celebrada. No entanto, a estratificação racial existe e a
população branca ocupa uma5 posição superior (SANTOS e LOBATO,
2013).
Tem-se vivido sob um ciclo cumulativo de desvantagens, provando
que o país é confrontado com práticas discriminatórias e racistas baseadas
na raça ou na cor da pele de um indivíduo. Em 2001, logo após a
Conferência de Durban sobre Racismo e Xenofobia, o governo reconheceu
oficialmente que existe racismo no Brasil, deixando claro que o conceito de
“democracia racial” não reflete a realidade brasileira. Como resultado, uma
forma de ação afirmativa “cotas” foi endossada para abordar as
desigualdades raciais. Programas patrocinados pelo governo foram
criados, juntamente com a implementação de cotas em vários ministérios e
algumas universidades públicas (GONÇALVES e SILVÉRIO, 2013).
É sabido que as ações afirmativas, são medidas legislativas e
administrativas que têm o escopo de gerar facilidades à determinada
classe de pessoas para ingresso no ensino superior e em determinadas
carreiras públicas.
A criação da política de cotas raciais para admissão em
universidade, como um dos tipos de ações afirmativas, tem como objetivo
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central oferecer possibilidades reais de inclusão do negro na sociedade
brasileira.
A ação afirmativa visa remover barreiras formais e informais que
impedem o acesso de determinados grupos ao mercado de trabalho,
universidades e posições de liderança. Em termos práticos, as ações
afirmativas estimulam as organizações a agirem positivamente, com o
objetivo de favorecer as pessoas das classes sociais discriminadas para
que elas tenham a oportunidade de ascender a posições de comando. O
que já está claro é que a ação afirmativa, como uma estratégia para a
igualdade racial, provou ser um ajuste desconfortável para o Brasil,
resolvendo certos dilemas raciais ao criar outros completamente novos
(BARROS, 2009).
Seu argumento baseia-se nos antigos conceitos de igualdade
jurídica, cuja modificação de seu conceito a partir da consideração de uma
diferenciação entre os atores sociais poderia, em seu pensamento, criar
distorções que são perigosas para os sistemas político-legais. A política de
cotas raciais para admissão na universidade impõe discriminação, uma vez
que seus olhos, o preconceito racial perpétuo no Brasil, além de tirar as
pessoas que merecem seu lugar na mesma, porque o tratamento
diferencial iria prejudicá-los (BAETA e CLARISSA, 2014).
2.1. As Políticas de inclusão social no ensino superior
No Brasil, várias iniciativas foram tomadas para alterar as formas de
acesso ao ensino superior e proporcionar maior mobilidade estudantil.
Entre eles, é possível citar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o
Sistema Único de Seleção (SISU); o programa Reuni e as políticas de
inclusão social (MEC).
O acesso ao ensino superior foi feito principalmente através da
aprovação em um exame vestibular. Em 1998, o ENEM foi criado para
avaliar alunos que concluem o ensino médio. O exame avalia as
habilidades e habilidades desenvolvidas nos doze anos de escolaridade
básica. A participação é voluntária e é oferecida anualmente àqueles que
completam e terminam o ensino médio.
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Em 2009, o ENEM passou a cumprir quatro funções: 1) avaliar o
conhecimento dos alunos que concluem o ensino médio; 2) permitir que o
aluno concorra a uma bolsa do ProUni e solicite ao FIES para ser aluno de
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um IES privado; 3) ser o teste de conclusão do ensino médio para alunos
da EJA (Educação para Jovens e Adultos) e 4) substituir ou somar pontos
no exame vestibular em IES brasileiras. Atualmente, o IES utiliza o
resultado do ENEM como critério para o processo seletivo, substituindo o
vestibular completamente ou complementando-o com os escores
vestibulares.
Outra inovação no processo de acesso ao ensino superior é o novo
programa para a IES públicas federais: o Sistema de Seleção
Unificada/SISU. Trata-se de um sistema informatizado, administrado pelo
MEC desde 2010, no qual o IES federal oferece cotas para os candidatos
que participam do ENEM. Candidatos inscritos on-line o SISU seleciona
automaticamente os candidatos com as melhores notas nos testes do
ENEM para as vagas disponíveis por curso. Em 2013, o programa SISU
disponibilizou 129.319 vagas 5 em universidades públicas federais. O
número de candidatos foi de 1: 949.000. A proporção de cotas para
candidatos revela que a luta por cotas em IES públicas continua a ser
exacerbada. Sem dúvida, a iniciativa deste programa é importante, mas
serve apenas 6,6% dos candidatos (MEC).
Outra iniciativa importante foi a instituição, em 2007, do programa
REUNI, com o objetivo de reestruturar e expandir o sistema federal de
universidades. O programa envolveu a criação ou reestruturação do IES, a
criação de novos cursos e cotas e a ampliação do corpo docente. O
programa foi financiado pelo governo federal e administrado pelo MEC.
Entre 2006 e 2010 foram criadas dez novas universidades federais em
diferentes regiões do país, 77.279 novas vagas e 1.035 novos cursos de
graduação foram instituídos (Andifes).
Apesar dessas diferentes medidas, no Brasil, a expansão do acesso
e maior inclusão social no ensino superior ocorreu principalmente com a
introdução de dois importantes programas: o de cotas no setor público; e o
Programa Universidade para Todos/ProUni, no setor privado.
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Com relação às cotas, a primeira iniciativa ocorreu em 2001, com a
Lei 3.708 do Estado do Rio de Janeiro, que instituiu a reserva de 40% das
cotas das universidades estaduais para negros e pardos. Atualmente
existem diferentes modelos de Políticas Afirmativas (APs) no ensino
superior público: cotas raciais, cotas sociais para alunos de escolas
públicas e o modelo em que um bônus é adicionado. A modalidade de
bônus no vestibular é adotada pelas IES do estado de São Paulo e
algumas federais (ANHAIA, 2013).
O Supremo Tribunal Federal, o mais alto tribunal do país, aprovou
por unanimidade a constitucionalidade das cotas raciais. Para o STF, as
políticas afirmativas não violam o princípio da igualdade ou
institucionalizam a discriminação racial, como os defensores das cotas
defendiam. A decisão unânime do STF em favor das cotas raciais no
ensino superior gerou muitas controvérsias, no entanto, para os
movimentos sociais de defesa das cotas, a decisão foi uma vitória
(BELLINTANI, 2016).
Em agosto de 2012, foi promulgado o decreto que regulamenta a Lei
nº 12.711/2012, denominada Lei de Quotas. O decreto lista as regras e
cronograma de implementação do novo sistema de distribuição de cotas no
sistema federal de ensino superior. A lei prevê que as universidades
públicas federais e reserva institutos técnicos federais, pelo menos 50% de
cotas para estudantes que tenham concluído todo o ensino médio em
escolas da rede pública, com distribuição proporcional das quotas entre os
negros, pardos e indígenas (CALDERÓN, 2012).
Do total dessas cotas, metade deve necessariamente ser oferecida
a estudantes com nível de renda comprovado, vinculado ao corte
econômico. Em outras palavras, para ser um candidato a honorários, os
alunos devem seguir diferentes combinações de três procedimentos
diferentes: é necessário verificar que todo o ensino médio de uma escola
pública foi atendido; deve declarar-se pertencente ao grupo indígena ou
evidência preto e marrom, e do presente da renda (menor ou igual a 1,5
per capita salário mínimo) no caso de competir por cotas para alunos de
baixa renda (CALDERÓN, 2012).
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As universidades e institutos federais tiveram quatro anos para
implementar progressivamente o percentual de reserva de cotas
estabelecido por lei, mesmo aqueles que já adotaram algum tipo de

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

programa afirmativo. Muitas instituições do ensino superior já
implementaram as alterações nos exames de seleção. Em uma
investigação verificou-se um aumento de 34% na oferta de cotas em geral
em IES públicas. As cotas para ampla concorrência tiveram aumento de
17,5%. Estudantes brancos da rede pública e de baixa renda que já seriam
beneficiários de políticas afirmativas, obtiveram um aumento de 29,5% na
oferta de cotas no sistema de cotas. No entanto, considerando o total de
cotas destinadas a negros, pardos e indígenas, foi entre 2012 e 2013,
quando foi alcançado o maior aumento, que atingiu 176% (COSTA, 2016).
Por outro lado, o processo seletivo de 2014 apresentou um aumento
menor na oferta total de cotas. As universidades, para cumprir as
disposições da Lei 12.711, tiveram que reduzir o número de cotas alocadas
para a ampla concorrência. As cotas para estudantes brancos de escolas
públicas e baixa renda tiveram5 um aumento de 38% e as destinadas a
negros, pardos e indígenas cresceram 17,8%. Em 2012, apenas 21,6%
dos vagas oferecidas nas IES federais eram reservadas. Em 2013, em
virtude da obrigatoriedade estabelecida em lei, o percentual de cotas
reservadas passou para 31,5%, chegando a 40,3% em 2014. Em 2016,
esse percentual chegou a 50%. O impacto da implementação desta lei
precisa ser acompanhado e devidamente avaliado pela própria IES, pelo
MEC e pelos pesquisadores (COSTA, 2016).
2.2. A criação da Lei de Cotas Sociais
Para combater a desigualdade no ensino superior, o governo federal
aprovou a Lei de Cotas Sociais em 2012. A lei destina metade de todas as
vagas de admissão nas instituições financiadas pelo governo federal para
graduados em escolas públicas, independentemente de sua raça (as
universidades públicas, diferentemente das escolas secundárias, têm mais
prestígio no Brasil do que as privadas). Desses lugares reservados,
metade é destinada a estudantes cujas famílias ganham menos de 1,5
salário mínimo, por mês. Uma porcentagem dos espaços em ambas as
categorias é reservada para estudantes negros, pardos e indígenas,
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proporcionalmente à proporção de brancos para residentes não brancos
em cada estado dado. O problema é que a lei apenas pediu que os
candidatos relatassem sua própria raça (MULHOLLAND, 2016).
Em 25 de abril de 2012 essa questão foi superada, uma vez que o
Supremo Tribunal, com todo o poder conferido pela Constituição Federal
de 1988, determinou a constitucionalidade da política de cotas raciais e
étnicas de ingresso na universidade. A base era que eles servem para
corrigir importantes distorções históricas, que mantinham os negros à
margem da sociedade, uma vez que não eram facilitados a entrar no
sistema educacional com base em uma longa política de escravidão
realizada pelo Estado. Fortaleceu-se o debate nos meios intelectuais e
movimentos sociais sobre diversidade, ação afirmativa, igualdade racial de
oportunidades e diferenças, enfim, sobre as formas de alcançar maior
inclusão. Esses fatores se estenderam além dos anos 90, ganhando força
nos anos 2000. No início dos anos 2000, três eventos foram decisivos para
mudar o debate sobre diversidade e inclusão: a repercussão dos novos
movimentos sociais orientados principalmente para a questão racial; a
iniciativa presidencial admitir que o Brasil era um país racista, que
endossou a ação afirmativa -a forma extrema de taxas, estabelecendo
quotas de reserva no mercado de trabalho e universidades, por exemplo,
para tratar das desigualdades raciais e eventos internacionais como a
Conferência de Durban em 2001 (SANTOS e LOBATO, 2013).
Entre as propostas resultantes desta conferência, a ideia de cotas
nas Instituições de ensino superior tornou-se relevante e desencadeou um
acalorado debate público. Desde então, as Políticas de Ação Afirmativa
têm sido propostas como um mecanismo importante para corrigir as
desigualdades sociais.
2.2. As controvérsias das cotas
No capítulo que trata dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos,
a Constituição Federal em seu art. 5º diz que:
“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
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País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade”.
A Constituição Brasileira declara os mesmos direitos, os critérios
universais são os fundamentos de uma sociedade democrática.
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Neste prisma, negros, amarelos, indígenas, brancos, enfim, todos
são iguais e, reservar cotas nas universidades para estes ou aqueles,
significará a violação de imperativos constitucionais.
De acordo com Vasconcelos (2018, p.1),
Portanto o sistema de “cotas” não é a solução do
problema racial no Brasil, até porque tem todo um
arcabouço social, cultural e econômico que envolve o
problema de racismo no Brasil, esse sistema pode ou
não ajudar, mas com certeza não é a solução do
racismo em nosso país. Então por que desde já, não
se começa5 a investir na educação de base, de forma
que, todos tenham acesso a ela, (negros, brancos,
pobres, índios, imigrantes e descendentes), para que
cheguem ao ensino superior em igual condição a
todos sem que sejam necessárias as “cotas” para que
negros tenham possibilidades de frequentar uma
universidade e para que quando terminem o curso
superior o mercado de trabalho esteja aberto para os
receberem sejam ricos ou pobres, negros ou brancos,
ou de qual quer linha social de que venha a sua
descendência. Acredita-se que as “cotas” geram
conflito entra as pessoas ao contrário do que se acha
que facilitara a convivência entra “Negros e Brancos”
dentro de uma sociedade sem raça e sem cor, isso
não resolve e segundo a antropóloga Yonne Magie,
profª.: UFRJ afirma que no lugar de cotas para
“Negros” deve-se abrir vagas nas escolas para todos,
e não é só vagas, mais sim, investir na educação de
base para que se tenha uma educação de qualidade
e não de quantidade. A antropóloga fala também que
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“falar em ‘raça’ é tentar apagar o fogo com gasolina,
as ‘cotas’ é um cala-boca para a sociedade e a
comunidade negra do país”, com tantos problemas
sociais e econômicos no país querer resolver os
problemas de racismo através das “cotas” não é a
solução podendo ser um paliativo mais não resolvera
a crise do racismo no Brasil, tendo em vista que as
“cotas” podem servir como novo veículo de
discriminação contra os afros descendentes.
No Ordenamento Jurídico Brasileiro, os princípios possuem uma
grande importância, pois os mesmos são considerados alicerces para a
efetividade jurisdicional, dando uma estrutura e coesão a seu corpo. Assim,
os princípios trazem uma orientação a interpretação das normas gerais.
Assim traduz, Ferreira Filho (2012, p. 139) a importância de tal
princípio:
O princípio da igualdade, ou melhor, o princípio
da igualdade perante alei, isonomia, é o segundo dos
princípios do Estado democrático de Direito. Foi ele
uma das principais reivindicações a que atenderam a
Revolução Francesa e outras Revoluções liberais.
Quando a Constituição Federal traz a expressão “Todos são iguais
perante a lei [...]” (caput, do art. 5º), quer manifestar a imposição de um
dever, qual seja, de aplicação igualitária dos direitos previstos em Leis a
todos aqueles a quem são destinadas sem qualquer tipo de privilégios.
No plano jurídico discute-se ainda sobre a implementação do
princípio constitucional da igualdade, ou seja, o cerne do debate concentrase no fato de que o Estado deveria garantir certa “neutralidade processual”
(Gomes, 2010) ou pelo contrário deveria criar mecanismos
contemporâneos de política orientador de ações que possibilitem a
realização da igualdade de resultados ou material entre os membros da
nação. Gomes nos aponta que “as nações que historicamente se
apegaram ao conceito de igualdade formal são aquelas onde se verificam
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os mais gritantes índices de injustiça (...) já a chamada igualdade de
resultados tem como nota característica exatamente a preocupação com
os fatores “externos” à luta competitiva – tais como a classe ou origem
social, natureza da educação recebida - , que tem inegável impacto sobre
o seu resultado” (2010, p.38).
Há que se falar ainda no princípio da proporcionalidade,
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“A aplicação do Princípio da Proporcionalidade
impõe a observância de seus três subprincípios:
adequação, necessidade e proporcionalidade em
sentido estrito. Uma medida é considerada adequada
quando o meio escolhido é idôneo para alcançar o fim
colimado; é necessária, se não há outra menos
gravosa para a persecução da finalidade estabelecida
e, finalmente, proporcional em sentido estrito, se não
houve restrição excessiva a um direito, ou aplicação
de um ônus em um correspondente benefício.”
5
(BRAGA, 2004, p.170).
Enfatizando a importância do Princípio da Proporcionalidade,
Valeschka e Silva Braga (2014, p. 94), leciona que:
De fato, a proporcionalidade serve para que seja
determinado o limite pelo qual um interesse poderá
ser legítimo e parcialmente sacrificado em prol de
outro. Deve-se observar, portanto, que para a correta
aplicação da máxima, faz-se necessária a
identificação de quais os princípios ou direitos
confrontados e de como deverão ser sopesados.
Assim, resta claro que o Princípio da Proporcionalidade é aplicado
na intenção de equilibrar direitos conflitantes. Suzana de Toledo Barros
(2016, p. 30), discorre que, por meio do Princípio da Proporcionalidade
busca-se a garantia de direitos tidos como fundamentais e que não podem
ser menosprezados a qualquer título.

645
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Outro parâmetro verificado, também considerado como subprincípio
da Proporcionalidade, é o da Necessidade. Wilson Antônio Steinmetz
(2011, p. 213), leciona que:
O princípio da necessidade [...] ordena que se
examine se, entre os meios de restrições disponíveis
e igualmente eficazes para atingir ou promover o fim
pretendido, o escolhido é o menos restritivo – isto é,
menos prejudicial ou gravoso – ao(s) direito(s)
fundamentai(s) em questão. Assim, uma determinada
restrição é necessária se não é possível escolher
outra restrição igualmente efetiva que limite menos
o(s) direito(s) fundamental(is) em questão.
No entanto, a discussão entre a questão política e jurídica sobre os
benefícios das políticas de cotas em geral e, neste caso, de cotas étnicas
ou raciais não é simples. Não se pode ignorar o modo como o discurso do
negro foi dado no Brasil e como ele consolidou suas experiências de vida.
Isso ocorre porque a abolição da escravatura no Brasil é reconhecida como
um fato social trabalhado a partir da perspectiva legal, como a maior
demissão coletiva de setores da população. Essa demissão foi feita sem
uma compensação justa, e na verdade o que ele supunha era
simplesmente jogar os negros na rua e, com isso, manter seus
descendentes em um estado de marginalização econômica e, portanto,
social (BELLINTANI, 2016).
Poder-se-ia argumentar que o uso de cotas minoritárias para impedir
que minorias tenham acesso a posições privilegiadas na sociedade é
deplorável, mas o uso de cotas para forçar a inclusão de minorias é
desejável. No entanto, mesmo quando usadas "por uma boa causa", as
cotas carregam um pecado original, a saber, o fato de elas mesmas
estabelecerem categorias separadas baseadas em traços raciais, e esse é
um novo tipo de segregação em si. Cria um precedente perigoso, uma vez
que mina um dos princípios básicos da luta mundial contra o racismo: a
negação de que haja qualquer justificativa científica para alegar diferenças
raciais (LAFER, 2005).
646
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

De fato, o racismo baseia-se em uma teoria que a ciência moderna
provou ser falsa: a ideia de que diferentes "raças" mostram diferenças
genéticas em termos de realização mental, que existem diferenças
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intransponíveis que são transmitidas de uma geração para outra. O próprio
conceito de raça raramente é usado no registro científico hoje, já que
geneticamente não existem raças isoladas e uniformes. A raça é um
constructo social, discriminatório e não uma classificação científica, e é por
isso que a Declaração dos Direitos Humanos promove o princípio da
igualdade perante a lei e a justiça, condenando todas as formas de
discriminação e racismo (GOMES, 2013).
A proposta de cotas baseia-se no fato de que os alunos "negros"
não parecem capazes de competir com estudantes brancos nos exames
de admissão. Isso é verdade, porque essa população enfrenta obstáculos
sociais muito sérios em sua trajetória de escolarização, dificultando sua
qualificação para o ensino superior. Algo deve ser feito para preencher a
lacuna, mas as cotas não representam ações afirmativas no sentido de que
elas não ajudam a superar a falta
de habilidades básicas e o estigma da
5
discriminação. É simplesmente uma reivindicação de critérios de admissão
diferenciados, mais rigorosos para estudantes brancos e de origem
asiática, e um mais leniente para candidatos "negros". Não importa o
quanto se tente evitar implicações negativas, o resultado parece inevitável
(CAVALLEIRO, 2015).
Não se pode aceitar a suposição de que as dificuldades que os
estudantes "negros" enfrentam quando buscam admissão na faculdade
derivam de diferenças genéticas que impedem que seus esforços se saiam
bem na escola. No entanto, se formalizarmos a raça como um dos critérios
de admissão, estamos assumindo que todos aqueles com características
negroides, mesmo aqueles em famílias de renda mais alta e aqueles com
boa escolaridade básica, são igualmente incapazes de competir com
estudantes brancos e, portanto, devem ser igualmente beneficiados pelo
sistema de quotas. Isso reforça a falsa associação entre a ascendência
africana e a inferioridade intelectual, pressupondo que nenhum indivíduo
negro pode competir com um indivíduo branco. O perigo de incorrer em tal
falsa generalização levou muitos universitários negros a se oporem
firmemente ao sistema de cotas (GONÇALVES e SILVÉRIO, 2013).
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Outra consequência negativa é o fato de que tal alegação deixará de
reconhecer o valor da boa educação básica, como se fosse desnecessário
para prosseguir a educação. O principal objetivo é entrar na universidade,
em vez de criar oportunidades que permitam às vítimas de discriminação
lutar pela educação universitária. Essa falta de reconhecimento do valor da
educação básica introduz o risco de preservar a distinção inicial ao longo
do curso, uma vez que a qualidade da formação educacional desempenha
um papel substancial no desempenho acadêmico na faculdade. Os
estudantes desafiados por sérias desvantagens educacionais em áreas
como compreensão de leitura, escrita, familiaridade com metodologia
científica, uso de raciocínio matemático, etc., terão muita dificuldade em
acompanhar os cursos universitários. A falta de informação em ciências,
literatura, história, geografia, etc. limita os horizontes culturais daqueles
que não tiveram a oportunidade de estudar em boas escolas, e isso
também deve ser abordado (GOMES, 2013).
Esse problema afeta não apenas os estudantes negros, mas
também os brancos pobres, impedindo-os de entrar em universidades
públicas. Mesmo quando entram, isso pode impedir que eles realmente
obtenham um diploma no curso escolhido.
Além das vagas nas universidades, foi editada em 2014 a Lei
reservando vagas em concursos públicos. A Constituição veda a
discriminação e o racismo, e assim os negros são beneficiados duas
vezes. O concurso público surgiu para suprir as necessidades de
contratação de profissionais qualificados para exercer as funções públicas,
mas não considerava a cor da pelé, raça, origem, idade entre outros.
Para Lima Neto (2014, p. 03) sobre a Administração Pública:
A Administração Pública deve pautar a sua
atuação,
primordialmente,
nos
princípios
constitucionalmente positivados no caput do art. 37
da
Constituição
Federal
(CF):
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Contudo, na consecução de suas finalidades, a
Administração

Pública

não

deve

olvidar-se

de
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princípios de natureza mais ampla, como o da
igualdade, ou mesmo de princípios constitucionais
implícitos, como o da razoabilidade e o da
proporcionalidade.
A lei 12.990 de 09 de junho de 2014, estabelece em seu texto
reservas de vagas em concursos públicos:
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Art. 1º. Ficam reservadas aos negros 20% (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, na forma desta Lei.
E ainda especifica como é aceito o critério cor da pele:
Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros
aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no
5
concurso público, conforme o quesito
cor ou raça utilizado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Parágrafo único. Na
hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado
do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua
admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla
defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.”
Analisando tais artigos verifica-se que os negros estão sendo
privilegiados duas vezes.
O que Sales (2005, p. 39) preconiza em sua obra:
[...] a discriminação abrange toda distinção,
exclusão, restrição ou preferência que tenha por
objeto ou resultado prejudicar ou anular o exercício,
em igualdade de condições, dos direitos humanos e
liberdades fundamentais, nos campos políticos,
econômicos, social, cultural e civil, ou em qualquer
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outro campo. Logo, a discriminação significa sempre
desigualdade.
Assim, igualdade seria a disponibilização de uma educação de
qualidade, para que todos os cidadãos tenham acesso aos seus direitos
básicos. A partir do momento que, foi implantada reservas de vagas nas
universidades e também nos concursos públicos, a discriminação foi
revertida, pois os negros têm acesso a universidade através do sistema de
cotas, se torna aluno igual aos outros e no concurso público compete de
forma desigual com aquele colega de turma da universidade (CUNHA,
2018).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pouco mais de uma década após as primeiras universidades no
Brasil terem adotado cotas para afro-brasileiros-brasileiros e outros grupos
desfavorecidos, o país tem implementando as mais abrangentes políticas
de ação afirmativa. A controvérsia envolvente inspirou um grande número
de estudos, que buscam avaliar o impacto e o alcance das políticas, em
termos de desigualdade racial e social, bem como para avaliar as
percepções dentro do público em geral.
As medidas, implementadas provocaram uma feroz oposição e uma
série de batalhas legais sobre a constituição proporcionalidade das cotas
raciais. Os críticos também questionaram a viabilidade de determinar quem
é branco e quem é negro no Brasil.
Defensores da ação afirmativa, incluindo afro-brasileira ativistas e
numerosos estudiosos, no entanto, insistiram que o país está muito longe
de superar seu legado escravo. Eles citam gritante desigualdades entre
negros e brancos em termos de renda, níveis educacionais e a maioria dos
outros indicadores de desenvolvimento humano, argumentando a
necessidade de medidas compensatórias.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

650
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

ANHAIA, B.C. de. Ensino Superior e Inclusão Social. Um estudo
comparativo das ações afirmativas no Brasil: dois debates à prática.
Dissertação de mestrado em sociologia. Porto Alegre: UFRGS 2013.
BAETA, N.; CLARISSA, E. Ensino superior no brasil e suas políticas
de inclusão social. pág. educ., Montevideo, v. 7, n. 2, p. 152-177,
nov. 2014.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

BARROS, J.A. A construção social da cor: diferença e
desigualdade na formação da sociedade brasileira. Petrópolis, Vozes,
2009.
BARROS, S. de T. O Princípio da Proporcionalidade e o Controle
de Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais.
Brasília: 6ª Ed. Brasília Jurídica. 2003. p. 30.
BRAGA,
V.S. Princípios
da
Proporcionalidade
Razoabilidade. Curitiba: Ed. Juruá. 2004. p. 170.

&

da

5

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 18ª. Ed.
São Paulo: Rideel, 2014.
BELLINTANI, L.P. "Ação afirmativa" e os Princípios de Direito. A
questão das quotas raciais para ingresso no ensino superior no
Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.
CALDERÓN, JOSÉ ANTÔNIO R. "Inclusão/Exclusão: uma unidade da
diferença constitutiva de sistemas sociais" em Iberofórum. Revista de
Ciências Sociais da Universidade Ibero-americana , ano VII, n.14. Julho
a dezembro de 2012, pp. 72-99.
CAVALLEIRO, E. Alguns termos e conceitos presentes no debate
sobre relações raciais no Brasil: uma breve discussão. In: Educação
anti-racista: caminhos abertos pela lei federal nº10.639/03. Brasília:
Coleção Educação Para Todos, 2015.

651
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

COSTA, F.de S.C. ProUni e seus egressos: uma articulação entre
educação, trabalho e juventude. Tese de doutorado. São Paulo: PUCSP,
2016.
CUNHA,
A. Cotas
discriminação! Disponível

para

negros.

Uma

forma

de

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

em: https://paduaaline.jusbrasil.com.br/artigos/268520715/cotas-paranegros-uma-forma-de-discriminacao. Acesso em março de 2018.
FERREIRA FILHO, M.G. Direitos humanos fundamentais. 14ª. Ed.
São Paulo: Saraiva, 2012. ISBN 978-85-02-17684-3.
GOMES, J. B. Ação Afirmativa e princípio constitucional da
igualdade. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.
GOMES,

J.

B. O

debate

constitucional

sobre

as

ações

afirmativas. In: SANTOS, R. E.; LOBATO, F. (orgs) Ações Afirmativas:
políticas públicas contra as desigualdades raciais. Rio de Janeiro: DP&A,
2013.
GONÇALVES, S.P.B. SILVÉRIO, V.R. Educação e ações
afirmativas: entre a injustiça simbólica e a injustiça econômica.
Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira, 2013.
JUNIOR, R. J. A. V. Rumo ao Multiculturalismo: a adoção
compulsória de ações afirmativas pelo Estado Brasileiro como
reparação dos danos atuais sofridos pela população negra. In:
SANTOS, S. A. (org) Ações Afirmativas e Combate ao Racismo nas
Américas. Brasília: Ministério da Educação, Coleção Educação Para
Todos, 2015.
LAFER, C. A
internacionalização
dos
direitos
humanos:
Constituição, racismo e relações internacionais. Barueri, SP: Manole,
2005. ISBN: 85-204-2429-5.

652
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

LIMA NETO, C. de O.C. Breves considerações sobre as cotas raciais
em concursos públicos e os princípios da legalidade e da
igualdade. Conteúdo Jurídico. Brasília – DF: 04 set 2014.
MAIO, M.C.; SANTOS, R.V. Política de cotas raciais, os "olhos da
sociedade" e os usos da antropologia: o caso do vestibular da
Universidade de Brasília (UnB). Horiz. antropol., Porto Alegre, v. 11, n.

MULHOLLAND,

T. O

sistema

de

cotas

para

negros

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

23, p. 181-214, Jun. 2015.
na

Universidade de Brasília. In: ZONINSEIN, J. ; JÚNIOR, J. F (orgs). Ação
Afirmativa e Universidade: experiências nacionais comparadas. Brasília,
Editora UNB, 2016.
SALES, A. dos S. Ações afirmativas e combate ao racismo nas
Américas. Brasília: Ministério da Educação, UNESCO, 2005. ISBN 97885-60731-10-7.
5 F. (orgs) Ações Afirmativas: políticas
SANTOS, R. E.; LOBATO,
públicas contra as desigualdades raciais. Rio de Janeiro: DP&A, 2013.

STEINMETZ, W. A. Colisão de Direitos Fundamentais e o Princípio
da Proporcionalidade. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado. p. 213.
2011.
VASCONCELOS, R. Cotas para negros nas universidades do
Brasil. Disponível em: https://www.ufmg.br/inclusaosocial/?p=75. Acesso
em março de 2018.
Nota:
[1] Docente do Curso de Ciências Sociais e Jurídicas da Universidade
Camilo Castelo Branco – Campus VII – Fernandópolis-SP.

653
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

O ABORTO E SUAS VERTENTES NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
LEONARDO
MATEUS
ALVES:
Bacharelando do Curso de Ciências
Sociais e Jurídicas da Universidade
Brasil.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

ANDRÉ DE PAULA VIANA
(Orientador)[1]
RESUMO: O Brasil é signatário da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, também chamada de Pacto de San José. A Convenção concede
o direito à vida a embriões humanos, "em geral, desde o momento da
concepção ", e tem um status legal em consonância com a Constituição em
direito brasileiro. O Código Civil do Brasil também protege os direitos dos
nascituros. Antes de discorrer sobre a da previsão legal do aborto é preciso
entender o que este representa para a sociedade e principalmente para a
saúde das mulheres, vez que estudos apontam o aborto como a quinta
maior causa de morte em gestantes no Brasil, pesquisas apontam que a
cada dois dias uma mulher falece por aborto. Elevando esses dados a
termos mundial a Organização Mundial da Saúde (OMS), informa que os
dados são referentes a 20 milhões de abortos ao ano, feitos de forma
arriscada e na maioria das vezes levando a óbito, e esses dados são ainda
mais alarmantes em países subdesenvolvidos e com carência de
atendimento público de qualidade como é o caso do Brasil, que além de
não oferecer suporte as gestantes ainda possui legislação restritivas ao
aborto, sem o devido suporte a gestante. Em um caso de 2008, no entanto,
o Supremo Tribunal Federal determinou, por um voto de 6-5, que o direito
à vida se aplica apenas a embriões intra - uterinos e que embriões
congelados não elegíveis para transferência de útero não detêm direitos
fundamentais e podem ser manipulados. para fins de pesquisa. Em 2012, o
Supremo Tribunal Federal também autorizou a prática do aborto em fetos
com anencefalia. Eventos recentes mostram que essas leis estão prestes a
ser emendadas. Em 29 de novembro de 2016, o Supremo Tribunal Federal
no Brasil determinou que "o aborto não deve ser crime quando realizado
nos primeiros três meses de gravidez". Esta decisão poderia
potencialmente estabelecer um novo precedente sobre a lei que cerca o
aborto no Brasil. É muito controverso, devido ao fato de que o governo
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brasileiro acabou de aprovar uma lei, no início de 2016, que visava tornar a
lei brasileira sobre o aborto ainda mais rigorosa. Diante de tal importância,
será explicitado sobre as principais características do crime de aborto e
sobre algumas mudanças propostas legislativas para este crime.
Palavras-chave: aborto, direitos humanos, gestação, legalização, saúde
pública.
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ABSTRACT: Brazil is a signatory to the American Convention on Human
Rights, also called the Pact of San José. The Convention grants the right to
life to human embryos, "generally from the moment of conception", and has
a legal status in line with Constitution in Brazilian law. The Brazilian Civil
Code also protects the rights of the unborn. Before discussing the legal
prediction of abortion, it is necessary to understand what this represents for
society and especially for women's health, since studies point to abortion as
the fifth leading cause of death in pregnant women in Brazil, research
indicates that the every two days a woman dies of abortion. The World
Health Organization (WHO) reports
that data refer to 20 million abortions a
5
year, done in a risky way and most often leading to death, and this is even
more alarming in underdeveloped countries and lacking in quality public
care, such as Brazil, which, in addition to not supporting pregnant women,
still has legislation restricting abortion, without the support of pregnant
women. In a 2008 case, however, the Federal Supreme Court ruled, by a
vote of 6-5, that the right to life applies only to intrauterine embryos and that
frozen embryos not eligible for uterine transfer do not hold fundamental
rights and can be manipulated. for research purposes. In 2012, the Federal
Supreme Court also authorized the practice of abortion in fetuses with
anencephaly. Recent events show that these laws are about to be
amended. On November 29, 2016, the Federal Supreme Court in Brazil
ruled that "abortion should not be a crime when performed during the first
three months of pregnancy." This decision could potentially establish a new
precedent on the law surrounding abortion in Brazil. It is very controversial,
due to the fact that the Brazilian government has just passed a law, in early
2016, aimed at making Brazilian abortion law even more stringent. Faced
with such importance, will be made explicit on the main characteristics of
the crime of abortion and on some changes legislative proposals for this
crime.
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1.INTRODUÇÃO
Os dados relativos ao aborto no Brasil, são desesperadores e
revelam que restritividade ligada ao aborto gera inúmeras consequências
negativas, principalmente a saúde pública do país, pois os números
revelados por pesquisas revelam um auto índice de morte de mulheres que
praticaram o aborto.
“O risco imposto pela ilegalidade do aborto é
majoritariamente vivido pelas mulheres pobres e
pelas que não têm acesso aos recursos médicos para
o aborto seguro. O que há de sólido no debate
brasileiro sobre aborto sustenta a tese de que “o
aborto é uma questão de saúde pública”. Enfrentar
com seriedade esse fenômeno significa entendê-lo
como uma questão de cuidados em saúde e direitos
humanos, e não como um ato de infração moral de
mulheres levianas.”. (BRASIL. Aborto e Saúde pública
no Brasil – 20 anos. Ministério da Saúde, 2009, fls. 14
e 15).
Em uma pesquisa realizada pela Revista Época, verificou-se que
uma em cada sete mulheres brasileiras entre 18 e 39 anos já fez aborto,
somando um total de mais de 5 milhões, transferindo para porcentagem
tem-se um do total de 15% da população em idade reprodutiva, a pesquisa
revelou também que não há um padrão especifico que caracterize essas
mulheres, qualquer uma pode realizar o aborto, independente de classe
social, religião ou cultura.
Assim como essas pesquisas, outras vem sendo constantemente
realizadas, porque o tema aborto ainda gera muita repercussão em nosso
país, e toda essa repercussão está vinculada a questões morais e
religiosas, porém a verdade é que a ilegalidade que gira em torno desta
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mostra claramente consequências negativas, pois mesmo este tendo uma
previsão legal que o coíbe, a pratica desse ainda é uma constante e na
maioria das vezes realizada de forma precária que coloca em risco a vida
da gestante, uma pessoa que já tem seus direitos assegurados e continua
a perpetuar a desigualdade social, pois o maior risco são as mulheres mais
pobres que vivenciam, pois estas não tem acesso a um tipo de aborto
seguro e nem a recursos médicos.
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O que precisa ser frisado é que está discussão é antiga, vem de
uma longa origem histórica e não é exclusiva ao Brasil, pois temos um
mundo dividido entre a permissividade do aborto e sua proibição, como é o
caso de nossa legislação, salvo algumas exceções.

2. CONCEITO DE ABORTO
O passo fundamental para entender a proibição do aborto, é avaliar
as questões culturais e religiosas, é impossível levantar o assunto
5
sem vincular essas duas vertentes,
ou seja, para a maioria das religiões,
o aborto é crime, pois retira-se uma vida, sendo assim trata-se de uma
conduta inadequada, e para muitos é necessário punir com rigor, para
outros nem tanto, consideram como uma infração de pequeno
potencial ofensivo. Em nossa sociedade, é considerado crime, existe
tipificação, punição e salvo algumas exceções é permitido.
Em tempos atuais uma boa parcela da sociedade vem entrando em
divergência quanto a sua permissividade, buscando assim mudanças
significativas, hoje a discussão não está apenas entre os legisladores, a
classe medica, política ou religioso, todos mesmo que de forma indireta
possuem afinidade com o tema revelando se a favor ou contra o aborto,
tanto que com certa constância, vemos grupos de classe se organizando
através de manifestações tanto positivas como negativas, é fácil depararse com companhas feministas em defesa do direito da mulher versus
campanhas religiosas defendo a vida dos nascituros.
A prática do aborto nem sempre foi objeto de incriminação, sendo
muito comum à sua realização entre os povos hebreus e gregos. Em
Roma, a Lei das XII Tábuas e as leis da República não cuidavam do
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aborto, pois consideravam o produto da concepção como parte do corpo
da gestante não como ser autônomo, de modo que a mulher que abortava
nada mais fazia que dispor do próprio corpo. Em tempos posteriores o
aborto passou a ser considerado uma lesão ao direito do marido à prole,
sendo a sua prática castigada. Foi então com o cristianismo que o aborto
passou a ser efetivamente reprovado no meio social, tendo os imperadores
Adriano, Constantino e Teodósio reformado o direito e assimilado o aborto
criminoso ao homicídio.
Na Idade Média o teólogo Santo Agostinho, com base doutrina de
Aristóteles, considerava que o aborto seria crime apenas quando o feto
tivesse recebido alma, o que se julgava ocorrer quarenta ou oitenta dias
após a concepção, segundo se tratasse de varão ou mulher. São Basilio,
no entanto, não admitia qualquer distinção considerando o aborto sempre
criminoso. E certo que, em se tratando de aborto, a Igreja sempre
influenciou com os seus ensinamentos na criminalização do mesmo, fato
este que perdura até os dias atuais. No Brasil, o Código Criminal do
Império de 1830 não previa o crime de aborto praticado pela própria
gestante, mas apenas criminalizava a conduta de terceiro que realizava o
aborto com ou sem o consentimento daquela. O Código Penal de 1890, por
sua vez, passou a prever a figura do aborto provocado pela própria
gestante. Finalmente, o Código Penal de 1940 tipificou as figuras do aborto
provocado (CP, art. 124 — a gestante assume a responsabilidade pelo
abortamento), aborto sofrido (CP, art. 125 — o aborto é realizado por
terceiro sem o consentimento da gestante) e aborto consentido (CP, art.
126) o aborto realizado por terceiro com o consentimento da gestante)
(CAPEZ, 2010).

2.1. Conceituando o aborto como crime
Para a nossa legislação o aborto é classificado como crime contra a
vida, vida essa protegida pelo Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848, de 07
de dezembro de 1940, em sua parte especial, mas especificamente nos
artigos 124 ao 128, in verbis:
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Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou
consentir que outrem lhe provoque:
Pena - detenção, de 1 a 3 anos.
- A gestante que consente, incide nesse artigo,
enquanto o terceiro que executa o aborto, com
concordância da gestante, responde pelo art. 126.
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- É crime próprio, já que nelas o sujeito ativo é a
gestante; é crime de mão própria, uma vez que não
admitem coautoria, mas apenas participação.
Aborto provocado sem o consentimento da
gestante
Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento
da gestante:
Pena - reclusão, de 3 a 10 anos.
Aborto5 provocado com o consentimento da
gestante
Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento
da gestante:
Pena - reclusão, de 1 a 4 anos.
§ único - Aplica-se a pena do artigo anterior, se a
gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou
débil mental, ou se o consentimento é obtido
mediante fraude, grave ameaça ou violência.
Aborto qualificado
Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos
anteriores (arts. 125 e 126) são aumentadas de 1/3,
se, em consequência do aborto ou dos meios
empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão
corporal de natureza grave; e são duplicadas, se, por
qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte.
Aborto legal ou permitido
659
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Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por
médico:
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I (aborto necessário) - se não há outro meio de
salvar a vida da gestante;
II (aborto sentimental) - se a gravidez resulta de
estupro (ou de “atentado violento ao pudor”, já que é
possível em face da mobilidade dos espermatozoides
- embora o CP não permite, mas é pacífico o
entendimento de que pode ser aplicada a chamada
analogia “in bonam partem”) e o aborto é precedido
de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de
seu representante legal.
Diante da previsão legal contida nos artigos acima citados, entendese o aborto como a interrupção da gestação e consequente morte do feto.
Dentre os métodos mais usuais e comuns inclui-se a ingestão de
medicamentos próprios ao aborto, introdução de objetos que atingem o
feto, procedimentos como raspagem, curetagem ou sucção entre outros
métodos, cabe ressaltar que ao momento do aborto constar que o feto já
estava sem vida, não há caracterização do crime, o mesmo é considerado
como crime impossível.
Na concepção do saudoso doutrinador Mirabete (2008, p. 62),
Pode-se se dizer que aborto, “é a interrupção da
gravidez com a destruição do produto podendo advir
está interrupção espontaneamente, quando, por
exemplo, a gestante possui problemas de saúde,
acidentalmente como quando sofre uma queda, e
provocado, que é aquele querido por alguém, e por
tanto este, recebe a tutela do direito Penal.
A primeira divergência na tipificação do aborto reside no produto da
concepção, pois é a morte desse produto, no caso a morte do feto que vai
indicar se houve ou não o crime de aborto. Cabe aqui salientar que em
tempos atuais e de acordo com a nova doutrina civil, a vida já se inicia com
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a fecundação do óvulo, mas caracteriza-se o aborto a morte do ovo, ou
seja, três semanas após a gestação, ou a morte do embrião que
corresponde das primeiras três semanas até os três meses, pois após três
meses, em síntese o período abortivo compreende das três primeiras
semanas da gestação adiante e o crime se configura, mesmo que não haja
expulsão do feto.
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É importante frisar, o crime de aborto só é configurado havendo vida
intrauterina, o produto acondicionado a mãe, não se fala em aborto pósparto, caracterizando outro crime, o crime de homicídio, praticado de forma
dolosa, sendo assim o praticante do aborto deverá ser processado
e julgado em procedimento especial via Tribunal do Júri.

2.2. As principais características do aborto
2.2.1. Objeto jurídico do crime
5 crime é necessário o produto de uma
Para a caracterização do
concepção, dentro do útero da gestante, produto que ganha vida com a
fecundação do óvulo, assim se houver a presença de terceiros no decorrer
do ato, e não havendo aceitação da gestante, visa proteger-se também a

integridade corporal desta.

2.2.2. Os sujeitos do crime
Dentro da previsão legal encontrada nos artigos 124 a 128, tem-se
suas peculiaridades, por exemplo, o previsto no art. 124, trata-se de crime
próprio, sendo assim somente a gestante pode provocar, já nos demais
casos que encontram respaldo nos arts 125 e 126, o crime pode ser
efetuado por qualquer sujeito, que passam a figurar como sujeitos ativos,
e no polo passivo estaria o feto e a gestante.

2.2.3. Os elementos objetivos
O objeto material, é o produto da fecundação, porém tal conceito
causa opiniões diferenciadas entre os doutrinadores, há questão é
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quando se inicia a vida, para alguns com a fecundação do óvulo, para
outros somente quando este caracteriza-se como feto.
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Os elementos materiais caracterizam-se diversas formas, pois é o
tipo de material a ser utilizado para o crime, como por exemplo os meios
físicos, químicos ou orgânicos que vai caracterizar o crime, todavia é
necessário a comprovação do estado gravídico, e vida do feto, sem estes
não se fala em crime.

2.2.4. Os elementos subjetivos
Nesse caso é avaliado a intenção em cometer o crime, o principal
elemento é o dolo direto, ou seja, o agente que produzir o resultando, ou
consciente do que pode acontecer assume o risco, não cabe aqui falar da
modalidade culposa, salvo exceções acidentais, em que o sujeito
respondera por lesão corporal culposa, se no caso for a própria gestante,
não se fala em culpa.

2.2.5 Crime consumado e crime tentando
Para a consumação é necessário a morte do feto, não tem que
haver necessariamente sua expulsão, a tentativa se caracteriza pela
realização das manobras que propiciam o aborto, mas que por algum
motivo não se atinge o resultado esperado.

2.3. Os tipos de abortos no Brasil
O primeiro tipo de aborto vislumbrado em nosso Código Penal, é o
auto aborto ou aborto consentido, especificamente previsto no art. 124, ele
traz em seu bojo duas condutas que identificam o crime de aborto, a
primeira o auto aborto, através do qual a gestante “provoca” o aborto, vez
que se identifica a sua vontade em não dar continuidade a gestação
utilizando-se de diversos meios para cessa-la, a segunda figura
incriminadora é a do aborto consentido, para tanto requer a participação de
terceiros, os quais adquirem o consentimento da gestante para praticas
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abortivas. Cabe ressaltar que em ambos, são crimes de mão própria, ou
seja, só podem ser praticados pela gestante admitindo-se, no entanto,
participação, o terceiro participante respondera de acordo com art. 126 do
CP.
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“(...) admite-se a participação como atividade
acessória, quando o partícipe se limita a instigar,
induzir ou auxiliar a gestante tanto a praticar o auto
aborto como a consentir que lhe provoque. (...).
Contudo, se o terceiro além dessa mera atividade
acessória, intervindo na realização propriamente dos
atos executórios, responderá não como coautor, que a
natureza do crime não permite, mais como autor do
delito do art. 126” (BITENCOURT, 2005, p. 432)
O segundo tipo de aborto previsto é o aborto provocado por terceiro,
doutos do assunto costumam afirmar que se trata do pior tipo de aborto,
sendo assim sua penalidade é maior em relação aos demais, pois o
5
mesmo apresenta agravantes em sua consumação. Nele o aborto é
provocado por terceiros sem a aceitação da gestação, colocando em risco
tanto o feto quanto a gestante, para discorrer sobre esse tipo de aborto é
preciso destacar dois pontos principais, a presunção do não consentimento
da gestante, dada as qualidades psíquicas da mesma. Destarte, se a
gestante for menor de quatorze anos, é alienada ou débil mental, ou
mesmo se, o consentimento do aborto é obtido através de fraude, grave
ameaça ou violência, responderá o agente pela cabeça do art. 125.
Sequenciadamente tem-se o art.126, com a figura do aborto
consensual, na verdade ele corre em paralelo ao já citado art.124. Nele o
objetivo é penalizar o terceiro que auxilia ou pratica manobras abortivas na
gestante através do seu consentimento, ao falar dessa figura penal
encontra-se definido o chamado concurso necessário, pois segundo sua
tipificação penal é necessária a participação de duas ou mais pessoas para
sua prática, ficando claro que cada agente participativo irá responder
distintamente pelo delito, mesmo tendo sido consumado o crime em
conjunto. Outra pequena ressalva reside no consentimento, este deve
permanecer ate a consumação do crime, caso a gestante desista no
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período conhecido como inter criminis, muda-se a tipificação, passa-se de
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aborto consensual para aborto provocado, respondendo somente o
terceiro.
O denominado aborto qualificado é a junção cominativa dos artigos
125 e 126, os quais tem suas penas previstas acrescidas de um terço, de
acordo com os meios que foram empregados para sua consumação, os
quais podem causar desde lesão corporal até mesmo a morte da gestante,
caso esta aconteça a pena é duplicada. Extrai-se, portanto, que o
resultado mais gravoso não era pretendido pelo agente causador, mais que
advêm de uma consequência das suas ações, portanto, refere o art. 127 a
um crime preterdoloso (PEDROSO, 2008). Havendo a intenção de obter
resultados mais agravados a gestante pode responder por lesão corporal
ou homicídio em concurso com o delito de aborto, independente da morte
do feto.
Não responderá pela figura qualificada a gestante, até por que será
uma das vítimas. De igual sorte, para Mirabete, o participe, se lhe for
imputado o crime previsto no art. 124, não responderá pela qualificadora,
pois não participou dos atos executórios do delito, razão pela qual seria
uma solução forçosa o emprego desta prejudicial (2008, p. 68-69).
Parte-se então para um tipo de aborto diferenciado o aborto
necessário, com previsão no art. 128 o qual se subdivide, pois nele
encontra-se duas possibilidades legal á pratica do aborto, a primeira diz
respeito ao aborto necessário ou terapêutico, já a segunda figura é
determinada como aborto sentimental, ético ou humanitário.
O aborto necessário ou terapêutico é aquele cujo o profissional da
medicina realiza com o objetivo único e exclusivo de salvar a vida da
parturiente, pois durante o período gestacional podem ocorrer diversos
tipos de complicações, como por exemplo gravidez de risco.
Pode-se afirmar sem dúvidas que nessa situação encontra-se um
conflito de interesses entre os princípios jurídicos vistos até aqui, é a vida
do feto contra a vida da mulher, sendo assim é necessária uma
interpretação hermenêutica, a qual propicia-se uma ponderação, e opta-se
664
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

por assegurar a vida da gestante, vez que a possibilidade de nascimento
do nascituro nesses casos é raríssima. Cabe aqui salientar sobre a
excludente da ilicitude para o profissional medico que realiza o aborto, pois
a gestante encontra-se em estado de necessidade, com previsão legal no
art. 23, I, CP), e não há nesses casos em que se falar de risco atual ou
iminente, pois em qualquer momento gestacional que seja detectado risco
de morte a gestante, há a sustentação legal para este tipo de aborto.
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No art. 128 tem-se a figura do médico como profissional legitimado a
prática do aborto necessário, porém os demais profissionais que
assessoram no procedimento estão sob a guarda da teoria da
“acessoriedade limitada da participação”, não podendo ser punidos
(BITENCOURT, 2005, p. 439).
Analisando a segunda vertente permissiva ao aborto tem-se o
aborto sentimental, ético ou humanitário. A modalidade de aborto
sentimental é decorrente do crime de estupro, e nesta o médico que a
pratica estará acobertado pela
5 excludente da ilicitude do Estado de
necessidade (art. 23, inc. I) ou pela excludente da culpabilidade da
inexigibilidade de conduta diversa. Sua permissão tornou o aborto
justificado pelo fato de que a concepção do feto nas condições do estupro
causa dor psíquica e moral a vítima, não podendo exigir dessas condições
para criação de seu filho.
De acordo com Pedroso (2008, p.271), para a pratica dessa
modalidade aborto, não há a necessidade da sentença que condena o
criminoso, ou de uma autorização judicial, é necessário apenas provas
precisas que caracterizam o crime, entre elas laudo pericial, atestados,
declarações de testemunhas, diante dessas pode-se realizar o aborto.
Lembrando-se que, se mantido em erro quanto à ocorrência do estupro,
não responderá o médico por crime, pois “terá em seu favor o erro de
proibição (eximente putativa) afastando sua culpabilidade. A gestante falaz,
nessa conjuncutura, responde, como autora mediata, pelo crime do art.
124, in fine, do CP.
O aborto eugênico, previsto no inciso II do art. 128 corresponde ao
aborto cujo feto possui anomalias graves as quais podem ser derivadas de
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heranças genéticas, algum tipo de má-formação, ou até mesmo por
ingestão de substâncias abortivas que prejudicam a formação do feto, fatos
que tornam inviável a vida intrauterina, ou mesmo nascendo venham a
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morrer. Em muitos casos as gestantes têm ingressado em juízo
requerendo a permissão judicial para a retirada de seu filho e na maioria
absoluta dos casos diante da situação os magistrados têm deferido o
pedido.
Em nossa sociedade muito se discute sobre o problema a
anencefalia e a permissibilidade nesses casos por tratar-se de uma má
formação no cérebro pode haver a morte do feto dentro do útero ou horas
após o seu nascimento, a morte do feto é inevitável, por isso acredita-se
que não há motivos para levar a gestação adiante, como agravantes a
estes casos ainda há o abalo emocional que tanto a gestação quanto a
família podem sofrer, fora as complicações para a saúde da mulher.
Até pouco tempo atrás as gestantes que tomavam conhecimento da
anencefalia ingressavam com ações, mas nem sempre os pareceres eram
favoráveis, quando não se deparavam com uma situação penosa e
desgastante causada pelos recursos que postergavam a decisão.
Nesse diapasão, muitas mães ao tomarem conhecimento da
anencefalia, ingressam em juízo requerendo a retirada dos filhos. A grande
problemática se dava, na permissão jurisdicional, que poderia ser favorável
ou desfavorável, todavia, em alguns casos havia recursos que
postergavam a eficácia da decisão judicial, tornando mais difícil e penosa a
gestação.
Diante de tais circunstâncias, a arriscada permissibilidade do aborto
nos casos de anencéfalo chegou ao Supremo Tribunal Federal, através da
ADPF 54, sendo que em 2012, sobre a relatoria do ministro Marco Aurélio
a nobre corte entendeu que não viola os art.´s 124, 125 e 126 do código
penal, o aborto de anencéfalos.
É preciso deixar claro que a decisão do supremo trouxe o benefício
da escolha para a gestantes pois há casos em que a mesma, mesmo
tendo consciência de que o feto virá a óbito ainda assim optam por levar a
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gestação até o fim, mas para aquelas que desejam encerrar a gravidez fica
facultativo a sua realização dentro da previsão legal, tanto em clinicas
particulares e especializadas ou através do Sistema único de saúde.

2.5. O crime de aborto e o Estatuto do Nascituro
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No ano de 2007, iniciou-se a tramitação do Projeto de Lei 478/2007,
conhecido, que a população apelidou de Estatuto do Nascituro, este por
sua vez já obteve a aprovação da Comissão de finanças e tributação,
porém ainda aguarda designação da Comissão de Constituição e Justiça
da Cidadania (CCJC).
Para doutos do assunto um significativo retrocesso legal, que
prejudica e fere artigos do CP Brasileiro, o qual desde 1940, pois o mesmo
interfere na interrupção da gravidez no caso de estupro ou de risco à
saúde da mulher. Para os contra o projeto de lei além de ser um
retrocesso ainda atinge veemente a CF, pois atinge a laicidade do Estado,
5 já são assegurados em lei, sem contar
além de retirar das mulheres que
demais prejuízos que pode acarretar, não só a mulher, mas a sociedade
como um todo.
Os contrários ao projeto de Lei, argumentam que se trata de um
projeto de lei elaborado por congressistas, os quais possuem motivação
religiosas radicais ou por valores morais deturpados.
Todavia para o entendimento do mesmo é preciso prender-se a
algumas informações entre elas, o principal a ser entendido é o termo
nascituro e qual sua abrangência, palavra derivada do latim que
corresponde ao significado “aquele que vai nascer”. Diante dessa
concepção o PL 478/2007, classifica o nascituro como qualquer ovulo que
possa a vir ser fecundado por um espermatozoide, seja pelo ato normal de
concepção ou por inseminação artificial in vitro, sendo assim o feto
concebido ou ainda embrião/feto são igualados, sem qualquer tipo de
afirmação que sustente.
Dos problemas encontrados no citado projeto o que mais chama a
atenção é a proibição do aborto nos casos de estupro, ou seja, nos casos
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em que decorrência desse crime, a mulher engravide, essa por sua
vez teria que manter a gestação, o que para muitos trata-se de uma tripla
humilhação, pois além de ter sido agredida sexualmente, seria esta
coagida pelo Estado a dar continuidade a gestação, mesmo tendo
sido vítima de uma violência que lhe acarreta lembranças negativas
prejudicando consecutivamente seu emocional, uma vez que está teria que
conviver com uma criança fruto de uma violência e ainda manter-se
próxima do agressor, do criminoso, o qual seria obrigado a pagar a
pensão.
A dúvida maior deste projeto de lei reside na seguinte questão,
mesmo que muitos possam considerar o nascituro como um ser humano e
portanto portador de direitos, mesmo que ainda não tenha nascido, onde
fica o direito da gestante que também é ser humano, e que já possui seus
direitos constituídos, como forçar essa que já fui submetida a uma violência
física e moral, ter que suportar emocionalmente e psicologicamente uma
gestação da qual foi vítima de um crime, onde reside o direito de escolha
dessa, deve prevalecer o do nascituro que ainda não teve seus direitos
constituídos ou da mulher que foi vitimizada.
Outro ponto de suma importância previsto no PL 478/2007 é o
encerramento da fertilização in vitro e de pesquisas com células tronco.
De acordo com Brilhante (2013),
“Nascituro é o ser humano concebido, mas ainda
não nascido. O conceito de nascituro inclui os seres
humanos concebidos ‘in vitro”'(Art 2°). O Estatuto que
prevê a “proteção integral” do nascituro não permitiria
mais as inseminações artificiais ou pesquisas com
células-tronco embrionárias, e prevê de 1 a 3 anos de
prisão a quem “congelar, manipular ou utilizar
nascituro como material de experimentação” (Art. 25).
Não que apresente em seu texto qualquer tipo de
reflexão filosófica ou científica acerca do que é a vida;
pelo contrário, ele se baseia na afirmação tácita de
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que o óvulo fertilizado in vitro é um “nascituro” e deve
gozar de todas as proteções decorrentes desse fato.
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É de forma mais absurda ainda o projeto visa proibir ainda o aborto
em casos de gestação de anencéfalos, em especifico no art. 10, encontrase a previsão de veto que o Estado fornece as gestantes de anencéfalo de
cessarem a gestação, como uma forma de não discriminar o nascituro,
privando ele de alguma expectativa de vida e consecutivamente de seus
direitos, o que vem na contramão da lógica, pois cientificamente é
comprovado que tais fetos não conseguem sobreviver.
E as proibições do projeto não cessam por aí não, no art. 28 do
citado projeto, encontra-se um atentando contra a liberdade de expressão
pois segundo este fazer atos públicos de apologia ao aborto, ou a quem
pratica, com o objetivo de incentiva-lo tornaria se crime, podendo ser
punido de seis meses a um ano de prisão. E por fim os que criticam o
projeto o veem como um risco iminente para a saúde da mulher, pois a
gestante diante dessas situações
previstas no projeto, teriam receio em
5
procurar tratamento médico, pois correriam até mesmo o risco de serem
punidas como prevê o art.23 deste Estatuto com uma pena estipulada de
um a três anos de detenção.

2.6. Projeto de Lei Complementar (PLC 3/2013) e a possível
legalização do aborto
O PLC 3/2013, desde a sua proposição até o presente momento
vem causando imensas confusões e divergências, pois para a maioria das
pessoas o mesmo tem como escopo a legalização do aborto, ele teve sua
aprovação em julho de 2013, porém o fato mais interessante é que o
mesmo teve sua tramitação em caráter de urgência, que na época teve
como fundamento o surto do Zika vírus que supostamente causava
anencefalia, tornou-se raro, pois sua tramitação durou pouco mais de dois
meses, sendo aprovado unanimemente em quatro rápidas votações tanto
na Câmara quanto no Senado, a maioria dos parlamentares alegam que
não tiveram tempo hábil para tomar conhecimento do teor do Projeto e
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saber distinguir sua verdadeira importância, entretanto, para torna-lo lei só
precisa ser sancionado pela presidência.
Há quem diga que foi uma das votações mais estranhas já vista,
devido a rapidez em sua votação, títulos duvidosos, acredita-se que a
verdadeira intenção era ocultar a verdadeira proposta por trás deste, que
de forma direta ou indireta passou desapercebida pelos parlamentares até
mesmo os mais rigorosos e temerosos a legalização do aborto, pois a
votação foi unanime a favor do projeto.
O projeto foi desencadeado pelo Poder Executivo, mais
precisamente das mãos do Ministro da Saúde. Dr. Alexandre Padilha, que
no dia 20 de fevereiro de 2013 que se reuniu com o Ministro Alexandre
Padilha e com o deputado Henrique Eduardo Alves, atual presidente da
Câmara a época, para pedir-lhe que, em homenagem ao Dia Internacional
da Mulher, que seria celebrado no dia 8 de março de 2013, fosse votado
no plenário da Câmara, em regime de urgência, o Projeto de Lei 60/1999.
Este projeto, nominalmente, trata do atendimento prioritário nos hospitais à
mulher vítima de violência.
O Projeto de Lei 60/99 estava totalmente inerte desde o ano de
2002 e por motivos políticos e ainda não totalmente revelados ganhou uma
atenção especial desde então. O texto foi emendado e ganhou aprovação
no dia 05 de março de 2013, e foi renomeado como Projeto de Lei
Originário da Câmara 3/2013, ou PLC 3/2013. Rapidamente foi aprovado e
por unanimidade pela Comissão dos Direitos Humanos do Senado,
seguidamente foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do
Senado, até que na data de 4 de julho de 2013, sem que houvesse sido
apresentado um único pedido de emenda, o PLC 3/2013 foi aprovado por
unanimidade no Plenário do Senado e, em seguida, encaminhado à
Presidência da República para ser sancionado.
Se diz que o intuito do projeto é assegurar atendimento as vítimas
de violência sexual, não há de forma explicita em nenhuma parte do
projeto a terminologia aborto, embora que de forma sublimar se entenda
como tal. Acredita-se que tenha sido colocado de forma omissiva com o
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intuito de ser aprovado por todos os Senadores mesmos os contrários a
legalização.
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O objetivo é assegurar que as unidades de saúde ofereçam
atendimento emergencial, sem nenhum tipo de distinção ou restrição as
vítimas de violência sexual e quando necessário encaminha-las ao serviço
de assistência social. Subentende que o caráter emergencial é realizado
após o pedido não podendo ser postergado. E verificando que a vítima
está grávida deve ser encaminhada para o serviço de aborto. Os serviços
de assistência social aos quais a vítima deve ser encaminhada, que não
eram mencionados no projeto original, são justamente os serviços que
encaminharão as vítimas aos serviços de aborto ditos legais.
Fica claro, portanto que independe do hospital, seja ele de ordem
religiosa ou não, contrario ou não, se for dentro do território brasileiro será
obrigado a cumprir com tal norma, encaminhando as vítimas de violência
ao serviço de aborto. O projeto não contempla a possibilidade da objeção
de consciência.
5
CONCLUSÃO
Há tempos no Brasil e no mundo discute-se sobre a legalidade do
aborto, e este por sua vez sempre rende divergências, pois embutidos a
ele, tem-se as questões morais e religiosas. Porém nos últimos anos,
diariamente grupos diferentes da sociedade vem clamando por mudanças,
pois a evolução dos tempos e a disseminação do conhecimento, permitiuse avaliar a possibilidade de mudanças no direito das mulheres, são novos
tempos, novos conceitos. Há quem defenda com todo clamor o aborto
como crime do mesmo modo há aqueles que pedem pela sua
descriminalização.
E ambas as partes apresentam argumentos, consideráveis no
mínimo razoáveis, os que defendem o aborto a alegam gravidez
indesejável, precoce, pressões familiares, sociais, falta de apoio do
parceiro entre outros, já os que veem o aborto como crime defendem o
direito à vida, independente do período em que a gestação se encontra,
defendendo assim a vida intra e extrauterina.
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E esses impasses refletem em nossos legisladores que não estão
conseguido encontrar soluções pacíficas e que mediem a necessidade da
sociedade, fato claramente observado nos dois projetos de lei citados no
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trabalho, o PL 478/2007 e o PLC 3/2013, em ambos está nítido que não há
uma possibilidade de lidar com parcimônia no que tange o aborto.
Cabe salientar, que ao analisar nossa legislação não podemos
esquecer de nossa Carta Magna, que mesmo havendo previsão em nosso
Código Penal, nossa Constituição também assegura o direito à vida, como
garantia fundamental, sendo assim qualquer lei esbarra ou pode ser
suprimida por ser infraconstitucional, a única forma real de conseguir
mudar a legalidade do aborto seria uma emeda a Constituição, ou este
sempre será reprimido.
A realidade é que mesmo sendo proibido dados gerados por
pesquisas demonstrar que o número de abortos realizados no Brasil é
assustador e crescente, pois há uma facilidade imensa para a realização
do aborto, principalmente por meios clandestinos, fora que este trata-se de
um crime solitário que dificulta sua investigação e possível punição, e
consequentemente além da morte do feto, muitas mulheres tem perdido a
vida todos os dias. Não há dúvidas que muita coisa deve ser revista em
nossa legislação.
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RESUMO: O presente artigo tem como base analisar o perfil de um
psicopata e seu alto grau de periculosidade, enfatizando a impossibilidade
de serem curados. Discutir como o sistema penal brasileiro tem punido o
criminoso psicopata e a possibilidade da criação de medidas alternativas e
eficazes na hora de aplicar uma sanção ao agente psicopata. O objetivo do
estudo é desenvolver de uma forma mais ampla a psicopatia como uma
forma de ser do indivíduo psicopata, demonstrando como as medidas
existentes no ordenamento jurídico são ineficazes e incapazes de atingir
seu propósito, apresentando por fim, alternativas para a alteração ou a
criação de um sistema eficiente na punição do criminoso psicopata.
5

Palavras-chave: Psicopata. direito penal. sanção.
ABSTRACT: This article analyzes the profile of a psychopath and its high
degree of dangerousness, emphasizing the impossibility of being cured. To
discuss how the Brazilian penal system has punished the criminal
psychopath and the possibility of creating alternative and effective
measures when applying a sanction to the psychopathic agent. The
objective of the study is to develop psychopathology as a form of being of
the psychopathic individual, demonstrating how the measures existing in
the legal system are ineffective and incapable of achieving their purpose,
presenting, finally, alternatives for alteration or creation of an efficient
system in punishing the criminal psychopath.
Keywords: Psychopath. criminal law. sanction.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 CONCEITO DE PSICOPATIA. 2.1 O
psicopata homicida.
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2.2 Serial killer’s e os psicopatas. 2.3 Psicose versus psicopatia. 3
DIREITO PENAL E O PSICOPATA. 3.1 Elementos da culpabilidade. 3.2 O
exame de insanidade mental. 3.3 O psicopata frente à sanção penal. 3.4
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Qual o tratamento
REFERÊNCIAS.

adequado?

4

CONSIDERAÇÕES

FINAIS.

1 INTRODUÇÃO
A psicopatia se mostra como um tipo de comportamento, onde os
indivíduos são destituídos de consciência ética, moral e humana, podem
ser caracterizados por um desvio de caráter, ausência de sentimentos,
manipulação, egocentrismo, falta de culpa e de remorso para atos cruéis,
além de inflexibilidade com punições e castigos.
A prática de crimes repugnantes e com níveis avançados de
crueldade tem se tornado cada vez mais frequente, o que geralmente se
enquadra num perfil psicopata de operar. Todavia, ainda que o delito seja
cometido de forma cruel, nem todo criminoso é um psicopata, sendo,
portanto, errôneo generalizar delinquência perversa á psicopatia.
Na legislação brasileira ainda não existe uma sanção eficaz na
punição do criminoso psicopata, pois as sanções previstas no direito penal
não são capazes de garantir que o psicopata, um ser com elevado grau de
periculosidade, não volte a cometer crimes. Portanto há certa urgência em
criar uma medida alternativa que puna tal agente de forma eficiente.
Desta forma, ante a ausência de regulamentação faz se necessário
à discussão sobre o assunto, para que os legisladores, visando o bem
estar e a segurança da sociedade tomem providências e crie uma lei
especifica para os infratores psicopatas.
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2 CONCEITO DE PSICOPATIA
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A psicopatia é considerada pelos especialistas como um transtorno
de personalidade, uma forma de ser do agente, pois diferente das pessoas
comuns que intercalam entre a razão e a emoção, os psicopatas agem
somente com a razão, sendo incapazes de sentir e de se colocar no lugar
do outro. São pessoas extremamente inteligentes, capazes de fazer
qualquer coisa em beneficio próprio.
A falta de empatia apresentada pelos psicopatas é geral.
Eles são indiferentes aos direitos e sofrimentos de seus
familiares e de estranhos do mesmo modo. Caso
demonstrem possuir laços certamente é pelo sentimento de
possessividade e não pelo amor genuíno (SILVA, 2008, p.
74).
O psicopata, que é aquele que sofre de psicopatia, foi descrito pela
5
primeira vez na década de 40, pelo psiquiatra americano Hervey M.
Cleckley, tornando-se a base para os estudos modernos, consiste em
traços de personalidade e um conjunto de comportamentos específicos.
Os psicopatas em geral são indivíduos frios, calculistas,
inescrupulosos, dissimulados, mentirosos, sedutores e que
visam apenas o próprio beneficio. Eles são incapazes de
estabelecer vínculos ou de se colocar no lugar do outro. São
desprovidos de culpa ou remorso e, muitas vezes, revelam-se
agressivos e violentos (SILVA, 2008, p. 37).
Os psicopatas são classificados em três graus, leve, moderado e
grave. Os psicopatas de grau leve são mais comuns, portanto, os mais
difíceis de serem diagnosticados, frios, manipuladores, racionais,
mentirosos e dissimulados, não se importam com o sentimento alheio. Os
psicopatas de grau moderado, geralmente, demonstram o mesmo
comportamento que o de grau leve, todavia suas condutas o colocam
contra a sociedade, no geral estão relacionados a drogas, vandalismo,
grandes golpes e jogo. Já os psicopatas de grau grave, geralmente se
tornam sádicos assassinos, que sentem prazer em ver o sofrimento do
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outro. Os psicopatas de grau leve conseguem ocultar seus impulsos da
sociedade por muito tempo, ou até mesmo a vida toda, já os psicopatas de
grau grave, até tentam esconder, mas sabem que seu comportamento é
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repudiado pelas pessoas ao seu redor.
Atingindo cerca de 4% da população mundial, sendo 3% homens e
1% mulheres, a psicopatia pode ser percebida ainda na infância ou
adolescência. Crianças que possuem baixa autoestima, possessividade
compulsiva, destruição de propriedade, abuso sádico de animais ou de
outras crianças, na maioria das vezes são indícios de que a criança pode
ser um psicopata.
Conforme colocado acima, nota-se que em todos os graus os
psicopatas são perigosos, pois são indivíduos incapazes de sentir empatia
pelo próximo, contudo será abordado com mais afinco o psicopata que se
enquadra no grau grave, pois estes são os que a sociedade mais deve se
preocupar.

2.1 O psicopata homicida
A psicopatia está entre as três maiores razões do homicídio, sendo
superada apenas pelas motivações econômicas e passionais. Os
especialistas apresentam inúmeras teses sobre os níveis de psicopatia,
sendo que uma das mais famosas é a do psiquiatra forense Michael Stone,
que criou o “índice da maldade” classificado em 22 itens, do mais brando
ao mais cruel, sendo que quanto mais elevado a sua classificação mais
alta a possibilidade do individuo ser um psicopata. Lembrando que nem
todo psicopata é homicida e nem todo assassino é psicopata.
Através desse índice, Stone analisa o motivo, o método e a
crueldade com a qual o crime foi cometido. Até o item 8 os assassinos são
considerados pessoas normais, porém a partir do item 9 já se observa que
o nível de crueldade começa a aumentar, deixando claro indícios de
psicopatia, como se observa na análise abaixo.
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Item 9 – Pessoas que cometem atos terríveis movidas pelo ciúme
excessivo. Apresentam sinais claros de psicopatia.
Item 10 – Esse não chega a ser classificados como psicopata. São
aqueles que matam pessoas que “estão em seu caminho”, ou seja, alguém
que testemunhou algum ato ilegal que ele tenha praticado.
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Item 11 – São aqueles assassinos que matam para se proteger,
quando se sentem ameaçados de serem expostos. Considerados
psicopatas.
Item 12 – Psicopatas com sede de poder, capazes de eliminar
qualquer um que tente impedi-lo de chegar onde quer.
Item 13 – Aparentemente “normal” esse psicopata
personalidade bizarra e violenta, mata em um ataque de fúria.

de

Item 14 – Com a intenção de se beneficiar, os crimes praticados
5 planejado nos mínimos detalhes. São
por esse psicopata é friamente
egocêntricos e cruéis.
Item 15 – Psicopatas que matam seguidamente, em uma única
ocasião, não possui um objetivo, apenas quer “ver o circo pegar fogo”.
Item 16 – Pretendendo matar o maior número possível de vítimas,
esse psicopata ataca de múltiplas formas usando métodos diferentes.
Item 17 – O objetivo desse psicopata é a satisfação sexual, comete
estupro em série e acaba matando a vitima para não ser descoberto.
Item 18 – Motivado pelo assassinato, esse psicopata gosta de
torturar suas vitimas e depois mata-la.
Item 19 – Esse psicopata não mata suas vitimas, seu prazer é
estupra-las e tortura-las. Além de fazerem terrorismo, intimidação e
submissão.
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Item 20 – O prazer desse psicopata está em torturar suas vítimas,
gosta de ver e ouvir o sofrimento delas. Possui fortes acessos psicóticos.
Considerados torturadores psicóticos.
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Item 21 – Psicopatas que torturam suas vítimas até o limite, sem,
contudo as matarem, mas apenas para poder repetir o ato depois.
Considerados torturadores sádicos.
Item 22 – Psicopatas assassinos torturadores, além de motivações
sexuais, mesmo que inconscientemente.

2.2 Serial killer’s e os psicopatas
Existe um equívoco ao afirmar que todo assassino em série é um
psicopata, somente uma pequena parcela dos psicopatas matam em série.
Uma das principais diferenças entre os dois termos é que o psicopata
possuiu um transtorno psiquiátrico, já o serial killer está mais para um
comportamento criminoso.
O termo serial killer ou assassino em série, em português, é dado
aquele indivíduo que como o próprio nome diz, mata em série, sempre o
mesmo tipo de pessoa, ou seja, ele tem um padrão e um método e o
intervalo entre as mortes podem variar entre dias ou anos, além de matar
uma pessoa por vez.
Porém como já mencionado, existem sim aqueles psicopatas que
se tornam um serial killer. Alguns se tornaram mundialmente conhecidos
por suas histórias horripilantes, como é o caso do serial killer John Wayne
Gacy Jr. e o do mineiro Pedro Rodrigues Filho, conhecido como “Pedrinho
Matador”.
John Wayne Gacy Jr. que ficou conhecido como “Palhaço
Assassino”, morava em Chicago, nos Estados Unidos e era um exemplo de
cidadão, tendo sido considerado o Homem do Ano na cidade. Gacy
gostava de se fantasiar de palhaço nas horas vagas para divertir crianças
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em hospitais e festas beneficentes, ou seja, um homem acima de qualquer
suspeitas.
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Estima se que Gacy tenha matado em torno de 33 rapazes, entre
os anos de 1972 a 1978. Perante as autoridades Gacy confessou que
atraia suas vítimas mediante promessa de emprego em sua construtora ou
quando estas não aceitavam oferecia dinheiro ou drogas. Depois que as
dopava, algemava-as e após começavam as atrocidades, Gacy as
violentava sexualmente, as torturava e por fim as matava estrangulada
com um objeto conhecido como garrote. Seu perfil de vítimas eram jovens
rapazes.
Quase todas as vítimas foram encontradas enterradas no chão de
sua casa e algumas no rio Des Plaines em Illinois. Gacy foi condenado a
pena de morte mediante injeção letal e morreu em 10 de maio de 1994 aos
52 anos de idade.
Pedro Rodrigues Filho, conhecido como “Pedrinho Matador” é um
5
assassino em série brasileiro, estima se que ele tenha matado em média
100 pessoas, sendo que confirmadas são 71, em sua grande maioria,
criminosos dentro dos presídios, pois em sua mente psicopática, há um
senso de justiça. Ele mata de acordo com seu senso moral, e segundo ele
só homem “que não presta”, estupradores, criminosos e assassinos. Seu
perfil de vítimas é criminosos, homens que em sua mente fantasiosa
devem morrer.
“Pedrinho” foi condenado a 128 anos de prisão, cumpriu 34 anos,
pois a pena máxima no Brasil são 30 anos, sendo assim, ele foi o
condenado que passou mais tempo na prisão. Foi solto em 2007.

2.3 Psicose versus psicopatia
A psicose é uma doença mental, onde a pessoa psicótica sofre de
uma desordem mental grave, perde o contato com a realidade, começa a
ter um comportamento anormal sofre alucinações, alterações de
personalidades e não tem ciência do que faz. Para a psicose existe
tratamento, através de medicamentos e terapias.
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Ao contrário da psicopatia, que não é uma doença mental. O
psicopata é alguém totalmente racional, ou seja, ele sabe o que esta
fazendo e porque esta fazendo, ele simplesmente não se importa. A
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Organização Mundial de Saúde (OMS) utiliza o termo Transtorno de
Personalidade Dissocial registrado no Código Internacional de Doenças, o
CID-10 sob o código F60-2.
Entretanto, assassinos psicopatas não são loucos, de
acordo com padrões psiquiátricos e jurídicos aceitáveis. Seus
atos resultam não de uma mente perturbada, mas de uma
racionalidade fria e calculista, combinada com uma
deprimente incapacidade de tratar os outros como seres
humanos, de considera-los capazes de pensar e sentir
(HARE, 2013, p. 18).
Um dos maiores especialistas no assunto, o psicólogo canadense,
Robert Hare, criou uma escala para medir os graus de psicopatia,
mundialmente conhecida por psychopathy checklist ou PCL, a qual visa
avaliar o grau de periculosidade e de ressocialização de um condenado,
consiste em uma escala classificatória para uso clínico, no total de 20
itens.
Cada item da escala possui uma pontuação de 0 a 2, segundo dois
fatores: O fator 1 está associado a aspectos positivos e a extroversão; o
fator 2 está relacionado a traços de personalidade, como raiva, violência
impulsiva, risco de suicídio, criminalidade e ansiedade. Se realizado em um
psicopata o nível de pontuação será superior em ambos os fatores.

3 DIREITO PENAL E O PSICOPATA

3.1 Elementos da culpabilidade
“A culpabilidade é [...] a possiblidade de se considerar alguém
culpado pela prática de uma infração penal” (CAPEZ, 2014, p. 318). Ou
seja, é o ato de se atribuir a alguém a prática de um fato ilícito. São
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elementos da culpabilidade: a imputabilidade, a inimputabilidade e a semiimputabilidade.
No direito penal, imputável é aquele agente é quando da
ocorrência do ilícito tinha plena capacidade de entender o que estava
praticando, ou seja, ele tinha condições físicas, mentais, psicológicas e
morais de saber que o fato era ilícito, praticando-a por vontade própria.
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Para a legislação brasileira, toda pessoa é imputável, a não ser
que se enquadre nas cinco causas que excluem a imputabilidade: doença
mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental
retardado, embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força
maior e os menores de 18 anos.
Conforme o artigo 26 do Código Penal, inimputável é o agente que
no momento do ilícito não estava em plenas condições de discernimento,
ou seja, era incapaz de entender a ilicitude o fato. Neste caso não será
aplicado uma pena, exclui se a culpabilidade, sendo aplicado medida de
5
segurança que deverá ser cumprida em estabelecimento ambulatorial ou
de custódia, conforme o caso concreto.
Se a inimputabilidade for superveniente ao cometimento do crime,
o processo ficará suspenso, até que o acusado restabeleça sua saúde
mental, podendo o juiz nesse período ordenar que o acusado seja
internado em hospital de custódia.
Já o semi-imputável é aquele que não possui o pleno entendimento
do caráter ilícito de sua conduta, ou seja, sua capacidade de entendimento
é parcial. Aplica se uma pena, porém ela é diminuída, com base no
parágrafo único do artigo 26 do Código Penal e excepcionalmente poderá
ser aplicada medida de segurança.
Preceitua o citado artigo:
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
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de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.
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.
Quando houver dúvidas a respeito da sanidade mental de um
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 se faça um exame pericial, chamado de incidente de
insanidade mental, suspendendo o processo principal até o resultado final,
é o que diz o artigo 149 do Código de Processo Penal.

3.2 O exame de insanidade mental
O exame de insanidade mental é o procedimento que se impõe
sempre que houver dúvida acerca da integridade mental do acusado. Seu
objetivo é esclarecer eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade do
réu, que como já visto acima, modificará o tratamento que será aplicado ao
agente.
Se o juiz acatar ou determinar o pedido de exame de insanidade
mental, nomeará, através de uma portaria, médicos especialistas em
saúde mental (psiquiatras forenses). Em síntese, o exame de insanidade
mental busca verificar o comportamento do acusado, sua aparência, seu
discurso, seu humor, seu afeto, sua percepção, os traços de
personalidade, sua concentração. E através desse exame será
determinado o grau de imputabilidade do agente (inimputável ou semiinimputável).
Deve ser fundamentado, descrevendo a patologia mental do
acusado, o tratamento a ser realizado e seu grau de periculosidade. Em
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suma, o exame de sanidade mental é essencial para que se estabeleça ao
acusado uma sanção adequada.

3.3 O psicopata frente à sanção penal
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As sanções penais se dividem em duas espécies: a pena e a
medida de segurança. A diferença entre ambas é que o fundamento para a
aplicação da pena é a culpabilidade do agente, enquanto o fundamento
para a aplicação da medida de segurança é a periculosidade do agente. A
pena tem como finalidade a repreensão do ato ilícito cometido pelo agente
e a medida de segurança visa o tratamento e a cura do agente infrator.
Em relação à duração da pena, por condição constitucional, não
será aplicada no Brasil a prisão perpétua, sendo que o limite máximo que
um condenado pode ficar preso são 30 anos, ressaltando que sempre que
for aplicada uma pena, está terá um termo final. No tocante a medida de
segurança, ao ser aplicado5 terá uma duração mínima, não se
estabelecendo, portanto, um prazo para sua duração, sendo este
indeterminado até que perdure a periculosidade do agente.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a
internação por tempo indeterminado é inconstitucional devendo por
analogia obedecer ao tempo máximo da aplicação da pena de 30 anos. O
STJ aprovou a súmula 527 sobre o assunto, com a seguinte redação:
O tempo de duração da medida de segurança não deve
ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada
ao delito praticado.
(Súmula 527, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
13/05/2015, DJe 18/05/2015)
A jurisprudência e a doutrina majoritária considera o psicopata
semi-imputável, visto que o mesmo é incapaz de agir conforme as regras
do convívio em sociedade, aplicando se uma redução de pena, com base
no artigo 26, parágrafo único do Código Penal.
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Todavia, quando o exame pericial não é capaz de determinar a
psicopatia do agente, partindo da premissa de que os psicopatas não são
doentes mentais, pois possuem plena capacidade de entender e discernir
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um fato lícito de um ilícito, o sujeito será considerado pela legislação
criminal um imputável, o qual será aplicado uma pena, que será cumprida
em uma prisão comum.
Porém, como já bem explanado nos tópicos anteriores, o psicopata
não é alguém capaz de aprender com seus erros, portanto, a pena não
atingiria sua finalidade neste caso, pois a probabilidade de reincidência
criminal de um psicopata é grande.
Estudos revelam que a taxa de reincidência criminal
(capacidade de cometer novos crimes) dos psicopatas é
cerca de duas vezes maior do que a dos demais criminosos.
E quando se trata de crimes associados à violência, a
reincidência cresce para três vezes mais (SILVA, 2008,
p.133).
Considerando que o psicopata possui extrema facilidade de se
adaptar e fingir de acordo com seus interesses, não é difícil que o faça,
conseguindo se beneficiar durante a execução da pena, com a progressão
de regime e/ou a diminuição de pena, para voltar à sociedade e praticar
novos ilícitos.
A experiência não é significativamente incorporada pelo
psicopata (anti-social). O castigo e mesmo o aprisionamento
não modificam seu comportamento. Cada experiência é
vivida e sentida como fato isolado. O presente é vivenciado
sem vínculos como o passado ou o futuro. A capacidade
crítica e o senso ético se comprometem gravemente
(MARANHÃO, 1995, p. 88).
Por outro lado não há como ser aplicado medida de segurança,
pois os psicopatas não são inimputáveis, ou seja, interná-lo em um hospital
psiquiátrico ou tratá-lo é inútil, pois são imunes a qualquer tipo de
tratamento.
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Averígua-se, portanto, que ao psicopata deve ser aplicada a
sanção de pena, pois se considerado semi-imputável, só terá redução de
tal pena, porém ao inseri-lo juntamente com os presos comuns surge outro
problema, pois os psicopatas são seres com várias “habilidades”, dentre
elas a subversão de outros presos para o início de rebeliões, brigas,
mortes dentro dos presídios, e outros resultados imprevisíveis.
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3.4 Qual o tratamento adequado?
A sociedade não pode ficar a mercê desse indivíduo incapaz de
agir de acordo com as regras da convivência em sociedade, pois como
restou demonstrado tanto à medida de segurança quanto a pena, possuem
um prazo, sendo que após cumpri-la o agente psicopata criminoso, volta
para o convívio em sociedade.
Seria viável que a aplicação da sanção ao agente infrator
psicopata se desse de forma diferente
dos demais infratores, dessa forma
5
colocando-os em um ambiente separado dos demais sentenciados a
chance de uma fiscalização mais severa se tornaria maior.
Os especialistas possuem certa dificuldade em diagnosticar um
psicopata, uma vez que possuem facilidade em manipular as pessoas, mas
com a ajuda de instrumentos específicos, como a escala de Hare, a
psychopathy checklist ou PCL, citada nos tópicos acima, que possui uma
alta confiabilidade em detectar psicopatas, quando houver dúvidas sobre a
imputabilidade de um infrator, deverá o agente ser analisado por médicos
especialistas, que deverão utilizar se de meios eficazes para a elaboração
de um laudo eficiente, pois assim, se evitaria considerar um psicopata
como uma pessoa comum.
Portanto seria necessário o trabalho conjunto entre os profissionais
da área da saúde mental, do judiciário e os da segurança pública, pois
como já bem explanado, os psicopatas possuem extrema facilidade em
fingir e enganar as pessoas a sua volta, por isso a necessidade de
profissionais capacitados e eficientes para saber como lidar com eles.
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Evitando desta forma, o retorno prematuro do psicopata a
sociedade, por decisões judiciais com base em atestados carcerários ou
exames médicos, que podem ser, por sua vez, baseados em apenas mais
um dos “truques” do psicopata para se beneficiar.
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Assim, uma lei específica que trate do psicopata, não como um
doente mental, nem como uma pessoa normal, mas como alguém perigoso
se deixado para conviver em sociedade, se faz necessária.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A psicopatia é um transtorno de personalidade, que não possui
cura, nem tratamento eficiente. Sendo assim, trata se de um problema
preocupante, onde se faz necessário buscar por medidas alternativas e
eficazes na hora de aplicar uma sanção ao agente psicopata.
A questão da psicopatia não é algo novo no mundo, porém em
países mais desenvolvidos a situação já resta pacificada com medidas
eficazes, sendo que no Brasil esse ainda é um problema que precisa ser
erradicado, fazendo se necessário à criação de uma legislação penal que
trate desse assunto, pois a sociedade está à mercê desses criminosos
psicopatas, com altíssimo grau de periculosidade.
A sociedade precisa saber quem são os psicopatas e entender que
eles estão mais próximos do que se imagina, para que o tema seja
repercutido e se exija a mudança na aplicação da lei.
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(Orientadora)[1]
RESUMO: A família brasileira passou por um complexo processo evolutivo,
abandonando seu modelo patriarcal do período colonial, para transformarse na família, que é hoje a base da sociedade, com total proteção do
Estado à dignidade de seus membros. Com o advento da Constituição
Federal de 1988 foi-se legitimando a união estável até o ponto como é
concebida atualmente. A união estável é uma forma de constituir família
reconhecida pela Constituição Federal. Ainda que seja diferente, esse a
união estável traz tantos deveres e direitos quanto o casamento e, por isso,
é preciso conhecer bem suas 5regras antes de declará-la. A partir desse
panorama a problemática pode ser representada pelo seguinte
questionamento: Quais os aspectos jurídicos relacionados à união estável
e a importância de seu registro? A pesquisa se desenvolveu pelo método
dedutivo, a partir da legislação vigente, provimento nº 37 da Corregedoria
Nacional de Justiça, doutrina e jurisprudência dos Tribunais.
Palavras-chave: União Estável; Efeitos legais; Importância de Registro.
ABSTRACT: The Brazilian family underwent a complex evolutionary
process, abandoning its patriarchal model of the colonial period, to
transform itself into the family, which is today the basis of society, with total
protection of the State to the dignity of its members. With the advent of the
Federal Constitution of 1988, a stable union was legitimated to the point as
it is currently conceived. The stable union is a way of constituting a family
recognized by the Federal Constitution. Even if it is different, this stable
union brings as many duties and rights as marriage, and therefore one
must know its rules well before declaring it. From this panorama the
problem can be represented by the following question: What legal aspects
related to stable union and the importance of its registration? The research
691
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590770

www.conteudojuridico.com.br

was developed by the deductive method, from the current legislation,
provision nº 37 of the National Courts of Justice, doctrine and jurisprudence
of the Courts.
Keywords: Stable Marriage; Legal effects; Importance of Registry.
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1 INTRODUÇÃO
Na Constituição Federal de 1988 não consta nenhum artigo que
impeça a formação de novos modelos familiares. Para tanto, verifica-se
que a família brasileira passou por várias transformações até chegar à
família, que hoje possui total proteção do estado, à dignidade de seus
membros. Alcançou assim liberdade para a formação dos mais variados
tipos, sem discriminação, com uma gama de direitos e também deveres
garantidos pelo direito parental.
De tal forma as pessoas passaram a viver em uma sociedade mais
tolerante, e com mais liberdade, buscam ser felizes não aceitando mais
viver em um o ordenamento jurídico imobilizado.
Em se tratando de tipos familiares a união estável é uma forma de
constituir família reconhecida pela constituição federal. Ainda que seja
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diferente, esse regime traz tantos deveres e direitos quanto o casamento e,
por isso, é preciso conhecer bem suas regras antes de declará-la.
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Através do Provimento nº 37 de 07 de julho de 2014, a Corregedoria
Nacional de Justiça dispôs sobre o registro de união estável no livro “E”
dos cartórios de registro civil das pessoas naturais. A medida, aplicável
tanto para registros de união estável existente entre homem e mulher, bem
como de casais do mesmo sexo, foi editada com a finalidade de atender à
necessidade de uniformização dos atos registrais relativos a essas uniões
e de conferir maior segurança jurídica à relação mantida entre
companheiros e desses com terceiros, inclusive no que tange aos aspectos
patrimoniais.
Contudo no referido livro constará advertência expressa de que esse
registro não produz os efeitos jurídicos da conversão da união estável em
casamento.
O estudo a seguir está disposto com os seguintes tópicos: breves
5
considerações históricas da família e do casamento no direito brasileiro;
diferenças entre casamento e união estável; pressupostos subjetivos da
união estável para registro em cartório; convivência more uxório; affectio
maritalis ou objetivo de constituir família; pressupostos objetivos da união
estável aptos para escrituração em cartório; diversidade de
sexos; notoriedade e/ou publicidade; estabilidade; continuidade; ausência
de impedimentos matrimoniais; monogamia; efeitos da união estável após
escrituração em cartório; do registro da união estável em escritura pública.
2 UNIÃO ESTÁVEL
2.1 BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS DA FAMÍLIA E DO
CASAMENTO
A família brasileira como, herança da colonização europeia, teve seu
modelo pautado no patriarcalismo. A mãe por sua vez, cabia o papel de
cuidar da prole e do lar, sempre educada, grata e subserviente. Aos filhos
o papel de seguir um caminho pré-determinado por seus genitores, até se
tornarem senhores e damas de suas próprias famílias.
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Na realidade histórica brasileira, o papel do
patriarca sempre foi preponderante, cabendo à
mulher um papel secundário, embora não menos
importante. Os casamentos eram arranjados pelos
genitores, os filhos possuíam uma educação pautada
na obediência e respeito irrestrito às ordens paternas,
a troca de favores causada pelos ‘compadrios’ era
frequente. Prevaleceram os interesses individuais
sobre os coletivos, durante séculos (VILLELA, 2010,
p. 10).
Diante de tal contexto é possível compreender que a família
brasileira herdou aspectos da família romana, da família canônica e da
família germânica.
Para Wald; Fonseca (2013), o casamento religioso e o chamado
casamento de marido conhecido, instituto em que o casamento se provava
pela pública fama de marido e mulher e pelo decurso de tempo, parecido
com o que é hoje a união estável.
Ainda segundo os mesmos autores, o casamento era indissolúvel,
admitindo-se alguns casos de anulação, da competência exclusiva do juízo
eclesiástico. O regime de bens admitido era o da comunhão universal, com
o instituto da doação marital (prêmio pela virgindade). Como bem pontua
os autores mencionados exigia-se a outorga uxória (consentimento da
mulher), para a venda de imóveis.
Apenas em 1890, como ensina Gonçalves (2013), com o Decreto nº
181, de 24 de janeiro de 1890, foi instituído o casamento civil, sendo
abolida a jurisdição eclesiástica, passando a ser válido o casamento
realizado perante as autoridades civis. O decreto permitiu a separação de
corpos, como forma de extinção da sociedade conjugal, mas, manteve a
indissolubilidade do vínculo matrimonial.
De acordo com Wald; Fonseca (2013), a Lei 3.071 de 1º de janeiro
de 1916, previa o desquite como forma de extinção da sociedade conjugal,
considerou ainda o vínculo matrimonial indissolúvel, regido pela comunhão
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universal de bens. O mesmo título explicitava a distinção entre filhos
legítimos, havidos no casamento, e os concebidos fora do casamento, ou
ilegítimos, além de instituir inúmeros pré-requisitos para a adoção.
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Como adverte Dias (2013), a busca dessa igualdade forçou
sucessivas alterações legislativas, de extrema importância, como a Lei
4.121/62, denominado o Estatuto da Mulher Casada, que alterou diversos
dispositivos do Código Civil de 1916. Cabendo a partir daí a mulher
colaborar com o marido, dividindo o poder de chefia do grupo familiar,
assegurando-lhe no caso de exercer profissão lucrativa, distinta da do
marido, bens reservados, ou seja, asseguravam a ela propriedade dos
bens adquiridos com o fruto do seu trabalho.
Em relação ao modelo de família, o autor Villela (2010) leciona que:
Era uma célula, um ente fechado, voltado para si
mesmo, onde a felicidade pessoal dos seus
integrantes, na maioria esmagadora das vezes, era
preterida 5pela manutenção do vínculo familiar a
qualquer custo, embasado no texto bíblico que
apregoa que o que Deus uniu o homem não pode
separar daí porque se proibia o divórcio e se punia o
cônjuge tido como culpado pela separação judicial. “A
figura da grande família extensa foi substituída pelo
núcleo familiar restrita e diversificada, e está
vinculada não mais aos ditames dos regramentos
patriarcais, mas às ordens públicas” (VILLELA, 2010,
p.11).
Como assevera Dias (2013), a Constituição Federal de 1988 fez
sucumbir toda uma história secular de hipocrisia e preconceitos. O intuito
do referido diploma legal foi instituir a igualdade entre o homem e a mulher
e expandir o conceito de família, estendendo de forma igualitária a todos
os seus membros a proteção do Estado.
Como avalia a mesma autora a Constituição de 1988 reproduziu
significativas transformações da sociedade, e, quando colocou como
princípio fundamental, a dignidade da pessoa humana, já em seu artigo 1º,
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inciso III, deu novo enfoque aos valores, revolucionando o direito de
família.
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Na mesma linha de pensamento Wald; Fonseca (2013) conclui que
o artigo 3º da nova carta, com a redação do inciso IV, abriu novos
horizontes ao constituir como objetivo fundamental da República
Federativa do Brasil: “Promover o bem de todos, sem preconceito de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.
Importante ressaltar que não consta no texto da Constituição
Federal nenhum dispositivo que impeça a formação de novos modelos
familiares. “Numa mesma época, a palavra família tem sido usada em
acepções diversas” (WALD; FONSECA, 2013, p.30).
Como bem ressalta Dias (2013), atos e fatos são oriundos da
vivência em sociedade e estes, tornam-se jurídicos, a partir do agir das
pessoas de modo reiterado. A mudança da sociedade e a evolução dos
costumes levaram a uma verdadeira reconfiguração dos membros da
família e na forma de casamento.
Diniz (2010) comentou os parágrafos do artigo 226, da Constituição
de 1988 que exemplificam formas de entidades familiares, comuns no
cotidiano, mas, até então sem nenhum respaldo jurídico. Em seu parágrafo
3º, o presente artigo reconheceu a união estável entre o homem e a mulher
como entidade familiar, o que antes era denominado, concubinato.
Para Dias (2013), as pessoas passaram a viver em uma sociedade
mais tolerante, e com mais liberdade, buscam ser felizes e não aceitam
mais viver em um ordenamento jurídico engessado. Para adaptar-se à
realidade das pessoas, a concepção de família para a Constituição Federal
não é mais aquela voltada ao patriarcado e laços estritamente
consanguíneos, é uma visão pluralista, abrigando os mais diferentes
modelos familiares, totalmente voltados para o ser humano coberto de
valores e direitos, em uma comunidade baseada no afeto, na pluralidade e
com base no respeito ao princípio da igualdade.
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Na legislação infraconstitucional, o Código Civil de 2002, em seu
artigo 1.726 determina que “a união estável poderá converter-se em
casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento o registro
civil”.
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O Código Civil de 1916 não reconhecia as uniões extramatrimoniais
como família. Somente o casamento legitimava a família, porém com o
advento da Constituição Federal de 1988 foi-se legitimando a união estável
até o ponto como concebemos atualmente, visto que é reconhecida como
entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um
homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de
família.
2.2 DIFERENÇAS ENTRE CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL
Ao longo do tempo o casamento manteve as funções que hoje são
atribuídas ao mercado e aos governos, como organização da produção e
distribuição de mercadorias e pessoas, além da formação de alianças
5
políticas, militares e econômicas,
orquestrando os direitos e obrigações
individuais desde as relações sexuais às questões sucessórias (XAVIER,
2015).
Consequentemente é em razão da importância social do casamento
que o direito sempre dedicou especial atenção a ele, sendo talvez uma das
mais clássicas discussões aquela sobre a sua natureza jurídica, podendo
ser identificadas quatro principais teorias: casamento como instituição,
casamento como contrato, casamento como contrato/instituição e
casamento como negócio jurídico (COONTZ, 2006).
Assim:
O ato criador do casamento é um acordo de
vontades, em nada se diferenciando dos demais
doutrinadores, mesmo dos adeptos da teoria
institucionalista, pois ninguém nega que o ato inicial
do matrimônio decorre da manifestação expressa da
vontade convergente dos nubentes (PEREIRA, 2011,
p. 32).
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Madaleno (2004) menciona que de acordo o Código Civil atual, a
liberdade é da essência do casamento, pois, sem a incondicional
declaração de vontade consciente de contraí-lo (art. 1535), não há
matrimônio, devendo ser imediatamente interrompida a celebração,
vedando-se a retratação no mesmo dia, caso a resposta seja negativa ou
haja manifestação de arrependimento (art. 1538). Ademais, o
consentimento maculado por vício de vontade traz a possibilidade de
anulação do ato, dentro dos prazos decadenciais previstos no artigo 1560.
Já a união estável é uma forma de constituir família reconhecida
pela Constituição Federal. Ainda que seja diferente, esse regime traz
tantos deveres e direitos quanto o casamento e, por isso, é preciso
conhecer bem suas regras antes de declará-la.
Para declarar a união estável é preciso comprovar que há uma
relação afetiva entre duas pessoas que seja duradoura, pública e com o
objetivo de constituir família. Contudo é preciso ficar atento às regras, pois
a união estável não é comprovada apenas pela assinatura de um
documento, assim como acontece no casamento.
Entretanto a união estável ainda poderá configurar-se mesmo que
um de seus membros ainda seja casado, desde que antes de iniciar o
companheirismo estivesse já separado de fato ou judicialmente do
cônjuge; haja causa suspensiva, pois estaria apenas com intuito evitar a
realização de núpcias antes da solução de problemas relativos à
paternidade ou ao patrimônio familiar, visto que em nada influenciaria na
constituição da relação convivencial (XAVIER, 2015).
É fato que, paulatinamente, as decisões judicias passaram a
reconhecer direitos àqueles que estão sob o escopo jurídico da união
estável. O relacionamento informal entre homens e mulheres é
inegavelmente um fato social e não foi inventado pela sociedade moderna.
Em verdade, sempre existiu na humanidade e o casamento é apenas uma
forma de legalização de tais situações, ou seja, o que hoje chamamos de
união estável já preexistia no conceito de matrimônio.
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3 PRESSUPOSTOS PARA REGISTRO DA UNIÃO ESTÁVEL EM
CARTÓRIO
3.1 PRESSUPOSTOS SUBJETIVOS
3.1.1 Convivência more uxorio
Dias (2013, p. 147) leciona que manter uma convivência more
uxorio implica “aparecer ao público com os sinais exteriores de pessoas
Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

regularmente casadas”.
Gonçalves (2013, p. 540) acrescenta ainda que:
Envolve a mútua assistência material, moral e
espiritual, a troca e soma de interesses da vida em
conjunto, atenção e gestos de carinho, enfim, a
somatória de componentes materiais e espirituais
que alicerçam as relações afetivas inerentes à
entidade 5familiar.
De tal forma com menciona Xavier (2015), a manutenção de
relações sexuais, embora se presuma entre duas pessoas que externem
afeto e vivam em união estável, também não é essencial nem necessária,
pois, muitas vezes, isso não será possível por circunstâncias alheias à
própria vontade dos indivíduos, como a idade e a saúde, sem que sejam
descaracterizados os demais requisitos à configuração do concubinato.
A Súmula 382 do Supremo Tribunal Federal esclarece que “a vida
em comum sob o mesmo teto, more uxorio, não é indispensável à
caracterização do concubinato”. Sob esse ponto, Dias (2013) destaca que
apesar da ausência de imposição de moradia única, a “jurisprudência
muitas vezes resiste em reconhecer o relacionamento quando o par não
vive em um único lar, sem que existam justificativas para a mantença de
casas diferentes”.
Rizzardo (2011), confirma que mesmo que não se dê a coabitação
em um mesmo lar, ficando cada pessoa em sua residência, em certas
ocasiões é possível reconhecer a união estável. Isto quando comprovadas
a colaboração mútua, a assistência de um para o outro, a constância de
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convivência, a ajuda econômica, a aquisição ou formação de patrimônio
com o esforço ou participação de ambos, e outros eventos identificadores
de comunhão de vida, de acompanhamento e aquisições.
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3.1.2 Affectio maritalis ou objetivo de constituir família
Tal requisito é imprescindível e a sua existência é a condição única
para juridicamente existir a união estável, ou seja, é o objetivo
caracterizador da união estável, sem ele, poderá haver um namoro, um
noivado e até mesmo o que se pode chamar de “namoro qualificado”,
“relação amorosa adulta, madura, consciente, em que o par
voluntariamente opta por não assumir nenhum compromisso um com o
outro, apesar da publicidade da relação, e mesmo da continuidade”
(COSTA, 2007, p. 201), mas não concubinato.
Para Farias (2014), os demais elementos, quais sejam, estabilidade,
publicidade, continuidade, ausência de impedimentos matrimoniais, que
são inferidos do disposto na norma constitucional (art. 226, §3º) “podem
ser compreendidos de forma acessória, pois a presença deles, sem o
animus família e, não implicará no reconhecimento de uma união estável”.
Considera-se diante o exposto que a união estável é uma
comunhão de vidas, no sentido imaterial e material, de forma análoga ao
casamento. É, por assim dizer, uma troca de afetos e uma soma de
objetivos comuns, de ordens diferentes, que se consolida o caráter familiar
da relação.
3.2 PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DA UNIÃO ESTÁVEL APTOS PARA
ESCRITURAÇÃO EM CARTÓRIO
3.2.1 Diversidade de Sexos
Gama (2001) menciona que a Constituição Federal não alçou ao
status de entidade familiar todas as uniões sociologicamente reconhecidas,
tal como ocorre com o relacionamento marital entre um pai e uma filha ou
com uniões poligâmicas. Do mesmo modo, não o fez com as uniões entre
pessoas do mesmo sexo.
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Xavier (2015) refuta que, haja vista que a Constituição Federal é
muito clara em estabelecer que a união estável se dá entre homem e
mulher (art. 226, § 3º), não encontra mais respaldo na atualidade, em
razão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em maio de 2011, da
Ação Direta de Inconstitucionalidade 4277 e da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental 132, em que se concluiu pela
possibilidade de uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo.
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De tal forma para consolidar juridicamente o acima exposto o
Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 175/2013, em que veda
às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de
casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre
pessoas do mesmo sexo.
3.2.2 Notoriedade e/ou Publicidade
A notoriedade, por sua vez, não quer dizer publicidade absoluta,
pois a vida íntima dos companheiros deve ser preservada, admitindo-se
5
uma relação discreta. Significa que o relacionamento não poderá ser
clandestino, secreto, como usualmente ocorre nos concubinatos impuros.
Implica que o casal aja em seu ambiente social como se casado fosse
transmitindo à sociedade a aparência de vida comum, com moral e
respeito (XAVIER, 2015).
A conceitualização da União Estável como relação contínua e
duradoura, foi dada pela Lei n.º 9.278/96, com o objetivo de constituição de
família e não se fala em prazo mínimo de duração. A lei também diz que, a
União Estável deve ser equiparada ao casamento e sua conversão em
casamento facilitada ao máximo.
Aceitável para a configuração da união estável é que o
relacionamento seja reconhecido no círculo social do casal. Corroborando
com esse elemento, temos a fidelidade, disposta no artigo 1.724, do
Código Civil: “as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos
deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e
educação dos filhos” (BRASIL, 2002).
3.2.3 Estabilidade e Continuidade
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A união reconhecida constitucionalmente como entidade familiar
deve ser estável. O relacionamento deve prolongar-se no tempo, apesar do
Código Civil não estabelecer um prazo mínimo.
Farias (2014) aponta que é certo que o período de convivência entre
os companheiros não pode se dar de forma efêmera, instável ou
passageira. É necessária uma relação que perdure no tempo e se
consolide, de modo a se apresentar como uma unidade familiar firme,
estabelecida e duradoura, não sendo formada pela simples atração sexual
ou desejo instintivo. A durabilidade tem que estar conectada à exigência de
algum lapso temporal mínimo.
A ausência de um marco legal temporal demanda que a existência
da união estável e a verificação da estabilidade seja realizada caso a caso,
exigindo que o casal apresente provas concretas da vida em comum por
um certo período.
A continuidade é um aspecto da relação que contribuirá para gerar a
estabilidade. Estabelece o legislador que os companheiros tenham uma
vida em comum de forma contínua, o que, contudo, não quer dizer que
eventual rompimento do relacionamento com posterior retomada seja
suficiente para descaracterizar a união estável.
Para Farias (2014) o que deteriora o vínculo afetivo é o rompimento
sério, que perdura por tempo que denote efetiva quebra da vida em
comum, com o fim do relacionamento.
Como a união estável não se forma em um único ato como o
casamento, a sua solidez depende da estabilidade e da continuidade da
convivência more uxorio.
3.2.4 Ausência de Impedimentos Matrimoniais
O artigo 1723, § 1º, do Código Civil, determina que não será
possível a constituição de uma união estável se presentes os
impedimentos ao casamento previstos no artigo 1521, com exceção das
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hipóteses em que o relacionamento se estabeleça entre pessoas casadas,
mas já separadas de fato ou judicialmente.
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Isso significa que não haverá união estável entre ascendentes e
descendentes, seja natural ou civil o parentesco; entre afins em linha reta;
entre irmãos; entre colaterais até o terceiro grau inclusive; entre o cônjuge
sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio
contra seu consorte, bem como entre pessoas casadas e não separadas,
seja de fato ou judicialmente (XAVIER, 2015).
Gonçalves (2013) afirma que os impedimentos baseados no
interesse público e com forte conteúdo moral, que representam um
obstáculo para que uma pessoa constitua família pelo vínculo do
casamento, são aplicáveis, também, para os que pretendem estabelecer
família pela união estável. Até porque, de regra, apenas poderá ser
caracterizada como união estável aquela relação que puder ser convertida
em casamento posteriormente.
3.2.5 Monogamia

5

O relacionamento monogâmico é da essência de nossa sociedade,
punindo-se, no caso de matrimônios, como crime a bigamia (art. 235, do
Código Penal) e não se reconhecendo uniões estáveis simultâneas.
Contudo vale ressaltar que já tem escritura pública de união estável
entre 3 pessoas. São os chamados poliafetivos[2]. A saber: o Colégio
Notarial do Brasil, Seção São Paulo, divulgou nota de esclarecimento,
sustentando que “frente à repercussão sobre a escritura pública de
reconhecimento de união poliafetiva, recentemente lavrada em Tupã (SP),
informa que a atuação dos notários é pautada pela independência”. Assim,
destaca que a ação foi um posicionamento individual da tabeliã, não tendo
havido, nesse sentido, qualquer orientação institucional desta entidade,
que representa os cartórios de notas do Estado de S. Paulo[3].
Aceita-se a conotação de que poliafetividade tem relação com
“uniões decorrentes de muitos, vários afetos” (BERTOLINI e TIZZO, 2013,
p.15). Trata-se de um arranjo poligâmico constituído em um mesmo núcleo
familiar.
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É oportuno citar que a união poliafetiva não se confunde com a
família paralela, através da qual, em regra, um homem vive com duas
mulheres, mas em casas distintas (MADALENO, 2004), o que não ocorre
na primeira. Desta feita, as uniões poliafetivas não são paralelas, pois
formam uma única união (VECCHIATTI, 2014).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 855 de 26/05/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

4 EFEITOS DA UNIÃO ESTÁVEL APÓS ESCRITURAÇÃO EM
CARTÓRIO
O Código Civil no art. 1.724 atribui aos companheiros os deveres
recíprocos de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e
educação dos filhos.
Há proximidade quanto aos deveres impostos
aos cônjuges estabelecidos no art. 1.566 da Lei Civil,
com exceção aos deveres de fidelidade recíproca,
vida no domicílio conjugal e mútua assistência. Os
deveres de fidelidade recíproca e de vida em comum
no domicílio conjugal não são exigíveis dos
companheiros em decorrência das peculiaridades da
união estável, matrizada na liberdade de constituição
e de dissolução da união (LÔBO, 2011, p. 178).
De tal forma criaram-se, ainda, à semelhança do matrimônio,
direitos e deveres, consistente sem respeito e consideração mútua,
assistência moral e material recíproca e guarda, sustento e educação dos
filhos comuns.
O autor supracitado alude ainda sobre o dever de assistência, que
consiste no auxílio recíproco entre os companheiros, em todos os níveis,
como por exemplo, a recíproca prestação de socorro material e a
assistência moral e espiritual. O dever de assistência imaterial diz respeito
à solidariedade que deve haver entre os companheiros em qualquer
circunstância, enquanto a assistência material se manifesta no âmbito
patrimonial, notadamente no tocante à prestação alimentar (LOBO, 2011).
Sintetizando o Código Civil instituiu para a união estável os mesmos
deveres do casamento, com exceção do dever de coabitação. Tais deveres
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são: lealdade, respeito, assistência; e guarda sustento e educação dos
filhos.
Igual ao cônjuge, o companheiro tem o direito de contestar os
alimentos de que necessite para subsistir, bem como para viver
dignamente, de maneira compatível com a sua condição social, conforme
dispõe o art. 1.694 do Código Civil:
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Podem os parentes, os cônjuges ou os
companheiros pedir uns aos outros os alimentos de
que necessitem para viver de modo compatível com a
sua condição social, inclusive para atender às
necessidades de sua educação. Tal direito tem
correspondência com os deveres de mútua
assistência (art. 1.724 do Código Civil) e da
solidariedade familiar que pautam a vida afetiva
(FARIAS; ROSENVALD, 2014, p. 515).
5 1.725, prevê que “na união estável, salvo
O Código Civil, em seu art.
contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais,
no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”. Observa-se, dessa
maneira, que o Código Civilista regulamentou as relações econômicas na

união estável tendo como modelo os efeitos patrimoniais no casamento,
aplicando o regime de comunhão parcial.
Vale citar que em 2017 o plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu por 7 votos a 3, que a união estável e o casamento possuem
o mesmo valor jurídico em termos de direito sucessório, tendo o
companheiro os mesmos direitos a heranças que o cônjuge.
De tal forma a equiparação entre companheiro e cônjuge, para
termos de herança, abrange também as uniões estáveis de casais LGBTs
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) (CIEGLINSKI, 2017).
Leciona Dias (2013) que consequentemente, caracterizada a união
estável, os bens adquiridos onerosamente durante a constância da união
pertencem a ambos os companheiros, salvo disposição contratual em
contrário.
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Xavier (2015) preceitua que para as questões patrimoniais, mesmo
após a Constituição Federal e na ausência de norma própria, continuou-se
a aplicar a Súmula 380/STF70 (até a Lei 9.278/96), razão pela qual esse
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tema ficou alheio à discussão que se centrou principalmente no direito a
alimentos e à sucessão do companheiro.
Xavier (2015) menciona que na questão dos alimentos, o Superior
Tribunal de Justiça reconheceu tal direito, não propriamente por
equiparação da união estável ao casamento, mas como proveniente do
direito de solidariedade advindo da convivência familiar.
5 DO REGISTRO DA UNIÃO ESTÁVEL EM ESCRITURA PÚBLICA
Através do Provimento nº 37, a Corregedoria Nacional de Justiça
dispôs sobre o registro de união estável no livro E dos Cartórios de
Registro Civil das Pessoas Naturais. A medida, aplicável tanto para
registros de união estável existente entre homem e mulher, bem como de
casais do mesmo sexo, foi editada com a finalidade de atender à
necessidade de uniformização dos atos registrais relativos a essas uniões
e de conferir maior segurança jurídica à relação mantida entre
companheiros e desses com terceiros, inclusive no que tange aos aspectos
patrimoniais (AASP, 2018).
Para registrar uma Escritura Pública de União Estável, o casal deve
se dirigir ao Cartório de Notas mais próximo ao seu endereço ou que seja
de sua preferência e requisitar a elaboração deste documento. Existe uma
recomendação do Ministério Público de, se possível, também se
apresentar duas testemunhas junto ao casal.
O casal pode declarar a data do início da convivência, o regime de
bens que regerá a referida união e garantir direitos perante o INSS,
convênios médicos, seguro de vida, etc. É importante frisar que, quando
um dos conviventes for maior de 70 anos, é obrigatório ser adotado o
regime da separação obrigatória de bens, em base do art. 1641, inciso II
do Código Civil de 2002.
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Os motivos para o registro de união estável em cartório estão
atrelados ao fato de que, essa modalidade passou a garantir praticamente
os mesmos direitos do casamento, visto que, promove a segurança para o
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casal; possibilita a liberdade de escolha do regime de bens que vigorará
sob a união; prova plena da existência da união; garante os direitos que
recaem sobre os companheiros, além de facilitar a inclusão do
companheiro em planos de saúde, planos odontológicos, seguros de vida,
clubes, órgãos previdenciários, entre outros.
O registro de União Estável por intermédio da Escritura Pública, no
Cartório de Notas, se mantém no arquivo do cartório por tempo
indeterminado. Isto é, garante a emissão de uma certidão de união estável
e pode ser requisitada sempre que necessário.
O Provimento nº 37 define que é facultativo o registro da união
estável prevista nos artigos 1.723 a 1.727 do Código Civil, mantida entre o
homem e a mulher, ou entre duas pessoas do mesmo sexo.
5

No documento acima citado está explicito que o registro da sentença
declaratória de reconhecimento e dissolução, ou extinção, bem como da
escritura pública de contrato e distrato envolvendo união estável, será feito
no Livro "E", pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da Sede,
ou, onde houver, no 1ºSubdistrito da Comarca em que os companheiros
têm ou tiveram seu último domicílio, devendo constar:
a) a data do registro; b) o prenome e o
sobrenome, a data de nascimento, a profissão, a
indicação da numeração da Cédula de Identidade, o
domicílio e residência de cada companheiro, e o CPF
se houver; c) prenomes e sobrenomes dos pais; d) a
indicação das datas e dos Ofícios de Registro Civil
das Pessoas Naturais em que foram registrados os
nascimentos das partes, os seus casamentos ou
uniões estáveis anteriores, assim como os óbitos de
seus anteriores cônjuges ou companheiros, quando
houver, ou os respectivos divórcios ou separações
judiciais ou extrajudiciais se foram anteriormente
casados; e) data do trânsito em julgado da sentença
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ou do acórdão, número do processo, Juízo e nome do
Juiz que a proferiu ou do Desembargador que o
relatou, quando o caso; f) data da escritura pública,
mencionando-se no último caso, o livro, a página e o
Tabelionato onde foi lavrado o ato; g) regime de bens
dos companheiros, ou consignação de que não
especificado na respectiva escritura pública
ou sentença declaratória (PROVIMENTO nº 37,
2014).
De tal modo serão arquivados pelo Oficial de Registro Civil, em meio
físico ou mídia digital segura, os documentos apresentados para o registro
da união estável e de sua dissolução, com referência do arquivamento à
margem do respectivo assento, de forma a permitir sua localização
(BRASIL, 2014),
Assim, quando o estado civil dos companheiros não constar da
escritura pública, deverão ser exigidas e arquivadas as respectivas
certidões de nascimento, ou de casamento com averbação do divórcio ou
da separação judicial ou extrajudicial, ou de óbito do cônjuge se o
companheiro for viúvo, exceto se mantidos esses assentos no Registro
Civil das Pessoas Naturais em que registrada a união estável, hipótese em
que bastará sua consulta direta pelo Oficial de Registro (BRASIL, 2014).
Consequentemente o registro de união estável decorrente de
escritura pública de reconhecimento ou extinção produzirá efeitos
patrimoniais entre os companheiros, não prejudicando terceiros que não
tiverem participado da escritura pública (BRASIL, 2014).
O Oficial também averbará, no registro da união estável, o óbito, o
casamento, a constituição de nova união estável e a interdição dos
companheiros, que lhe serão comunicados pelo Oficial de Registro que
realizar esses registros, se distinto, fazendo constar o conteúdo dessas
averbações em todas as certidões que forem expedidas.
Vale ressaltar que as comunicações previstas Provimento nº 37
(2014) poderão ser efetuadas por meio eletrônico seguro, com
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arquivamento do comprovante de envio, ou por outro meio previsto em
norma da Corregedoria Geral da Justiça para as comunicações de atos do
Registro Civil das Pessoas Naturais (XAVIER, 2015).
Não é exigível o prévio registro da união estável para que seja
registrada a sua dissolução, devendo, nessa hipótese, constar do registro
somente a data da escritura pública de dissolução.
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Contudo se existente o prévio registro da união estável, a sua
dissolução será averbada à margem daquele ato. Contendo a sentença em
que declarada a dissolução da união estável a menção ao período em que
foi mantida, deverá ser promovido o registro da referida união estável e, na
sequência, a averbação de sua dissolução.
Não poderá ser promovido o registro, no Livro E, de união estável de
pessoas casadas, ainda que separadas de fato, exceto se separadas
judicialmente ou extrajudicialmente, ou se a declaração da união estável
decorrer de sentença judicial transitada em julgado.
5

Em todas as certidões relativas ao registro de união estável no Livro
"E" constará advertência expressa deque esse registro não produz os
efeitos da conversão da união estável em casamento. Contudo este
Provimento não revoga as normas editadas pelas Corregedorias Gerais da
Justiça, no que forem compatíveis.
O Provimento nº 37 (2014) prevê ainda que as Corregedorias Gerais
da Justiça deverão dar ciência deste Provimento aos Juízes Corregedores,
ou Juízes que na forma da organização local forem competentes para a
fiscalização dos serviços extrajudiciais denotas e de registro, e aos
responsáveis pelas unidades do serviço extrajudicial de notas e de registro.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os tópicos abordados no estudo apontaram que ainda que seja
diferente do casamento como se conhece no ordenamento jurídico, a união
estável traz tantos deveres quanto direitos para os companheiros assim
como é no casamento e, por isso, é preciso conhecer bem suas regras
antes de declará-la.
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O Provimento nº 37 de 2014 dispõe sobre o registro de união
estável no livro E dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais.
Porém no próprio registro é advertido que tal documento não produz os
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efeitos do casamento.
Em via de regra há alguns pressupostos para que se configure
juridicamente a união estável, como foram observados eles são quesitos
imprescindíveis para a escritura em cartório. Os pressupostos são
subjetivos, que se dá através da convivência more uxório e affectio
maritalis ou objetivo de constituir família. Já os pressupostos objetivos que
tornam os companheiros aptos para realizar a escrituração em cartório
são; diversidade de sexos; notoriedade e/ou publicidade; estabilidade;
continuidade; ausência de impedimentos matrimoniais; monogamia.
Os efeitos da união estável após escrituração em cartório
apontaram deveres e direitos dos companheiros, ou seja, os companheiros
em união estável estão sob um regime jurídico que os direciona.
Um dos pontos observados além dos deveres recíprocos de
lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos
filhos, é o direcionamento do Código Civil de 2002 que regulamentou as
relações econômicas na união estável tendo como modelo os efeitos
patrimoniais no casamento, aplicando o regime de comunhão parcial.
Assim, a união estável e o casamento possuem o mesmo valor
jurídico em termos de direito sucessório, tendo o companheiro os mesmos
direitos a heranças que o cônjuge. A equiparação entre companheiro e
cônjuge, para termos de herança, abrange também as uniões estáveis de
casais LGBTs (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais).
Diante do exposto, para efeitos jurídicos e para que os direitos dos
companheiros em união estável sejam de fato garantidos é
imprescindível registro da união estável em escritura pública.
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RESUMO

A presente monografia tem o objetivo de analisar a aplicação das figuras
parcelares da boa-fé objetiva nas relações individual de trabalho. Para tanto,
aborda os aspectos históricos e conceituais da boa-fé objetiva. Após isso, detalha
de forma sucinta as três funções que esse instituto possui em nosso ordenamento
jurídico, dando destaque, em razão da sua relevância ao tema, à função de
limitação do exercício dos direitos subjetivos. No capítulo seguinte, destaca a
importância da aplicação do princípio da boa-fé objetiva no Direito Individual
do Trabalho. Por fim, trata sobre as quatro principais figuras parcelares da boafé objetiva, quais sejam: (i) venire contra factum proprium, (ii) surrectio e
supressio, (iii) tu quoque e (iv) duty to mitigate the loss, expondo os aspectos
conceituais e o atual cenário jurisprudencial trabalhista de cada uma delas,
demonstrando, ao final de toda essa análise, a eficiência da utilização desses
institutos para a solução dos litígios levados à análise dos Tribunais Trabalhistas
Pátrios.

Palavras-chave: Boa-fé objetiva; funções da boa-fé objetiva; figuras parcelares;
venire contra factum proprium; surrectio e supressio; tu quoque; duty to
mitigate the loss; limites ao exercício dos direitos subjetivos; relações
individuais de trabalho;
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ABSTRACT

This monograph aims to analyze the application of the partial figures of good
faith objective in individual labor relations. For this, it discusses the historical
and conceptual aspects of good faith objective. After that, it details briefly the
three functions that the institute has in our legal system, highlighting, because of
their relevance to the topic, the limitation due to the exercise of subjective
rights. In the following chapter highlights the importance of applying the
principle of objective good faith in the Individual Labour Law. Finally, it
discusses the four main partial figures of good faith objective, namely: (i) venire
contra factum proprium, (ii) surrectio e supressio, (iii) tu quoque e (iv) duty to
mitigate the loss, exposing the conceptual aspects and the current labor legal
scenario of each of them, showing at the end of all this analysis, the efficient use
of theses institutions for the resolution of the disputes brought to the analysis of
patriotic Labor Courts.

Key-words: Good faith objective; functions of good faith objective; partial
figures; venire contra factum proprium; surrectio e supressio; tu quoque; duty
to mitigate the loss; individual labor relations;
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INTRODUÇÃO

As relações individuais de trabalho são regidas por diversos princípios
pertinentes exclusivamente ao Direito Laboral, dentre os quais o princípio da
norma mais favorável ao empregado, o da prevalência da condição mais
benéfica, o do in dubio pro misero, o da primazia da realidade, e outros.

Não obstante, é possível verificar que essas relações laborais sofrem a
incidência também de outros princípios jurídicos, aplicáveis não apenas ao ramo
do Direito do Trabalho, como também às demais relações jurídicas, tal como o
princípio da boa-fé objetiva.

A boa-fé objetiva encontra suas raízes no Direito Romano. É um instituto
complexo e de árdua conceituação, mas detentor de uma relevância ímpar em
nosso ordenamento jurídico.

Tanto no que se refere à seara trabalhista, quanto no que concerne aos
demais ramos do direito, a boa-fé objetiva exerce o importante desiderato de
conduzir as relações jurídicas conforme os ditames de retidão e lealdade que
devem pautar não apenas todos os negócios jurídicos, como também todas as
condutas e as relações humanas.

Como será visto, para lograr êxito nesse objetivo, o instituto se
desenvolveu ao longo da história, até ganhar os seus atuais contornos jurídicos
de cláusula geral, que lhe propicia uma maior adequação aos casos práticos
levados à apreciação do operador do direito.

Ao regrar os negócios jurídicos, o primado da boa-fé objetiva atua de três
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formas, denominadas pela doutrina de funções. São elas: a função
integrativa/interpretativa, a função criadora de deveres anexos e a função
limitadora do exercício dos direitos subjetivos.

O presente trabalho tem o escopo de estudar o modo como essa terceira
função, a de limitação do exercício de direitos subjetivos, vem sendo aplicada
nas relações individuais de trabalho.

Em outras palavras, tem o estudo o objetivo de analisar quais são as
formas de identificação dos limites impostos, pela boa-fé objetiva, aos
detentores de direitos e posições jurídicas advindos do contrato individual de
trabalho, quando analisado um caso concreto.

Para tanto, inicialmente, serão abordados os aspectos históricos e
conceituais da boa-fé objetiva, será feita uma elucidação quanto a cada uma das
três funções desse princípio e será demonstrada a pertinência da matéria no que
tange ao Direito Laboral.

Após isso, o trabalho adentrará especificamente no trato das figuras
parcelares da boa-fé objetiva, assim denominadas as ferramentas, criadas pela
doutrina, hábeis a identificar, em um caso prático, os precisos limites do
exercício dos direitos subjetivos, os quais, ultrapassados, tornam a conduta
abusiva e ilícita.

Serão, assim, estudadas, pela ordem, as figuras parcelares da boa-fé
objetiva: (i) do venire contra factum proprium, (ii) do surrectio e supressio, (iii)
do tu quoque e (iv) do duty to mitigate the loss, expondo-se os aspectos
conceituais e doutrinários e o atual cenário jurisprudencial trabalhista de cada
uma delas.

9

Pretende-se, com isso, demonstrar a praticidade que as figuras parcelares
da boa-fé objetiva detêm para a solução dos feitos levados à apreciação dos
Tribunais Trabalhistas pátrios, auxiliando sobremaneira para que seja efetuada
uma justa limitação do exercício de direitos subjetivos nas relações individuais
de labor.
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1.

ANÁLISE

HISTÓRICA

DO

PRINCÍPIO

DA

BOA-FÉ

OBJETIVA

1.1. Origem do princípio da boa-fé objetiva

A origem do princípio da boa-fé objetiva remonta ao Direito Romano e o
seu estudo tem como ponto de partida o instituto denominado fides, existente
àquela época.

A fides romana possuía conceitos diversos, diferenciando-se em três
prismas semânticos denominados a fides-sacra, a fides-facto e a fides-ética. A
primeira vertente estava presente na Lei das XII Tábuas, que cominava sanção
religiosa a quem defraudasse a fides de outrem. A segunda remetia à noção de
garantia e de clientela, não possuindo, no entanto, qualquer sentido religioso. E a
terceira, que passou a trazer a ideia de que essa garantia era uma qualidade ínsita
à determinada pessoa, ensejando ao instituto, portanto, características atinente a
uma valoração moral da cada indivíduo.1

A relevância da primeira vertente, o conceito religioso da fides, é
notoriamente verificada pela própria representação romana desse instituto, qual
seja a deusa Fides (fé), que era invocada quando da celebração dos negócios
tratados à época.

Porém, a mencionada diversidade de concepções traz dificuldade de
conceituação única da fides, restando da analise conjunta de todas as vertentes
acima mencionadas, a percepção de que era esse instituto a representação do que
se entendia por fé e confiança das partes contratantes naquele momento
1

CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2011, p.
53-56.
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histórico, regendo relações que hoje estariam abarcadas pelo Direito das
Obrigações.

Com o passar do tempo, a noção de fides evoluiu para a perspectiva de
fides bona ou bona fides, concepção que marca e representa o constrangimento
ao cumprimento daquilo que foi prometido, não apenas ao que foi escrito, mas
ao próprio intento negocial em si mesmo. Assim, os contratantes deveriam tratar
com clareza aquilo que foi assumido, independentemente de estar ou não
expresso no ajuste, vinculando-se, desse modo, ao leal cumprimento das
obrigações assumidas.2 Tratava-se, de certo modo, da efetiva aproximação ao
conceito atual de boa-fé, inexistindo necessidade expressa de previsão
contratual.

A partir do desenvolvimento da fides bona, o negócio entabulado possuía
um verdadeiro efeito vinculante em relação à palavra dada, não se exigindo o
ritual formalístico de todos os demais contratos romanos.3

Esse fato foi percebido principalmente nas relações de comércio entre os
romanos e os estrangeiros, que passaram então a ser regidas por um novo
complexo normativo fora do ius gentium e cujo principal princípio normativo
era justamente a fides, a confiança, que exprimia a relação de fidúcia.4

É relevante abordar que o Direito Romano era baseado, nesse momento,
na previsão de ações para os diversos casos concretos, e não na ordenação

2

3

4

MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, pp. 112-113 apud TORRES PESSOA, André Luís. Os deveres anexos da
Boa-Fé Objetiva e o Contrato Individual de Trabalho. Dissertação de Mestrado, São Paulo: Pontifícia
Universidade Católica, 2013, f. 22.
TORRES PESSOA, André Luís. Os deveres anexos da Boa-Fé Objetiva e o Contrato Individual de
Trabalho. Dissertação de Mestrado, São Paulo: Pontifícia Universidade Católica, 2013, f. 22.
DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. A Teoria dos Atos Próprios: da definição à aplicação dos
princípios jurídicos. 4ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 43.
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sistemática de direitos subjetivos abstratos. Ou seja, a situação jurídica levada à
apreciação judicial era protagonizada não por um direito subjetivo ou situação
jurídica, mas sim por uma ação, entendendo-se esse termo em sua acepção mais
comum.

Havia, contudo, a previsão de poucas dessas ações, denominadas de ações
de direito estrito (stricti iuris iudicia), para a proteção dos direitos dos contratos
‘normais’, o que não atendia às transformações sociais vivenciadas naquele
período.

Esse cenário influenciou no desenvolvimento das ações fundadas na fides
bona, denominadas bona fidei iudicia, nas quais o juiz tinha mais
discricionariedade na apreciação da causa, não estando limitado à aplicação das
ações prevista em lei, mas sim àquilo que era entendido como os ditames do
primado da boa-fé vigentes àquela época.5

Ou seja, a partir dessa atuação dos juízes pretores, pode-se falar, de certo
modo, na origem da utilização de uma norma aberta, de necessária
complementação pelo julgador, que, com margem de liberdade, estipulava
soluções concretas e específicas para cada caso, tendo em vista que a norma
positivada não contemplava todas as hipóteses trazidas a juízo pelas partes.6

Ao esclarecer a definição e a função da bona fides, Aldemiro Rezende
Dantas Junior, afirma que ela era:

[I]nformadora de todo o ordenamento social e jurídico,

5

6

MARTINS, Flávio Alves. A boa-fé objetiva e sua formalização no direito das obrigações brasileiro. 2ª ed.,
Rio de Janeiro: Lumis Iuris, 2001, p. 34.
CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2011, p.
98.
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impondo que nas relações interpessoais e nos comportamentos
em geral fosse observada a fidelidade, embora não houvesse
qualquer preocupação em apresentar um conceito único ou
mesmo identificar uma origem única para todas as situações
onde a mesma encontrava aplicação.7

Ainda segundo o autor, essa despreocupação com a conceituação do
instituto derivava justamente do fato, acima exposto, de que os romanos não
davam relevância ao pensamento abstrato e sistematizado, mas sim ao
“pensamento problemático tópico, voltado para a solução de cada caso concreto
específico”.

Flávio Alves Martins conclui que a base da contemporânea boa-fé
encontra-se mesmo na chamada fides romana, que pressupõe, em suma, “saber o
que disse e cumprir o que se diz ou se promete, refletindo, assim, uma exigência
de respeito”.8

Ainda no período romano, porém, a bona fides se desenvolve para o
campo dos direitos reais, notadamente no instituto da usucapião, onde já passou
a ser vista não com responsabilidade acerca do que foi convencionado, mas sim
como estado de desconhecimento acerca do vício que maculava a posse.
Tratava-se, nesse momento, do embrião do instituto hoje denominado boa-fé
subjetiva.

Ao tratar da questão, Judith Martins-Costa afirma que na figura romana da
“usucapio a bona fides designa um dos requisitos, qual seja o estado de
ignorância, por parte do possuidor, do vício ocorrido no negócio transmissivo do
7

8

DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. A Teoria dos Atos Próprios: da definição à aplicação dos
princípios jurídicos. 4ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 46.
MARTINS, Flávio Alves. A boa-fé objetiva e sua formalização no direito das obrigações brasileiro. 2ª ed.,
Rio de Janeiro: Lumis Iuris, 2001, p. 32.
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direito real a ser constituído pela usucapião”.9

A evolução da boa-fé chega ao período do Direito Canônico, momento
histórico no qual o instituto também não foi positivado, tendo sido lhe imputado,
todavia, um valor axiológico, ao caracterizá-lo como conduta contrária ao
pecado, isto é, contrária à má-fé.

Nesse período, a igreja conferia valor moral à promessa. Caso o seu autor
a descumprisse, estaria incorrendo em conduta pecaminosa. Destacava-se, desse
modo, o conteúdo eminentemente subjetivo do instituto.10

A positivação do conceito de boa-fé teria seu início apenas nos trabalhos
que constituíram o Código Civil francês de 1804, conhecido como Código de
Napoleão. Com efeito, passados o período romano, acima detalhado, e,
posteriormente, o período dos glosadores e pós-glosadores, no qual os conflitos
de direito privado eram solucionados pela regras adaptadas do próprio Direito
Romano e no qual foi alcançada satisfatória base teórica, inicia-se um período
caracterizado pela codificação da legislação.11

Nesse momento histórico, os ideais do humanismo e, sobretudo, do
racionalismo, inspiraram a sistematização e a construção de ideias gerais que
passaram a ser usadas para a solução racional e lógica dos conflitos da época.

O Código Civil francês, cujos trabalhos foram acompanhados de perto

9

MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 123 apud TORRES PESSOA, André Luís. Os deveres anexos da BoaFé Objetiva e o Contrato Individual de Trabalho. Dissertação de Mestrado, São Paulo: Pontifícia
Universidade Católica, 2013, f. 23.
10
CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2011, p.
153-154.
11
DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. A Teoria dos Atos Próprios: da definição à aplicação dos
princípios jurídicos. 4ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 61-62.
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pelo próprio Napoleão, foi influenciado pela obra Tratado das Obrigações de
Pothier, desenvolvendo bem mais a acepção da boa-fé subjetiva, dando
relevância à noção subjetivista e psicológica do instituto, tratando esse como o
‘desconhecimento de uma circunstância de fato e do erro grosseiro’.

A boa-fé objetiva, contudo, já era tratada por esse Código. Os artigos
1134 e 1135, desse Diploma, trouxeram a previsão de direcionamento das
condutas dos contratantes segundo os ditames da boa-fé e exigindo lealdade das
partes, conceito bem distinto, portanto, da alegação de ignorância de
determinada circunstância (boa-fé subjetiva).12

Tal previsão da boa-fé objetiva, todavia, tendo em vista a ausência de
recursos e conceitos situados no próprio texto legislativo e, principalmente, em
razão da ideologia dos exegetas da época, que defendiam a ausência de lacunas
no Código, teve a sua máxima aplicação prejudicada, servindo “tão somente
como um reforço linguístico à obrigatoriedade das convenções decorrente da
autonomia da vontade, esta sim, se apresentando como o foco central do
sistema”.13
Foi com a promulgação do Código Civil alemão (BGB – Burguerliches
Gesetzbuch), em 1896, que a boa-fé objetiva ganhou força. Conforme esclarece,
Eduardo Milléo Baracat14, o parágrafo 242 desse diploma trouxe norma de
interpretação de contratos que deveria ser aplicada como vetor do ordenamento,
em todas as relações jurídicas. Afirma o autor que a norma do citado parágrafo
expressamente estipulava que o devedor está adstrito a realizar a prestação tal
como o exija a boa-fé com consideração pelos costumes do tráfego.
12

CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2011, p.
153-154.
13
DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. A Teoria dos Atos Próprios: da definição à aplicação dos
princípios jurídicos. 4ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 66-67.
14

BARACAT, Eduardo Milléo. A boa-fé no direito individual do trabalho. São Paulo: LTr, 2003, p. 47.
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Verifica-se que essa norma exigia que as partes efetivassem as
expectativas criadas pelo outro contratante, não somente aquelas de fato
acordadas, como também as resultantes do cumprimento daquilo que era
entendido, à época, como um comportamento leal. A boa-fé, portanto, segundo o
BGB Alemão, “passa a significar as medidas das ações subjetivas e, portanto,
um critério normativo de comportamento.” 15

Resgatava-se, assim, o ideal da antiga bonas fides romana, que valorizava
a lealdade e visava à preservação da confiança depositada pelas partes quando
da celebração do contrato.

Ainda quanto ao BGB Alemão, é importante ressaltar que, ao exigir o
cumprimento dessas obrigações comportamentais, o legislador germânico
utilizou a boa-fé objetiva como cláusula geral e aberta pela primeira vez em um
sistema jurídico. Optou, desse modo, pela desnecessidade de se expressar de
forma pormenorizada as situações fáticas que deveriam ser tuteladas pelo
referido princípio.16

Em outras palavras, mediante a previsão da boa-fé objetiva como cláusula
geral, onde o legislador se utiliza de termos vagos e abertos, o código alemão
determinava que o juiz deveria analisar os fatos à luz de elementos e valores
reinantes na sociedade, não previstos expressamente no texto normativo,
definindo o que vinha a ser ou não a boa-fé e julgando os acontecimentos
condizentes ou não com esses padrões.

Como se verá nos próximos capítulos, essa concepção germânica da boafé objetiva, como cláusula-geral e aberta, fora, sem dúvida, extremamente
15

16
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jurídicos. 4ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 80.
BARACAT, Eduardo Milléo. A boa-fé no direito individual do trabalho. São Paulo: LTr, 2003, p. 47-48.
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importante para definir o papel que o instituto exerce no ordenamento jurídico
brasileiro atualmente. Conforme afirma Eduardo Milléo Baracat: Em que pese
tenha, indubitavelmente, origem no direito romano, não há dúvida que a boa-fé
objetiva que se estuda atualmente decorre da aplicação evolutiva do §242 do
BGB.17

1.2. Evolução da boa-fé objetiva no direito brasileiro

A análise da origem da boa-fé, acima exposta, traz o convencimento de
que esse é um instituto jurídico notoriamente civilista, pelo que o estudo da
matéria, no campo normativo nacional, passa, de forma imprescindível, pela
análise dos diplomas legais referentes a esse ramo do direito.

Conquanto inexistente menção à boa-fé objetiva no direito vigente no
Império e no início da República, pode-se constatar que a previsão desse
instituto no ordenamento jurídico brasileiro já existia desde a vigência do
Código Comercial de 1850.

Com efeito, previa o artigo 131, desse diploma:

Art. 131 - Sendo necessário interpretar as cláusulas do
contrato, a interpretação, além das regras sobreditas, será
regulada sobre as seguintes bases:

I - a inteligência simples e adequada, que for mais
conforme à boa fé, e ao verdadeiro espírito e natureza do
contrato, deverá sempre prevalecer à rigorosa e restrita
significação das palavras;
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Percebe-se inclusive, mediante a análise do artigo transcrito, que houve a
singela previsão da boa-fé objetiva, já como cláusula geral, tal como o fez a
legislação germânica, acima abordada.18

O Código Civil de 1916, entretanto, não fez previsão alguma da boa-fé
objetiva. Na realidade, embora quanto ao aspecto formal e à estrutura esse
diploma tenha seguido o BGB alemão (que, como citado, previa a boa-fé
objetiva), quanto ao aspecto material, Clóvis Beviláqua - principal responsável
por essa compilação legislativa -, preferiu seguir as premissas do Código
Napoleônico, valorizando a boa-fé em sua perspectiva subjetiva, ou seja, de
desconhecimento ou ignorância do fato que macula o negócio jurídico.19

Da análise dos dispositivos existentes no Código Civil de 1916, constatase que se dava relevância ao primado da autonomia privada e à expressão da
vontade ausente de vícios, tudo a fim de que fossem os contratos compostos de
forma válida. Deixavam-se, assim, a um segundo plano, as questões referentes à
lealdade e confiança entre as partes que formularam o contrato.20

A inexistência de terreno fértil para o desenvolvimento da boa-fé objetiva
nesse período se deu em função do contexto patrimonialista em que se originou
o Código de Beviláqua, que, adotando a ideologia iluminista (de privatização) e
18
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trabalhistas aos empregados públicos não submetidos à prévia aprovação em concurso público e sua
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de boa fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que lhe impede da aquisição da coisa, ou do
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circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.” “Art. 510. O possuidor
de boa fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos.”“Art. 511. Os frutos pendentes ao tempo em
que cessar a boa fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas da produção e custeio. Devem ser
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burguesa do Código de Napoleão, alçava a patamar de maior importância as
previsões legais necessárias à proteção da propriedade. A lealdade dos
contratantes era, assim, tratada com irrelevância.

Nesse cenário, os exegetas tecnicistas da época, em busca da segurança
necessária à manutenção da propriedade, defendiam a ideia de um sistema
fechado, harmônico e completo, apegando-se à interpretação literal, não
permitindo o desenvolvimento de uma cláusula geral e aberta, tal como
propunham os alemães.21

Desse modo, ante a ausência de regramento positivado da cláusula geral
da boa-fé objetiva, restava ao operador do direito do período em que vigente o
Código de 1916, como forma de proteção ao comportamento leal das partes, a
utilização do instituto como princípio geral do direito.22

A situação seria alterada, contudo, com o surgimento da Constituição
Federal de 1988, que dá origem ao processo de ‘publicização’ do Direito
Privado. De forma contrária ao Código Civil de 1916, que, como dito,
valorizava demais o patrimônio, a denominada Constituição Cidadã, por meio da
expressa previsão do princípio da dignidade humana, como fundamento da
república (art. 1º, I, da CF/88), e da justiça social (art. 3º, da CF/88), como um
dos seus objetivos fundamentais, posicionou o indivíduo no centro do
ordenamento jurídico nacional.23
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Esses dispositivos constitucionais passam, então, a funcionar como
verdadeiros vetores que irradiam a sua função interpretativa para a legislação
infraconstitucional, valorizando a proteção jurídica do ser humano e dos seus
valores, em detrimento da proteção patrimonial, abrindo caminho para a
inserção da boa-fé objetiva no direito positivado nacional.

Já em 1990, o Código de Defesa do Consumidor, visando coibir os abusos
ocorridos em uma sociedade de massas e de acelerado desenvolvimento
econômico, trouxe, em seus artigos 4º, III, e 51, IV, expressas menções à
concepção ética da boa-fé (objetiva), valorizando a confiança e a lealdade que
deveriam reger os contratos consumeristas.24
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo
tem por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das
relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:
(...)
III - harmonização dos interesses dos participantes das
relações de consumo e compatibilização da proteção do
consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico
e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se
funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal),
sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre
consumidores e fornecedores;
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
24
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cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Amparado nos preceitos constitucionais trazidos pela Carta Magna de
1988 e seguindo o fenômeno da ‘publicização’, acima apontados, o Código Civil
de 2002 finalmente trouxe previsão expressa da boa-fé objetiva, tal como já
previa o Código Alemão desde 1896.

Tal evolução, como dito, decorria da percepção de que todas as relações
privadas deveriam ser amparadas pelos princípios da dignidade da pessoa
humana, da função social da propriedade e da justiça social, trazidos pela nova
ordem constitucional. Esse entendimento tratava-se da aplicação prática do
denominado princípio da socialidade, que norteou a criação do Codex de 2002,
juntamente com o princípio da eticidade e o da operabilidade (a seguir
estudados).25

A partir desse momento histórico, conforme esclarece Aldemiro Rezende
Dantas Junior, passaria a previsão da boa-fé objetiva na legislação
infraconstitucional a funcionar como autêntico mecanismo de promoção dos
novos valores constitucionais, exigindo do cidadão um comportamento que não
apenas não lesasse aos demais, mas sim que com eles cooperasse, em busca de
uma sociedade justa e solidária. Transcrevem-se, nesse sentido, as lições do
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autor:

Em outras palavras, a atuação da boa-fé implica uma
atuação solidária, com o escopo de promoção da dignidade
humana refletindo a preocupação real com a construção de uma
ordem jurídica que se mostre sensível aos problemas e desafios
que permeiam a sociedade contemporânea, dentre os quais se
inclui a busca de um direito contratual parametrizado de tal
forma que possa apresentar como seus paradigmas, a um só
tempo, o atendimento às necessidades econômicas (como
sempre foi o campo das obrigações contratuais) e o atendimento
à determinação de solidariedade social, de modo a que também
se volte para a busca da promoção da dignidade humana. 26

Vê-se, portanto, que, em que pese os 26 anos de sua tramitação no
Congresso Nacional, pode-se falar que o Código Civil de 2002, cuja Comissão
de Elaboração foi presidida por Miguel Reale, teve sim, como mérito, avançar
na busca da satisfação dos anseios constitucionais.

Em seus artigos 113, 187 e 422, o Código Civil de 2002 passou a prever a
boa-fé objetiva, atribuindo-lhe, conforme a seguir será estudado, a característica
de uma cláusula geral:
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados
conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um
direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos

26
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bons costumes.
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim
na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios
de probidade e boa-fé.

Da redação desses dispositivos, vê-se que a boa-fé objetiva, positivada
como cláusula geral, determina expressamente que os contratantes observem um
comportamento leal e ético, afastando-se da previsão acerca de uma conduta
subjetiva e patrimonialista. Esse fato conferiu ao instituto o conceito que ele
detém atualmente e que será o próximo alvo do presente estudo.

24

2. ASPECTOS CONCEITUAIS DA BOA-FÉ OBJETIVA

2.1. Boa-fé objetiva como princípio e dever de conduta

A evolução histórica do instituto, acima relatada, que culmina nas
previsões legais existentes no Código Civil de 2002 quanto ao tema, é de
extrema relevância para a conceituação da natureza jurídica da boa-fé objetiva.

Viu-se que, desde o Direito Romano, a concepção da boa-fé em seu
aspecto objetivo já significava, em suma, o dever de lealdade, confiança e
sinceridade nas relações negociais, valores que embasam a formação e a
aplicação do instituto, atualmente positivado em nosso ordenamento jurídico, até
os dias de hoje.

Ciente dessa perspectiva, pode-se afirmar que se trata a boa-fé objetiva de
verdadeira norma de conduta, consistente na regra de agir conforme padrões
socialmente aceitos e recomendados de correção e honestidade, a fim de que não
seja frustrada a confiança da outra parte que participa do negócio jurídico. Tratase, nas palavras de Judith Martins Costa, “de modelo de conduta social,
arquétipo ou standard jurídico, segundo o qual cada pessoa deve ajustar a
própria conduta a esse arquétipo, obrando como obraria um homem reto: com
honestidade, lealdade, probidade”’27
Nesse esteio, leciona Cláudia Lima Marques28:
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Boa-fé

objetiva

significa,

portanto,

uma

atuação

‘refletida’, uma atuação refletindo, pensando no outro, no
parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses
legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com
lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou
desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das
obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização
dos interesses da parte.

Também nesse sentido é a conceituação de Flávio Tartuce, que ao tratar
do Código Civil de 2002, afirma que o Codex é regido pelos princípios da
socialidade, da operabilidade e da eticidade, sendo que, por esse último, buscase reconhecer valores éticos nas condutas, sendo a boa-fé objetiva - “aquela
relacionada com a conduta de lealdade das partes negociais” -, expressa
manifestação desse propósito e instrumento de satisfação dessa busca.29

A exata definição da boa-fé objetiva, porém, justamente por trazer o
instituto a ideia de atuação conforme um padrão de honestidade e lealdade, não é
tarefa fácil, já que a análise do conteúdo axiológico desse padrão implica uma
conceituação moral, pautada em elementos subjetivos e que comportam
diferentes significados, conforme os valores existentes no período histórico em
que se dá essa avaliação.

Assim, ainda que se trate hoje de um instituto de extrema importância e
amplamente utilizado na ciência jurídica, mantém-se na doutrina uma grande
dificuldade em se estabelecer uma conceituação única e precisa da boa-fé
objetiva.30
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De qualquer forma, considerando-se esse cenário, vê-se que a maior parte
da doutrina salienta que a boa fé objetiva representa mais do que um simples
valor, vez que se impõe de modo absoluto ( as partes sempre devem observá-la).
Entende-se, assim, que a boa-fé objetiva é um verdadeiro princípio jurídico,
característica que lhe é atribuída inclusive pela própria redação do artigo 422, do
Código Civil de 2002.
Nesse sentido, é inclusive a lição de Américo Plá Rodrigues31, ao afirmar
que a boa-fé objetiva é “um princípio jurídico fundamental, isto é, algo que
devemos admitir como premissa de todo o ordenamento jurídico. Informa a sua
totalidade e aflora de maneira expressa em múltiplas e diferentes normas, ainda
que nem sempre de forma explícita (...)”.

O citado autor uruguaio esclarece que os princípios podem ser gerais ou
próprios, possuindo os dois gêneros, no entanto, a característica de serem linhas
diretrizes que informam algumas normas e inspiram, de forma direta ou indireta,
soluções. Caracterizam-se, portanto, por serem enunciados básicos que
embasam novas normas, orientam a interpretação das já existentes e resolvem os
casos não previstos na lei.32

Quanto ao tema, ainda é relevante destacar que hoje se entende que
possuem os princípios, dentre os quais se inclui, como visto, o da boa-fé
objetiva, dois sentidos normativos. Um próprio de um elemento de integração
que visa a garantir a unidade e a inteireza do sistema, inerente a concepção
positivista, pela qual os princípios só atuam na lacuna da lei. E outro, mais
moderno, próprio da fase pós-positivista, que confere aos princípios o caráter
31
32
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normativo de incidência imediata sobre as relações jurídicas, em razão do seu
valor fundamental em nossa ordem jurídica.33

Tomando-se por base essas premissas, é relevante também salientar, ainda
acerca dos aspectos conceituais da boa-fé objetiva, que o padrão de conduta
imposto por esse instituto, cuja implicação principiológica normativa, como
visto, é também imediata, tem o efeito de impor limites à parte
independentemente da vontade desta de fazer-se obrigar por aquele padrão.

Trata-se, portanto, de verdadeiro limite da autonomia da vontade,
constituindo uma fonte autônoma de deveres e obrigações para com o outro, que
gera efeitos independentemente da manifestação de vontade do indivíduo.34

2. 2. Diferenças entre a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva

A correta definição da boa-fé objetiva, embora, como dito, seja árdua, é
auxiliada também pela análise das diferenças existentes entre este instituto e o
da boa-fé subjetiva.

A boa-fé objetiva, conforme visto, é uma regra de comportamento da qual
as partes jamais se desvinculam; parte-se do modelo de conduta do homem
médio (comum), impondo-se aos contratantes, ainda que esses não se
manifestem favoráveis a isso, o dever de agir segundo esse padrão de
honestidade, probidade e lealdade. Analisa-se o caso levado à consideração do
aplicador do direito segundo essa regra, entendendo-se violadora do núcleo

33
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principiológico do instituto a conduta fática que não se amolda a esse padrão.

A boa-fé subjetiva, por sua vez, é tratada por estado de consciência ou
convencimento individual de estar em conformidade com a lei.35 Encontra-se
intimamente ligada ao aspecto psicológico do indivíduo, à sua intenção ao
praticar determinado ato (animus). Quando da aplicação desse instituto pelo
operador do direito, analisa-se se há ou não a ignorância ou falsa crença, no
íntimo do autor da conduta, ao praticar o ato modificador, impeditivo ou
violador do direito.36

Da análise desses dois institutos jurídicos, porém, verifica-se que ambos
visam à tutela da confiança, seja para resguardar aquele que imagina
verdadeiramente encontrar-se numa situação regular (boa-fé subjetiva), seja para
dar guarida àquele que se orienta por padrões externos de eticidade (boa-fé
objetiva).

Diante do fato de que, para a boa-fé objetiva, não há relevância na
subjetividade do ato analisado, mas apenas no seu enquadramento ao modelo de
conduta externa tida como correto padrão, não há porque se perquirir em dolo ou
culpa do agente, sendo a responsabilidade advinda da infração desse princípio
caracterizada como uma responsabilidade objetiva.

2. 3. Boa-fé objetiva como cláusula aberta

35
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Como já salientado no tópico relativo ao histórico do instituto, um aspecto
importante no cenário referente à conceituação do primado da boa-fé objetiva,
mormente no cenário atual do direito positivado brasileiro, é a utilização desse
princípio como cláusula aberta.

Assim como já havia feito o BGB alemão, o Código Civil de 2002, ao
positivar a boa-fé objetiva, o fez de uma forma que atribui ao instituto a
característica de uma cláusula aberta, permitindo uma maior eficiência quando
da sua aplicação.

As cláusulas gerais ou abertas podem ser conceituadas como modalidade
técnica-legislativa onde o legislador se vale do uso de termos amplos e vagos,
para

conseguir

a

abertura

e

atualização

permanente

do

sistema,

independentemente de alteração do texto legal.37

Nas palavras de Judith Martins Costa:
Nas cláusulas gerais a formulação da hipótese legal é processada
mediante o emprego de conceitos cujos termos têm significado
intencionalmente vago e aberto, os chamados ‘conceitos jurídicos
indeterminados’. Por vezes – e aí encontraremos as cláusulas
gerais propriamente ditas -, o seu enunciado, ao invés de traçar
punctualmente a hipótese e as conseqüências, é desenhado como
uma vaga moldura, permitindo, pela vagueza semântica que
caracteriza os seus termos, a incorporação de princípios e
máximas de conduta originalmente estrangeiros ao corpus
codificado, do que resulta, mediante a atividade de concreção
destes princípios, diretrizes e máximas de conduta, a constante
37
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formulação de novas normas.38

A opção do Código Civil pela utilização da cláusula aberta deriva da
aplicação do princípio da operabilidade, que, como visto no tópico anterior,
juntamente com o da socialidade e o da eticidade, acima tratados, inspiram o
Codex de 2002. Seguindo o princípio da operabilidade, o legislador procurou
justamente simplificar a interpretação e a aplicação dos institutos previstos no
Código Civil, procurando, ainda, trazer-lhes a máxima efetividade.39

A positivação do instituto como cláusula aberta, verificada pela redação
dos artigos 113, 187 e 422, do Código Civil de 2002, acima transcritas, teve,
portanto, o intuito de dar mobilidade ao ordenamento jurídico, remetendo a um
segundo plano a ideia de normas fechadas e encerradas apenas em uma hipótese
fática.

Almejou o legislador, com esse ato, que o próprio juiz preenchesse o
sentido da lei, extraindo-o de acordo com os princípios constitucionais e os
valores sociais, em contrário a maioria das normas legais, na qual há a exata
tipificação da conduta e sua consequência imediata40. Permitiu, assim, o Código
Civil que o aplicador do direito defina o que vem a ser ou não a boa-fé, julgando
os acontecimentos condizentes ou não com esses padrões.

Flávio Tartuce, ao expor o modo como se deve dar, pelo magistrado, a
aplicação da boa-fé objetiva como cláusula aberta, nos moldes determinados
pelo Código Civil, dá destaque à importância das construções denominadas
MARTINS-COSTA, Judith. O novo Código Civil brasileiro: em busca da “ética da situação”. In: BRANCO,
Gerson Luiz Carlos e MARTINS-COSTA, Judith. Diretrizes teóricas do novo Código Civil Brasileiro. São
Paulo :Saraiva, 2002, p. 118 apud TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. São Paulo: Método, 2011, p.
47.
39
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40
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‘Culturalismo Jurídico’ e ‘Teoria Tridimensional’, nesse processo.41

Conforme ensina o autor, pela construção do Culturalismo Jurídico,
inspirada no trabalho de Carlos Cossio, há um enfoque no aspecto subjetivo do
aplicador do direito, que será orientado, nas decisões a serem tomadas, por três
palavras: cultura, experiência e história, assim consideradas tanto o ponto de
vista do julgador, como o da sociedade. Já pela construção da Teoria
Tridimensional, de Miguel Reale, direito é fato, valor e norma, que estão sempre
presentes e correlacionados na vida jurídica.

Expõe Flávio Tartuce que, ao preencher a discricionariedade deixada pela
norma (vide a redação dos artigos 113, 187 e 422, do CC/02), deve o magistrado
se pautar nas premissas dessas duas construções. Deve julgar de acordo com a
sua cultura, bem como a do meio social (destaca-se o valor, como elemento
formador do direito). Deve ainda se atentar para a história do processo, dos
institutos jurídicos, da partes e dele próprio (dá-se relevância ao fato). Deve, por
fim, utilizar a experiência, reunindo fato e valor, visando à correta aplicação da
norma.

Enfim, como dito, deve o magistrado, como aplicador do direito,
utilizando-se dessa fórmula, definir, diante do caso concreto, o que vem a ser ou
não comportamento adequado com os ditames da boa-fé.

Logo se vê que a inserção da boa-fé objetiva como cláusula geral tem o
grande mérito - e aí está, ao que parece, o seu principal ponto positivo-, de
permitir a constante incorporação e solução de novos problemas, por meio da
inserção de novos valores e princípios muitas vezes ainda sequer existentes ou
‘catalogados’, sem a necessidade de alteração de qualquer texto legislativo.
41
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Nesse sentido, é, mais uma vez, precisa a lição de Judith Martins-Costa,
grande intérprete da filosofia realeana:
Estas janelas, bem denominadas por Irti de ‘concetti di
collegamento’, com a realidade social são constituídas pelas
cláusulas gerais, técnica legislativa que conforma o meio hábil
para permitir o ingresso, no ordenamento jurídico codificado, de
princípios valorativos ainda não expressos legislativamente, de
‘standards’, arquétipos exemplares de comportamento, de
deveres de conduta não previstos legislativamente (e, por vezes,
nos casos concretos, também não advindos da autonomia
privada), de direitos e deveres configurados segundo os usos do
tráfego jurídico, de diretivas econômicas, sociais e políticas, de
normas,

enfim,

viabilizando

a

constantes
sua

de

universos

sistematização

metajurídicos,
e

permanente

ressistematização no ordenamento positivo.42

Conclui-se, assim, que a boa-fé objetiva se enquadra como, mais que uma
regra de conduta, como verdadeiro princípio do ordenamento jurídico, sendo
ainda uma cláusula aberta mediante a qual o aplicador do direito, diante de um
caso concreto, avaliará se o comportamento da parte atendeu aos padrões de
eticididade, probidade e honestidade vigentes naquela ordem social.

Analisada a definição do instituto, segue-se adiante no propósito desse
trabalho e passe-se agora a verificar as funções da boa-fé objetiva em nosso
ordenamento jurídico.

42
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3.

FUNÇÕES DA BOA-FÉ OBJETIVA

Diante da enormidade de situações que podem ser abarcadas pela boa-fé
objetiva, haja vista a sua característica generalista, advinda notadamente da sua
positivação como cláusula aberta, abordada no capítulo anterior, a doutrina
procurou identificar formas de extrair o maior efeito possível do conteúdo do
instituto.

Nesse intuito, o jurista alemão Franz Wieacker, já em 1977, mediante a
análise do parágrafo 242, do BGB alemão, identificou a tríplice função da boa-fé
objetiva, como sendo: “concreción de un plan legal de ordenación (oficcium
iudis)”, “máxima de conducta ético-jurídica – inadmissibilidade de uma conduta
contrária à boa-fé” e “médio de ruptura ético-juridica del Derecho lega”.43

A partir dessa classificação, com o amadurecimento do tema da boa-fé
objetiva também no âmbito das relações jurídicas nacionais, a doutrina brasileira
chegou a uma concepção própria da tríplice função da boa-fé objetiva. Ao tratar
do tema, Judith Martins Costa44 relacionou as três funções básicas da boa-fé,
podendo estas se estender de acordo com a situação fática que se apresente.

São essas funções a interpretativa e integrativa, a criadora de deveres
jurídicos anexos e a limitadora ao exercício de direitos subjetivos. A seguir,
todas serão abordadas de forma breve, haja vista que esse estudo é destinado às
implicações práticas advindas apenas da terceira função nas relações individuais
de trabalho.

43
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3.1. Função interpretativa e integrativa
A função interpretativa e integrativa é a função mais conhecida e estudada
da boa-fé objetiva, principalmente diante do panorama do instituto em nosso
ordenamento como cláusula geral, abstrata e aberta.

Essa função busca a composição da real vontade dos contratantes quando
da formação da avença, atuando, também, na relação das lacunas surgidas
durante essa relação contratual.

O artigo 113, do Código Civil de 2002, traz previsão expressa acerca
dessa função ao afirmar que “os negócios jurídicos devem ser interpretados
conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. Note-se, por relevante,
que a interpretação segundo a boa fé é imperativa, e não facultativa, devendo o
intérprete sempre buscar esse instituto quando da elucidação do texto
contratual.45

Em razão da função interpretativa e integrativa do princípio em estudo,
portanto, a boa-fé objetiva deve ser observada no momento da interpretação das
normas jurídicas (legais ou contratuais), conferindo-lhes um significado de
acordo com os valores éticos de um determinado momento histórico.

Todavia, essa função da boa-fé não se exaure enquanto diretriz de
interpretação normativa, também servindo de suporte de colmatação para
orientar o magistrado diante de lacunas, quando da integração das normas
jurídicas (legais ou contratuais). Nesse sentido, afirma Eduardo Milléo Baracat46
que a função interpretativa-integrativa da boa-fé auxilia o operador do direito a,
45
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diante do fato concreto, qualificar a natureza da relação jurídica existente e
preencher as lacunas existentes desse mesmo vínculo.

Mediante a utilização dessa função, dá-se ao aplicador do direito um
instrumento hábil de solução de conflito quando se é chamado a dirimir
determinada controvérsia baseada em negócio jurídico, e inexistente tutela para
essa questão no próprio contrato. Possibilita-se, ainda, que, em caso de
proposições confusas ou ambíguas, escolha-se aquela que melhor se enquadre
nos valores da boa-fé.

Entretanto, ainda acerca dessa função, há que salientar a ressalva feita por
Nelson Rosenvald47 no que tange aos limites da atividade interpretativa e
integrativa da boa-fé objetiva. Vejamos:

(...) no exame da gênese do negócio jurídico urge
pesquisar a vontade objetiva dos reais contratantes, sendo
temerário substituí-la por um hipotético ´homem-médio´,
instalado pelo magistrado no lugar dos seres humanos que
compõem a relação. A boa-fé objetiva não é capaz de alterar a
substância da obrigação, reinventando o próprio comportamento
que deu origem ao negócio jurídico. Na dicção de Franco
Carresi, o espírito do contrato é consequente a um
comportamento das partes, de um ato humano, e a interpretação
propiciará a reconstrução do significado jurídico relevante do
conteúdo contratual. O magistrado manipularia o contrato se
sobrepujasse a intenção das partes e o interpretasse com o
sentido que entendesse justo terem as partes estipulado.

Em suma, a função interpretativa e integrativa da boa-fé objetiva deve ser
47
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analisada tanto sob o enfoque do juízo de valor que é feito quando da analise das
cláusulas expressas no contrato, quanto no momento em que se preenchem as
lacunas desse instrumento, vedando sempre qualquer interpretação ou solução
que viole os padrões de conduta socialmente esperados ou extrapole o limite do
significado jurídico do contrato, alterando substancialmente o intuito da partes
quando da celebração da avença.

Relevante afirmar, por fim, que essa função do princípio da boa-fé
objetiva acaba irradiando efeitos para as outras duas, pois, na criação e
apreciação dos deveres jurídicos anexos do contrato e na limitação aos direitos
subjetivos, sempre se fará indispensável, como se verá, a interpretação e a
integração conforme os ditames daquele princípio.

3.2. Função criadora de deveres jurídicos anexos

Essa segunda função da boa-fé objetiva é caracterizada pela criação de
deveres jurídicos agregados à obrigação principal, gerando deveres aos
contratantes independentemente de previsão contratual ou de qualquer outra
manifestação de vontade das partes nesse sentido.

A fim de bem elucidar essa função cumpre-se detalhar os conceitos de
deveres principais, secundários e anexos.

O dever principal é aquele que compõe a base da relação jurídica, sendo
referente ao núcleo da obrigação, tal como é o dever de entregar a coisa e pagar
o preço, no contrato de compra e venda.

O dever secundário é aquele que tem ligação intrínseca com o principal,
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podendo até subsistir, mesmo que este seja extinto. Tratam-se dos deveres
acessórios, destinados a preparar o cumprimento ou assegurar a execução da
obrigação principal, e dos deveres relativos às prestações substitutivas ou
acessórias desta, como é o caso, por exemplo, da manutenção da assistência
médica ainda que suspenso o contrato de trabalho, existente na seara jurídicolaboral.48

Ao lado dessas duas primeiras espécies (principal e secundária), a
doutrina identifica os deveres anexos ou laterais, que decorrem diretamente do
princípio da boa-fé, não estando intimamente ligados á obrigação principal, mas
sim a imposição de um dever de cooperação e proteção recíproca entre as partes.
Quanto aos deveres anexos ou laterais, leciona Claúdia Lima Marques49:

Os deveres de conduta que acompanham as relações
contratuais

vão

ser

denominados

de

deveres

anexos

(Nebenpflichten), deveres que nasceram da observação da
observação da jurisprudência alemã ao visualizar que o contrato,
por ser fonte imanente de conflito de interesses, deveria ser
guiado e, mais ainda, guiar a atuação dos contratantes conforme
o princípio da boa-fé nas relações.

A doutrina entende que a função de criação de deveres jurídicos anexos
do princípio da boa-fé objetiva decorre expressamente do artigo 422, do Código
Civil. Porém, esse dispositivo não relaciona quais são esses deveres, pelo que,
para tanto, deve se socorrer aos estudos doutrinários acerca do tema.

48
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Flávio Tartuce50, afirma serem deveres anexos o dever de cuidado em
relação à outra parte negocial; o dever de respeito; o dever de informar a outra
parte sobre o conteúdo do negócio; o dever de agir conforme a confiança
depositada; o dever de lealdade e probidade; o dever de colaboração ou
cooperação; o dever de agir com honestidade; e o dever de agir conforme a
razoabilidade, a equidade e a boa razão.
Já o autor lusitano Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro51 divide
os deveres acessórios em três categorias: os deveres de proteção, os deveres de
esclarecimento e o dever de lealdade.

Por dever de proteção, a parte deve evitar dano ao outro contratante, tanto
à pessoa, quanto ao seu patrimônio. Como corolário lógico desse dever, emerge
para a parte o dever de cooperação, consistente na obrigação da parte não
dificultar o cumprimento da obrigação da outra. Nesse sentido, não se pode
dificultar o pagamento por parte do devedor, nem esse tornar mais árduo o
recebimento por parte do sujeito ativo da relação obrigacional.
Pelo dever de esclarecimento, também chamado de dever de informação52,
o contratante deve transmitir ao outro, claramente, todas as informações
pertinentes ao negócio, tais como as suas características, circunstâncias e riscos.
Nesse cenário, a deficiência de informação caracteriza descumprimento da boafé se repercutir de forma grave, causando prejuízo à parte contrária.

O dever de lealdade, por sua vez, exige a fidelidade ao compromisso
assumido, devendo a obrigação contratual ser efetuada com transparência e com
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verdade.

Por esse dever, obrigam-se as partes a abster-se de comportamentos que
possam falsear ou desequilibrar o objeto do negócio, impondo-lhes “deveres de
não concorrência, de não celebração de contratos incompatíveis com o primeiro,
de sigilo face aos elementos obtidos por via da pendência contratual e cuja
divulgação possa prejudicar a outra parte e de atuação com vista a preservar o
objetivo e a economia contratuais”.53

Ainda acerca do tema, é importante salientar que a doutrina afirma que
esses deveres são impostos tanto ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo da
relação contratual, e em todas as fases da avença. Isso porque se entende que,
com as mudanças no ordenamento jurídico em razão da Constituição de 1988 e
do Código Civil de 2002, citadas nos tópicos anteriores, não há mais que se falar
atualmente em relação contratual apenas como uma obrigação do devedor
perante o credor, mas sim com um arcabouço de deveres reflexos que visam à
concretude de uma sociedade justa e solidária.54

Relevante salientar, por fim, que a quebra desses deveres anexos ocasiona
verdadeira violação positiva do contrato, trazendo a proteção advinda da
responsabilidade civil independentemente de culpa (objetiva), para o fim de
resguardar a reparação do dano experimentado pela parte lesada. Nesse sentido é
a conclusão adotada pelo Conselho de Justiça Federal, ao editar o seu enunciado
nº 24, que preceitua que “em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art.
422 do Novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constituem espécie de
inadimplemento independentemente de culpa”.
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3. 3.

Função limitadora do exercício dos direitos subjetivos

A função limitadora do exercício dos direitos subjetivos é a mais
importante ao presente estudo, pois, como se verá, é dela que emanam os feixes
criadores das figuras parcelares do princípio da boa-fé objetiva, cuja análise da
aplicação nas relações individuais de labor é o intuito desse trabalho.

Por essa função, o princípio em estudo exerce um limite sobre o exercício
dos direitos subjetivos, para que a prática destes não extrapole o contorno dado
pelo padrão de conduta pré-estabelecido pela boa-fé objetiva.
Direito subjetivo significa “o poder de ação assegurado legalmente a toda
pessoa para defesa e proteção de toda e qualquer espécie de bens materiais ou
imateriais, do qual decorre a faculdade de exigir a prestação ou abstenção de
atos, ou o cumprimento da obrigação, a que outrem esteja sujeito”.55

A função de que se trata impõe que, naquelas atividades destinadas ao
exercício da faculdade de exigir de outrem o cumprimento de sua obrigação
(direito subjetivo), o detentor do direito não aja de forma desregulada e
exacerbada, atingindo a esfera jurídica da outra parte, desrespeitando o padrão
de conduta socialmente aceito.

Em outras palavras, por meio da função limitadora do exercício de
direitos subjetivos impedem-se condutas, atitudes, pactos e demais situações
jurídicas que afrontem o dever de lealdade e de confiança recíproca estampados
pelo princípio da boa-fé objetiva.

Nessa perspectiva, destaca-se a função da boa-fé objetiva como nítida
55
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limitação à autonomia da vontade, figura já brevemente comentada no capítulo
referente à abordagem histórica do instituto.

Com efeito, com a nova ordem constitucional, pautada no princípio da
dignidade da pessoa humana e na elevação do indivíduo como centro do
ordenamento jurídico, deixou-se de dar relevância ao patrimônio e procurou-se
dar efetividade aos direitos fundamentais.

Nesse cenário, de proteção aos direitos fundamentais, relativização dos
princípios de origem liberal (autonomia da vontade, pacta sunt servanda e
liberdade de contratar) e que marcou a criação do Código Civil de 2002, a boafé passa a atuar como impedimento de que o cidadão, ainda que esteja exercendo
direito que lhe pertença legitimamente, o faça de forma desregrada, sob pena de
configuração de abuso de direito.56

Nas palavras de Eduardo Milleo Barracat, trata-se do desdobramento da
teoria do abuso de direito. O exercício do direito deve, à luz da boa-fé, sofrer
limitações, quando exercido abusivamente”. 57

Nesse esteio, nota-se que o artigo 187, do Código Civil de 2002, ao tratar
do critério de caracterização do abuso de direito, revela a intrínseca ligação
desse instituto com a boa-fé objetiva, dispondo que “comete ato ilícito o titular
de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Verifica-se, assim, que, por essa função, o padrão de comportamento
trazido pela cláusula geral da boa-fé representa verdadeira limitação da conduta
56
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humana, afigurando-se como critério para distinção entre o exercício regular e
irregular (ou abusivo) de um direito. Assim, caso desrespeitado esse padrão,
haverá a caracterização de ato ilícito, com as suas respectivas conseqüências,
seja a invalidade da convenção, seja a imposição de reparar perdas e danos.58

Importante ressaltar que essa função impõe que a análise da conduta seja
feita caso a caso, até porque seria impossível regrar de forma prévia o complexo
leque de situações que podem advir quando do exercício dos direito subjetivos
nas relações obrigações. Ou seja, a verificação da abusividade de determinada
conduta da parte quando do exercício de seu direito deve ser analisada a
posteriori, quando da apreciação judicial acerca da existência ou não do ato
ilícito naquele caso.59

Vê-se, por todo o exposto, que, segundo essa função, a boa-fé atuará para
demarcar os limites no exercício de um direito. É, nesse cenário, que a doutrina
passou a identificar algumas situações que se inserem objetivamente nesse
limites, tratando-se de ocorrências em que o exercício do direito, embora
aparentemente efetuado de forma lícita, é contrário ao padrão de conduta
determinado pela cláusula geral da boa-fé objetiva. Tais situações compõem os
institutos hodiernamente denominados figuras parcelares da boa-fé objetiva:
venire contra factum proprium, surrectio e supressio, tu quoque e duty to
mitigate the loss.

É o estudo desses institutos, no que tange a sua aplicabilidade nas relações
individuais de trabalho, como dito, o objetivo maior do presente trabalho, sendo
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o tema dos próximos capítulos. Antes disso, porém, mister expor a pertinência
do trato do princípio da boa-fé objetiva e das suas funções, acima abordadas,
especificamente no que se refere ao Direito do Trabalho, notadamente no que
concerne às relações individuais de labor.
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4. A BOA-FÉ OBJETIVA NAS RELAÇÕES INDIVIDUAIS DE
TRABALHO

O princípio da boa-fé objetiva e as suas funções, acima abordadas,
possuem ampla aplicação nas relações individuais de trabalho, aqui entendidas
não só como aquelas relações jurídicas mantidas entre empregadores e
empregados que celebram contrato de trabalho - foco principal da presente
explanação -, como também todas as demais relações de trabalho lato sensu, a
exemplo das que decorrem do trabalho autônomo, eventual, avulso, etc.

Na realidade, conquanto não positivado na legislação laboral, trata-se o
postulado da boa-fé de princípio de extrema importância a toda a ciência justrabalhista, iluminando, segundo as palavras de Maurício Godinho Delgado60,
juntamente com os princípios da não alegação da própria torpeza e o da vedação
à prática do abuso de direito, a compreensão da ordem jurídica, “fornecendo
poderoso instrumento à aferição valorativa dos fatos trazidos a exame do
intérprete e aplicador concreto” também do Direito do Trabalho.

A doutrina juslaboral, embora reconheça a relevância do princípio da boafé no âmbito das relações de trabalho, tem por costume pouco abordar o instituto
de forma específica, no que se refere à sua aplicação nas relações individuais de
trabalho.

Em sua obra, uma das mais importantes no que se refere ao tema dos
princípios aplicáveis ao Direito do Trabalho, Américo Plá Rodrigues61 elucida
que muitos doutrinadores costumam tratar sobre o princípio do rendimento,
consistente no conceito de que ambas as partes devem realizar o máximo esforço
60
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para aumentar, incrementar e impulsionar a produção nacional na parte que
dependa da empresa. Porém, para esse autor, “se se acredita que há obrigação de
ter rendimento no trabalho, é porque se parte da suposição de que o trabalhador
deve cumprir seu contrato de boa-fé e entre as exigências da mesma se encontra
a de colocar o empenho normal no cumprimento da tarefa determinada”.

O autor uruguaio chega a arrolar o princípio da boa-fé dentre aqueles que
são próprios ao Direito Laboral, afirmando que nesse ramo do direito esse
postulado assume um sentido muito especial, em virtude do componente pessoal
que existe nesse ramo jurídico. Nas palavras de Américo Plá Rodrigues:

O contrato de trabalho não cria somente direitos e
obrigações de ordem exclusivamente patrimonial, mas também
pessoal. Cria, de outro lado, uma relação estável e continuada,
na qual se exige a confiança recíproca em múltiplos planos, em
direções opostas e, sobretudo, por um período prolongado de
tempo.

Para o devido cumprimento dessas obrigações e a
adequada manutenção dessas relações, torna-se importantíssimo
que ambas as partes atuem de boa-fé.

Por isso dizemos que a justificação e a aplicação deste
princípio tem um significado, uma duração e uma necessidade
muito superiores às que podem ter em contratos que se esgotam
em um intercâmbio único de prestações ou em uma simples
correspondência de prestações materiais.
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Gustavo Filipe Barbosa Garcia62, ao tratar da relação de princípios
aplicáveis ao Direito do Trabalho proposta por Américo Plá Rodrigues,
concorda com a relevância dada pelo autor uruguaio ao princípio da boa-fé,
afirmando, contudo, que este não é específico ao ramo jus laboral.
Ao abordar o tema, Alice Monteiro de Barros63, de forma semelhante a
Américo Plá Rodrigues, elucida que, considerando que o empregado é sempre
pessoa física, a boa-fé tem relevância ímpar no Direito do Trabalho, pois na
relação de emprego o contrato está impregnado de uma “dimensão humana” e de
um “conteúdo ético”, não encontrados em outros tipos de avença. Elucida a
autora que os direitos do empregado tais como o de não ser discriminado e o que
garante sua dignidade “guardam coerência com os valores pessoais e morais,
que estão acima dos direitos patrimoniais envolvidos nessa relação contratual”.

Ainda conforme as lições de Alice Monteiro de Barros, do caráter
contínuo do contrato de trabalho se extrai a existência dos poderes diretivos e
disciplinar do empregador, “dos quais decorre o dever de obediência, de
fidelidade e de diligência do empregado.” Desse modo, segundo a autora, ao
efetivar o exercício do poder diretivo e disciplinar, o empregado deve ficar
atento não só aos limites impostos pela lei e pelas normas coletivas, como
também ao que exige a boa-fé.

Amauri Mascaro Nascimento também assevera que todas as conclusões
do direito civil sobre a boa-fé no contrato, já expostas nos capítulos anteriores
do presente trabalho, são aplicáveis ao Direito do Trabalho, sendo decorrência
do princípio da eticidade, que não é reservado ao direito civilista, constituindo
ideia básica comum aos contratos em qualquer setor do direito.
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Ao tratar do tema, o autor faz uma exposição quanto ao comportamento
das partes do contrato de trabalho e relaciona uma série de dispositivos nos
quais a legislação trabalhista impõe que esse comportamento se dê em harmonia
com os ditames do princípio da boa-fé. Seguem transcritas essas lições:

O comportamento dos sujeitos dos contratos de trabalho
deve respeitar um conjunto de deveres previstos pelo direito
positivo, tanto o empregado como o empregador, e boa-fé tanto
no período pré-negocial como na constância de contratos e na
fase da extinção dos contratos, e o comportamento que
contrariar o princípio estará em desacordo com o direito.

Não é por outra razão que nos contratos individuais de
trabalho é nulo todo ato destinado a desvirtuar, impedir ou
fraudar as disposições da lei (CLT, art. 9o), nenhum interesse de
classe ou particular deve prevalecer sobre o interesse público
(CLT, art. 8o, parágrafo único), as relações contratuais de
trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes em
tudo que não contravenha às disposições de proteção ao trabalho
(CLT, art. 444), e nos contratos individuais de trabalho só é
lícita a alteração das respectivas condições por mútuo
consentimento, ainda assim desde que não resultem, direta ou
indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da
cláusula infringente esta garantia (CLT, art. 468). É o motivo,
também, pelo qual constitui justa causa para a rescisão
justificada do contrato uma série de atos subjetivos do
empregado (CLT, art. 482) e do empregador (CLT, art. 483). 64
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Relevante ressaltar que o comportamento conforme os ditames da boa-fé é
exigido tanto do empregado, como do empregador, possuindo, portanto, caráter
bilateral. Ou seja, em outras palavras, o princípio da proteção e a
hipossuficiência não podem servir de pretexto para o empregado postular que se
atenue o seu dever de cumprimento dos ditames do princípio da boa-fé.

Na realidade, o comportamento condizente com os padrões de eticididade,
probidade e honestidade se impõe tanto a ambas as partes da relação de trabalho,
quanto a qualquer parte que se ative em uma relação contratual,
independentemente da sua natureza, e da posição jurídica ou econômica da parte
nessa avença.
Nesse sentido são esclarecedoras as palavras de Valton Doria Pessoa 65:

Mas não é só o empregador que deve agir de modo leal,
evitando surpresa àquele que de modo razoável confiou que
determinado comportamento ou posição jurídica não seria
praticado. O empregado, como qualquer sujeito de uma relação
obrigacional, não pode se furtar a agir com boa-fé.

O princípio da proteção jamais poderia servir de
argumento para impunidade, isentando os trabalhadores de agir
com ética e boa-fé. A condição de desigualdade que
eventualmente assume o empregado não lhe confere carta
branca para a prática de ilícitos.

Conforme ensina André Luiz Torres Pessoa, essa bilateralidade do
princípio da boa-fé na relação de trabalho pode ser verificada pela redação do
65
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artigo 102, do Código de Trabalho Português, que estabelece que ambas as
partes devem agir com boa-fé, tanto nas preliminares, como na formação do
contrato de trabalho.

As três funções da boa-fé objetiva, acima detalhadas, também possuem
ampla aplicação nas relações individuais de trabalho. 66

A função interpretativa e integrativa da boa-fé, conforme ensina Eduardo
Milleo Baracat, “auxilia o operador do Direito do Trabalho a, diante do fato
concreto, qualificar a natureza da relação jurídica existente, como também
preencher as lacunas existentes desse mesmo vínculo”.67

A função de criar deveres anexos do princípio em análise também se
encontra presente nas relações individuais de trabalho. Embora no contrato
laboral os deveres principais sejam o de prestar serviços e o de pagar salário, a
relação empregatícia é dotada de diversos deveres anexos, tais como o de prestar
contas, o de omissão e manutenção do segredo da empresa, e os de lealdade,
colaboração e cooperação.
Nesse esteio, ao analisar a questão, Alice Monteiro de Barros68 elucida
que o dever anexo de fidelidade na relação de emprego impõe ao empregado
obrigações positivas e obrigações negativas (de não fazer), sendo essas últimas
as obrigações de o empregado abster-se de determinados comportamentos
prejudiciais ao empregador. Como exemplo, a autora cita o dever de o
empregado não divulgar os segredos da empresa que tenham sido a ele entregues
ou revelados em razão de suas funções, obrigação cujo descumprimento pode
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ensejar até a sua dispensa por justa causa.

A função delimitadora do exercício de direitos subjetivos, por fim,
também possui notória incidência no contrato de trabalho, impedindo que os
direitos sejam praticados de modo abusivo, seja pelo empregado, seja pelo
empregador.

Ao discorrer sobre os efeitos dessa função da boa-fé na relação de
emprego, Alice Monteiro de Barros69 afirma:

Por outro lado, a boa-fé poderá também atuar como
limite ao exercício dos direitos fundamentais quando se
identifica com direito de terceiro, no caso, do empregador. A
boa-fé obriga a evitar excessos, no exercício desses direitos,
capaz de configurar abuso de direito.

A referida autora cita como exemplos de casos onde a função limitadora
poderá ser necessária as hipóteses na quais há colisão do direito à liberdade de
expressão do empregado versus o direito à honra do empregador, ou, ainda, o
direito a liberdade individual do empregado e, de outro lado, o direito á saúde
pública, salientando que, conjuntamente com os padrões de comportamento
trazidos pela boa-fé, o princípio da razoabilidade é sempre baliza hábil à solução
desses problemas.

A seguir serão analisadas as figuras parcelares da boa-fé objetiva e a
forma como essas vêm sendo utilizadas como instrumentos aptos a identificar o
limite do exercício dos direitos subjetivos das partes da relação contratual, no
que se refere à seara trabalhista.
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5.

FIGURAS PARCELARES DA BOA FÉ OBJETIVA E A

APLICAÇÃO NAS RELAÇÕES INDIVIDUAIS DE TRABALHO

Ao longo dos anos, a doutrina criou mecanismos hábeis a identificar os
limites do exercício dos direitos subjetivos, os quais ultrapassados, como já
salientado, caracterizam abuso de direito.

Esses mecanismos são atualmente denominados figuras parcelares da boafé objetiva, institutos cuja relevância ultrapassou a seara doutrinária, alcançando
notoriedade também no campo jurisprudencial, haja vista a praticidade que
detêm para a solução de casos concretos.

A jurisprudência trabalhista, conforme se verá, também vem aos poucos
se utilizando dessas figuras para o fim de solucionar conflitos nos quais é
necessário visualizar se a conduta do empregado ou do empregador ultrapassou
ou não os limites do padrão de comportamento imposto pelo princípio da boa-fé
objetiva, caracterizando ou não prática abusiva.

Ainda não existe uma relação unânime de quais são as figuras parcelares
que constituem o primado da boa-fé objetiva, uma vez que sendo esse princípio
aplicável, como visto, como uma cláusula geral, sempre será possível que o
operador do direito crie uma nova possibilidade. Não obstante, a doutrina
costuma citar com mais frequência os seguintes conceitos parcelares: venire
contra factum proprium, surrectio e supressio, tu quoque e duty to mitigate the
loss.

Passa-se agora ao estudo de cada uma dessas figuras, tanto no que se
refere ao aspecto conceitual, como no que tange ao modo como elas vêm sendo
aplicadas para solução dos conflitos laborais, pelos tribunais trabalhistas pátrios.
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5. 2. Venire contra factum proprium
A primeira figura a ser estudada é a venire contra factum proprium, sendo
esta, por certo, dentre as quatro que serão analisadas, aquela que possui a
evolução doutrinária e a aplicação jurisprudencial mais sólidas.
A rigor, a expressão venire contra factum proprium significa “vir contra
fato próprio”. Na compreensão jurídica, trata-se da situação em que “a parte age
contra os seus próprios atos”.70

O instituto se refere à proibição do comportamento contraditório, quando
analisado dois atos encadeados, onde o segundo ato – o venire – se mostra
incoerente e incompatível com o primeiro – o factum proprium.
Nas palavras de Flávio Tartuce71:
Pela máxima venire contra factum proprium non potest,
determinada pessoa não pode exercer um direito próprio
contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida
a confiança e o dever de lealdade, decorrentes da boa-fé
objetiva. (...).

Como se vê, sob a égide desse instituto, determinada conduta que seria
considerada lícita, caso fosse analisada isoladamente, será considerada abusiva
e, portanto, ilícita (art. 187, do CC/02), quando contrariar um comportamento
anterior, que criou uma justa expectativa na outra parte.

O objetivo do venire contra factum proprium é impedir comportamentos
70
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contraditórios, ainda que lícitos (se isoladamente considerados), quando a
atuação de uma das partes previamente criou a expectativa e a confiança
legítima, na parte adversa, de que o ato contraditório não seria realizado.

Almeja-se, desse modo, a proteção da boa-fé, na sua vertente limitativa do
exercício dos direitos subjetivos, pois não se permite que a parte exercite um
direito quando a prática desse ato se mostra incoerente com um comportamento
anterior, que criou no outro a confiança de que essa prática não ocorreria.

Quanto ao seu aspecto histórico, Antonio Manuel da Rocha e Menezes
Cordeiro72 esclarece que no Direito Romano não havia previsão desse instituto.
Foi com a obra do alemão Erwin Riezler, em 1912, que a doutrina passou a
desenvolver essa figura, relacionando-a com a boa-fé objetiva. Segundo o autor,
contudo, até hoje o instituto não foi positivado em nenhum Código Civil.

No Brasil, com a consagração das figuras do abuso do direito e da boa-fé
objetiva, essa figura ganhou força e começou a ser aplicada na solução dos casos
concretos, embora também não tenha sido positivada.
Nesse sentido, Judith Martins-Costa73 leciona que, mesmo na ausência de
letra expressa no Código Civil de 1916, os tribunais brasileiros já vinham
acolhendo o venire (ou o princípio que o brocardo expressa), seja diretamente,
seja pela invocação da boa-fé, dos bons costumes ou do adágio turpitudinem
suam allegans non auditur. Mas, com o Código de 2002, esclarece a autora, o
instituto recebeu um “renovado impulso que carece, contudo, para tornar-se
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operativo, da compreensão acerca da ‘ilicitude de meios’ como forma de
ilicitude objetiva, derivada do exercício inadmissível de posição jurídica”.

Há que se ficar claro que o propósito da figura do venire contra factum
proprium não é a manutenção do comportamento inicial ou dos seus efeitos, já
que, em tese, a simples contradição do segundo ato da parte com o seu primeiro
ato não é por si só ilícita.

Visa a figura, na realidade, resguardar a parte da relação contratual, que
confiou que a incoerrência não ocorreria. Assim, conforme esclarece Dantas
Junior, “a incoerência em si mesma [...] se mostra irrelevante, apenas
interessando as suas conseqüências quanto ao outro sujeito, vale dizer, se houve,
ou não, o surgimento da confiança”.74

Nesse esteio, a doutrina identificou os pressupostos necessários para que
haja a configuração do comportamento contraditório apto a acarretar o
reconhecimento da abusividade da conduta, advindo da aplicação da figura do
venire contra factum proprium. Flávio Tartuce75 cita a doutrina de Anderson
Schreiber e relaciona esses requisitos, quais sejam: (i) um fato próprio, isto é,
uma conduta inicial; (ii) um comportamento contraditório com este fato em
sentido objetivo; (iii) a legítima confiança de outrem na conservação do sentido
objetivo da primeira conduta (iv) um dano ou um potencial de dano decorrente
da contradição.

O fato próprio, também chamado de factum proprium, é a conduta inicial,
o ato gerador da justa expectativa naquele que teve a legítima confiança violada.
Essa conduta inicial não pode caracterizar um ato ilícito, fraudulento ou viciado,
74
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pois, por óbvio, não é possível um ato dessa natureza originar a justa
expectativa. Assim, por exemplo, se o primeiro ato foi realizado por um sujeito
coagido, não se pode exigir desse autor que o segundo ato tenha coerência com
aquele.

Ao contrário do ato jurídico tradicional, ao qual o direito positivo já
assegura proteção por meio de sanção, o fato próprio (factum proprium) possui
força vinculante justamente em razão da tutela da confiança e da boa-fé objetiva,
sem as quais seria irrelevante do ponto de vista jurídico.

O

segundo

requisito,

o

comportamento

contraditório,

também

denominado venire, é a contradição ao comportamento inicial, ao fato próprio,
devendo, portanto, com esse ter relação.

Como já salientado, embora esse segundo comportamento tenha
característica de aparente licitude, ele merece sanção em razão da tutela da
confiança, sendo necessário também destacar que esse segundo ato deve ocorrer
após um lapso temporal em relação ao primeiro.

Judith Martins-Costa ensina ainda que o comportamento contraditório tem
que ser inesperado e imprevisível. Ou seja, não há deslealdade se a parte lesada
tem ciência que a primeira conduta pode e irá ser contraditada, ou se há
permissão legal expressa para essa contrariedade76.

Ainda quanto ao segundo requisito, mister elucidar que pode ocorrer,
outrossim, o venire negativo, caracterizado pela omissão - ao invés da ação - do
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sujeito na prática de determinado ato que a outra parte da relação esperava que
seria realizado, em razão da expectativa criada por um ato anterior. Em outras
palavras, o segundo requisito é a omissão da parte, quando se tinha a
expectativa, de forma legítima, que um determinado ato seria realizado.77

O terceiro requisito, a legítima confiança, é na verdade o elo entre os dois
anteriores. Trata-se da legítima expectativa gerada a partir do primeiro ato, que
foi frustrada com o comportamento posterior.

A caracterização do que é uma legítima expectativa é tarefa árdua,
devendo ser levada em conta a compreensão de um homem médio, dentro de
critérios de razoabilidade, não merecendo tutela aquela que decorre de uma
pretensão ilícita.78

É importante frisar ainda que não importa a investigação da culpa do
agente na quebra da legítima expectativa, para que se caracteriza a figura do
venire contra factum proprium, uma vez que a atuação decorre da violação da
boa-fé objetiva, exigindo-se, assim, apenas que haja o desrespeito à legitima
confiança incutida na contraparte, independentemente da vontade do autor.79

Por fim, é necessário que a segunda conduta (venire), contraditória ao
primeiro ato (factum proprium) e que gerou a violação da legítima confiança de
outrem, cause um dano a essa pessoa. Sem o dano, não há necessidade de tutela,
de se invocar a proteção da figura do venire contra factum proprium,
caracterizando-se esse segundo comportamento como um fato irrelevante. Esse
dano, porém, poderá ser material ou moral, poderá ainda ser potencial, ou seja,
77
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não ter ainda se concretizado.

Presentes os quatro requisitos acima relatados, estará de fato caracterizada
a situação que a figura do venire contra factum proprium pretende evitar, a
situação abusiva, ilícita e que extrapola os limites do direito subjetivo. O ato
contraditório que frustra a legítima expectativa criada pela outra parte da relação
contratual.

No contrato de trabalho, a aplicação da figura pode dar-se quando o
empregador efetua uma determinada atitude em relação ao empregado,
despertando nesse a expectativa da manutenção dessa situação jurídica, vindo,
posteriormente, a praticar o ato contraditório. Como exemplo, cita-se as
hipóteses do empregador que tolera o uso de determinada roupa no local de
trabalho e depois se recusa a aceitá-la, sem que as condições de fato do local de
trabalho tenham se modificado; e do empregador que tolera a utilização de
veículo próprio para fins particulares e depois procura vedar essa conduta.

As consequências jurídicas do venire contra factum proprium, ou seja, os
efeitos na relação jurídica advindos da identificação do comportamento
contraditório e violador da justa expectativa de outrem são diversos, a depender
da hipótese analisada.

Assim, a tutela judicial pode se dar por meio de tutela inibitória,
reintegratória ou ressarcitória. A reparação ressarcitória, porém, não é a melhor
alternativa, haja vista que não preserva a vontade inicial dos contratantes, sendo
mesmo o ideal o impedimento do ato contraditório (venire) e a produção dos
seus efeitos.80
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A seguir verificaremos dois julgados da jurisprudência laboral, nos quais
essa figura parcelar foi utilizada como forma de solução do conflito,
identificando as consequências jurídicas adotadas em cada um desses casos
concretos.

O primeiro julgado refere-se ao acórdão proferido no recurso de revista n.
0104-13.2011.5.11.015181, no qual a 6ª Turma do Tribunal Superior do
Trabalho, com base na máxima extraída do venire contra factum proprium,
determinou que o empregado fosse indenizado por danos morais.

Trata-se de caso sobre dispensa sem justa causa que teria ocasionado ao
reclamante forte abalo psíquico e moral, em face da frustrada expectativa da
continuidade da relação de emprego.

Segundo o julgado, o reclamante foi contratado pela reclamada em
12.7.2010, para exercer a função de diretor financeiro, recebendo como salário
mensal a quantia de R$16.000,00 e, em 26.10.2010, foi dispensado sem justa
causa. Para assumir o referido emprego, o reclamante necessitou passar por
rigoroso processo seletivo, que perdurou por seis meses, e, por ocorrer a
prestação do serviço na comarca de Itacoatiara (AM), necessitou mudar-se de
sua cidade, São Paulo, despendendo para isso grande quantia de dinheiro.

O acórdão entendeu restar claro que a reclamada promoveu rigoroso
processo de seleção de emprego, sabendo que, para a execução das funções, o
reclamante e a família passariam por grandes mudanças em suas vidas. Contudo,
em tempo extremamente curto, apenas três meses, a reclamada veio a desfazer
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todo o pactuado, sem considerar o investimento do reclamante e de sua família e
as implicações que o retorno inesperado ao local da antiga residência lhes
causaria.

Diante dessas circunstâncias, segundo a decisão colegiada, a reclamada
gerou legítimas expectativas ao reclamante, especialmente quando considerado
o princípio da continuidade da relação de emprego, vindo a frustrá-las pouco
tempo depois, caracterizando-se, desse modo, a figura do venire contra factum
proprium.

Consta no referido acórdão que:

A situação dos autos ilustra bem a adoção da cláusula
venire contra factum proprium, a qual se consubstancia na
adoção de ato ilícito que resulta de comportamentos
contraditórios entre si, por uma das partes. No primeiro, a parte
incentiva a realização do negócio jurídico, gerando expectativas
de que ele irá se perpetuar e estimulando investimento pela
outra parte. Posteriormente, de forma abrupta, a parte que
incentivou a realização do negócio jurídico muda seu
comportamento, passando a agir de forma contrária ao
anteriormente demonstrado.

É certo que tal conduta viola a função social do contrato
e a boa-fé objetiva (honestidade, lealdade, probidade e
confiança), previstas nos arts. 113 e 422 do CC de 2002.

Vê-se, de todo o exposto, que agiu bem o Tribunal Superior do Trabalho
ao entender restarem presentes os requisitos necessários à configuração da figura
parcelar da boa-fé objetiva no caso presente.
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O factum proprium era o exame de seleção rigoroso e a posterior
requisição, ao empregado, de drástica mudança de padrão de vida. O venire se
deu com a ruptura contratual em brevíssimo lapso temporal. A legítima
expectativa violada é evidenciada pela justa confiança do empregado de que
essa relação de emprego se manteria ao menos por um tempo razoável após tão
longo processo de seleção e tão árduas exigências para o início das atividades,
efetuados pelo empregador. E o dano, por óbvio, constituiu-se pela perda do
emprego, da remuneração, e pelas implicações que a extinção do pacto laboral
resultaram para o empregado e para a sua família.

No caso em tela, a identificação do ato ilícito e abusivo (art. 187, do
CC/02), caracterizado pelo comportamento contraditório e violador da justa
expectativa do empregado teve, como conseqüência jurídica, o reconhecimento
do dever de o empregador indenizar o reclamante, por danos morais. Em razão
disso, decidiu o Tribunal Superior do Trabalho manter o acórdão do Tribunal
Regional, que, analisando os demais elementos dos autos, havia arbitrado a
condenação da empresa, a título de reparação desses danos, no valor de R$
32.000,00.

Porém, como já elucidado, na maioria das vezes, o reconhecimento do
venire contra factum proprium não enseja a tutela reparatória por dano moral e
que determina o pagamento de indenização àquele que teve a legítima confiança
violada pelo ato contraditório.

Na realidade, o que se deve buscar, na maior parte das vezes, é a
manutenção do status quo ante da relação jurídica na qual foi criada a legítima
confiança, determinando-se providências aptas a ensejar o desenvolvimento
dessa relação conforme as vontades iniciais das partes e os ditames da boa-fé
objetiva, alcançando-se, assim, as conseqüências práticas que seriam efetivadas
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caso o ato violador e contraditório não tivesse ocorrido.

Exatamente essa foi a tutela concedida pela 7ª Turma do Tribunal
Superior do Trabalho no segundo caso em análise, o acórdão proferido no
agravo de instrumento de recurso de revista n. 0021500-09.2008.5.05.002582, no
qual a empresa foi condenada a proceder ao pagamento das diferenças salariais
decorrentes de promoções por merecimento não efetuadas oportunamente.

Nesse caso, o reclamante pretendia as diferenças salariais e seus reflexos
decorrentes das promoções por merecimento que deveriam ser realizadas
anualmente, tendo em vista que foi a própria reclamada que obstou a concessão
de promoções, quando não fez as avaliações anuais de desempenho. Afirmou o
autor que a reclamada não poderia se furtar a proceder a tal avaliação, porque a
previsão estava contida no seu próprio plano de cargos e salários.

A reclamada sustentou que, independentemente da previsão de promoções
por merecimento no regimento da empresa, a progressão pressupõe a verificação
subjetiva pelo empregador de determinados requisitos, e que não cabe ao
julgador fazê-la.

Ao julgar o caso, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que não é
dado à empresa reclamada se opor ao cumprimento de obrigação
espontaneamente assumida – realizar as avaliações de desempenho -, e,
consequentemente, impedir seus empregados da fruição de direito legítimo
previsto em norma regulamentar.
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Segundo o julgado, a inércia do empregador em dotar de eficácia jurídica
sua própria norma de progressão funcional constitui verdadeira e inaceitável
condição puramente potestativa, que vincula o direito do trabalhador a evento
futuro e incerto. Tal situação, segundo a decisão colegiada, atrai o princípio
segundo o qual os efeitos da condição são implementados quando a parte
maliciosamente obsta a implementação das consequências que dela decorreriam
naturalmente, previsto no art. 129, do CC/02, já que, no caso em tela, a omissão
impediu que os empregados conseguissem obter as promoções por merecimento.

Ainda segundo o acórdão, por ter se quedado inerte a empresa quanto ao
cumprimento da obrigação de realizar as avaliações de desempenho, com o
consequente impedimento de que seus empregados conquistassem as
promoções, restou caracterizada, na hipótese, a figura do venire contra factum
proprium, devendo, assim, ser reconhecida a abusividade e a ilegalidade da
omissão da reclamada.

Vê-se do quanto exposto, que, no caso de que se trata, mais uma vez, agiu
com correção o Tribunal Superior do Trabalho.

O factum proprium estava evidenciado pela obrigação espontaneamente
assumida pela empresa, em seu próprio plano de cargos e salários, de realizar
avaliações de desempenho para fins de concessão de promoção por
merecimento.

A conduta contraditória (venire), dessa feita, estava representada pelo
venire negativo, consistente, como já explicado, na ‘omissão’ da parte em fazer
algo que dela legitimamente se esperava em razão da confiança criada por um
ato anterior.
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A legítima confiança violada era caracterizada pela justa crença do
empregado de que essas promoções por merecimento ou ao menos as avaliações
que lhe dariam ensejo de fato ocorreriam, afinal, estavam previstas na própria
norma regulamentar da empresa, as quais ela espontaneamente assumiu cumprir.

O dano, por fim, era patente, haja vista que com a omissão da reclamada,
o reclamante não obteve a pretendida promoção por merecimento e, como
resultado, as diferenças salariais daí advindas.

A consequência jurídica do reconhecimento da conduta contraditória à
justa expectativa do reclamante no caso em análise foi, como dito, a manutenção
do acórdão do TRT que reconheceu as diferenças salariais postuladas na inicial.
Determinou-se, desse modo, que a reclamada pagasse ao empregado os valores
referentes à diferença da sua remuneração e aquele ao qual teria direito se a
promoção por merecimento tivesse ocorrido nos termos estabelecidos pela
norma regulamentar empresarial.

Enfim, como se vê da análise de ambos os casos relatados, a figura
parcelar do venire contra factum proprium é um eficiente instrumento no
reconhecimento de condutas abusivas de direito e, portanto, ilícitas, nas relações
individuais de trabalho, trazendo, por meio da correta aplicação dos estudos que
regem a matéria (conceito, requisitos, consequência jurídica, etc.), soluções
práticas aos casos levados aos tribunais pátrios.

5.2. Supressio e surrectio

A segunda figura parcelar da boa-fé objetiva citada pela doutrina, a
supressio, pode ser conceituada como a proibição do exercício de um direito,
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fundada na confiança da outra parte de que essa posição jurídica não mais seria
praticada, em razão da reiterada inércia do seu titular em exercê-la.
Conforme leciona Flávio Tartuce83, trata-se da supressão, por renúncia
tácita, de um direito ou de uma posição jurídica, pelo seu não exercício com o
passar dos tempos.

Nas palavras de Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro:

Diz-se supressio a situação do direito que, não tendo
sido, em certas circunstâncias, exercido durante um determinado
lapso de tempo, não possa mais sê-lo por, de outra forma, de
contrária a boa-fé.84

Da análise desses conceitos, vê-se que a diferença desse instituto com o
do venire contra factum proprium está no fato de que a violação à legítima
expectativa e, portanto, à boa-fé objetiva, não se dá em razão de uma única
conduta ou de uma única omissão (venire negativo), mas sim em virtude de um
prolongado período em que o titular do direito se mantém inerte, gerando a justa
expectativa à outra parte de que a sua posição jurídica jamais será exercida.

Quanto a sua origem histórica, essa figura parcelar da boa-fé objetiva se
desenvolveu diante da desordem econômica originada pela Primeira Guerra
Mundial, quando as mudanças imprevisíveis nos preços de determinados
produtos, geraram elevada inflação. Nesse contexto, a supressio, àquela época
denominada pela doutrina alemã como verwikung, tinha a função de conter o
exercício retardado de alguns direitos que levavam à situação de desequilíbrio
83
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entre as partes.85

A surrectio, por sua vez, está intimamente ligada à figura do supressio,
referindo-se ao instituto que faz surgir o direito que até então não existia
juridicamente, mas que passou a existir na efetividade social, justamente em
razão da omissão do titular da posição jurídica a ele contrária.86

A fim de elucidar esse conceito, cita-se Flávio Tartuce, ao abordar as
diferenças entre a figura do supressio e a do surrectio:

Ao mesmo tempo em que o credor perde um direito por
essa supressão, surge um direito a favor do devedor, por meio
da surrectio (Erwirkung), direito este que não existia
juridicamente até então, mas que decorre da efetividade social,
de acordo com os costumes. Em outras palavras, enquanto a
supressio constitui a perda de um direito ou de uma posição
jurídica pelo seu não exercício no tempo; a surrectio é o
surgimento do direito diante de práticas, usos e costumes.87

A surrectio, portanto, conceitua-se como a figura parcelar da boa-fé
objetiva que coíbe o comportamento contraditório e se caracteriza pelo
surgimento de um direito subjetivo por força de o detentor de uma posição
jurídica (contrária a esse direito) ter se quedado inerte por tempo suficiente a
despertar a legítima expectativa de que essa omissão seria mantida. Trata-se,
como se vê, da aplicação da própria supressio, mas sob a ótica daquele em
relação a quem se quer proteger a confiança.
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Como as figuras da supressio e da surrectio também visam à tutela da
confiança, coibindo comportamentos contraditórios, os requisitos necessários
para a sua caracterização são bem próximos àqueles referentes à figura do venire
contra factum proprium. Nesse sentido, Marcelo Dickstein elucida que para a
caracterização dos institutos da supressio e da surrectio são necessários: (i) a
omissão inicial reiterada, (ii) a legítima confiança justificada pelo decurso do
tempo, (iii) um comportamento contraditório que, em um segundo momento, irá
frustrar as expectativas da contraparte (iv) o prejuízo causado pelo
comportamento contraditório.88

Há que ressaltar, quanto à omissão daquele que detém o direito a ser
exercido, que o lapso de tempo suficiente para fazer crer que o direito não seria
mais praticado deve ser analisado em cada caso concreto. Nesse sentido, é
oportuno transcrever a lição de Aldemiro Rezende Dantas Junior89, acerca do
lapso temporal apto a gerar a justa expectativa na outra parte da relação jurídica:

A ligação do instituto com a boa-fé reside no fato de que
não é suficiente, para caracterizá-lo, o simples retardamento no
exercício do direito, sendo além disso indispensável que em
virtude dessa delonga tenha surgido no outro sujeito a
confiança, em termos objetivos, de que não mais haveria o seu
exercício, o que significa dizer que o lapso temporal deve vir
acompanhado de outras circunstâncias objetivas, capazes de
fazer surgir essa confiança, de modo tal que o exercício
posterior e súbito do direito venha a contrariar a boa-fé.

O supracitado autor afirma ainda que a supressio é capaz de coexistir de
88
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forma harmônica com a prescrição e a decadência, mas com essas não se
confunde. As duas últimas figuras visam à tutela da segurança jurídica, punindo
o sujeito omisso, inexistindo, em relação aos seus prazos, maiores discussões, já
que pautados em lei. Já a primeira tem como finalidade o resguardo da
confiança, sendo impossível se conhecer previamente qual o tempo necessário
até que se possa caracterizar a inadmissibilidade do exercício do direito pelo seu
titular, já que tal momento, como aliás é a regra nos casos de proteção da boa-fé
objetiva, só será aferido no caso concreto.90

Deve ainda ser salientado, quanto aos pressupostos necessários à
caracterização dos institutos da supressio/surrectio, que essas figuras, assim
como a do venire contra factum proprium, detêm natureza objetiva,
dispensando, portanto, qualquer aferição de culpa ou intenção do sujeito, mas
apenas e tão somente a sua omissão no exercício do direito.

Embora inexista um dispositivo específico que trate sobre o
supressio/surrectio na legislação pátria, a doutrina afirma que o intuito dessas
figuras pode ser visualizado na redação do artigo 330, do Código Civil, ao
dispor que: “[o] pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir
renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato”.

A figura da supressio/surrectio possui total compatibilidade com a seara
juslaboral. Como exemplo, pode ser citado o caso do empregado contratado com
cláusula de transferência, a qual não foi exercida por anos, sendo que, após
longo período, o empregador resolve executá-la, determinando a transferência
do empregado para outro estado. Nessa situação, não tendo o empregador
exercido o seu direito por longo tempo, despertou no empregado a confiança de
90
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que não seria mais transferido, pelo que a ordem de mudança de domicílio do
empregador configuraria conduta violadora da boa-fé objetiva e abusiva de
direito.

É preciso destacar, porém, que a figura do supressio/surrectio deve ser
analisada com ressalva quando a conduta omissiva a gerar legítima expectativa
for praticada pelo empregado, nas relações individuais de trabalho. Afinal, como
é sabido, se o contrato de trabalho estiver em curso, dificilmente o empregado
exigirá os seus direitos ou fará valer as suas posições jurídicas, haja vista as
possíveis ameaças de dispensa como retaliação a essas pretensões.

Diante desse contexto, não se caracteriza a figura do supressio no
exemplo em que o empregador efetua pagamentos fora do prazo legal, de forma
constante e reiterada, sem qualquer contestação por parte do obreiro. Nessa
situação, à evidência, a subordinação jurídica do empregado impede ou atenua
consideravelmente a sua capacidade de exigir que o adimplemento salarial se dê
no prazo correto, não se caracterizando, desse modo, o requisito da omissão
reiterada por parte do titular do direito.

A seguir, analisaremos dois julgados nos quais as figuras parcelares da
boa-fé objetiva da supressio/surrectio foram utilizadas como formas de
resolução de conflitos trabalhistas levados à apreciação do Poder Judiciário.

O primeiro julgado refere-se ao acórdão proferido no agravo de
instrumento de recurso de revista n. 76700-27.2009.5.15.010991, no qual a 2ª
Turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou, com fulcro nas premissas
91
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trazidas pela figura da supressio/surrectio, que a empresa deveria aceitar
atestados médicos de profissionais particulares para fins de justificativa de
faltas, devolvendo, desse modo, o valor descontado do empregado em razão de
ausências ao labor.

Consta no acórdão que a empresa reclamada sempre recebeu e aceitou
atestados emitidos por médicos particulares para efeito de abonar faltas ao
serviço. Entretanto, em determinada situação, a reclamada considerou 15
(quinze) dias do reclamante como faltas injustificadas, procedendo ao respectivo
desconto salarial no valor de R$ 1.119,33, pelos dias de ausência, sob o
argumento de que o atestado de médico particular não serviria para o fim de
justificar as faltas do empregado ao serviço.

Segundo a reclamada, como a empresa possuía médico próprio, poderia
exigir que os atestados médicos para abono de faltas por motivo de doença e
cujo afastamento não superasse 15 (quinze) dias fossem todos elaborados por
esse profissional. Ou seja, poderia recusar os atestados advindos de profissional
médico não pertencente aos quadros da empresa.

Ao apreciar o caso, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão do
TRT da 15ª Região, que reconheceu que a empresa reclamada sempre acolheu
os exames de médicos particulares que eram apresentados pelo reclamante,
abonando as faltas nos dias em que não houve prestação de serviços. Segundo a
decisão da Corte Regional, a reclamada nunca rejeitara, anteriormente, um
atestado médico, sempre abonando as faltas do reclamante, pelo que não podia,
de uma hora para outra, ao seu exclusivo alvedrio, alterar seu procedimento, sob
pena de violar o que preceitua o artigo 468, da CLT.

Ao manter a decisão do TRT da 15ª Região, de devolução dos valores
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descontados a título de ausência ao serviço, o Tribunal Superior do Trabalho
afirmou que o argumento utilizado pela reclamada para rejeitar o último atestado
médico particular apresentado pelo reclamante esbarrava na teoria da supressio,
a qual preconiza que um direito subjetivo não pode ser mais exercido quando o
titular deixou transcorrer muito tempo para exercitá-lo.

Ainda segundo o acórdão da mais alta Corte Trabalhista, não constituiria
conduta de boa-fé exigir que o último atestado médico fornecido pelo
reclamante fosse proveniente do serviço médico da empresa quando tal
exigência nunca foi solicitada anteriormente.

Vê-se que o caso tratado naqueles autos constitui situação fática que
realmente se amoldava perfeitamente à caracterização da figura parcelar da boafé objetiva da supressio.

A omissão inicial reiterada da reclamada é evidenciada por nunca ter
exigido, conforme alegou que podia, que o empregado somente lhe apresentasse
atestados de médicos particulares. A legítima confiança lesionada é a crença do
empregado de que a apresentação desse último atestado, efetuada nos exatos
moldes da apresentação dos anteriores, teria o mesmo efeito, ou seja, seria apta a
abonar a sua ausência. O comportamento contraditório é a conduta da empresa
de exigir o atestado do seu médico, para o fim de justificativa de falta. O dano,
por óbvio, é o desconto salarial decorrente das faltas não abonadas pelo
empregador.

O segundo caso a ser analisado refere-se ao julgamento do recurso
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ordinário n. 000016392.2010.5.02.001992, proferido pela 14ª Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região. Trata-se de ação na qual o reclamante
postulava, dentre outras verbas, o pagamento do ticket refeição no valor diário
de R$ 8,48. Em sua defesa, a reclamada alegou que o reclamante era horista e
que lhe fornecia, por mera liberalidade, o benefício alimentar.

A decisão de primeiro grau rejeitou o pedido, sob o fundamento de que a
reclamada, além do ticket, já fornecia lanche ao empregado, o que por si só
bastava para o cumprimento da norma convencional da categoria.
O reclamante recorreu, aduzindo que por “refeição deve ser
compreendido como sinônimo de almoço ou jantar, sendo certo, que ninguém
almoça ou janta ‘sanduíche’, salvo exceções, porém a regra do povo brasileiro
não é esta.”, sendo que o lanche oferecido pela reclamada não podia ser
considerado como refeição.

O acórdão proferido pelo TRT da 2ª Região reformou a decisão.
Entretanto, por razões diversas daquelas constantes no apelo. Segundo a decisão
colegiada, à conduta da reclamada, que estendeu o fornecimento do benefício ao
empregado horista que, em tese, não o tinha, aplica-se o princípio da boa-fé
objetiva, positivada no artigo 422 do Código Civil, notadamente em relação aos
princípios do direito comparado da supressio e surrectio, trazidos à legislação
civil e plenamente aplicáveis no Direito do Trabalho.

Assim, ainda nos termos do acórdão, uma vez que a reclamada forneceu
habitualmente, ainda que por mera liberalidade, a alimentação ao reclamante
horista, houve a perda do direito de exercer uma posição jurídica, consistente na
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possibilidade de excluir essa espécie de empregado do rol de beneficiários dos
tickets, conforme lhe permitia a exceção prevista em cláusula convencional.
Deveria, desse modo, ser incorporada a benesse ao contrato de trabalho do
obreiro, como se mensalista fosse.

Em razão disso, o acórdão determinou a condenação da empresa ao
pagamento dos valores pleiteados na inicial a título de benefício alimentar.

Mais uma vez é possível encontrar com facilidade os pressupostos
necessários à caracterização do supressio/surrectio no caso em análise.

A omissão inicial reiterada da reclamada é evidenciada por nunca ter
exercido a sua posição jurídica de excluir o empregado horista da relação de
empregados que fariam jus ao gozo do benefício alimentar, tal como a norma
coletiva facultava à empresa.

A legítima confiança lesionada é a crença do empregado de que, não
obstante ser empregado horista, continuaria a receber os tickets de alimentação
que sempre lhe foram fornecidos pela empresa.

O comportamento contraditório foi a alteração de conduta da reclamada,
que fundada na alegação de previsão em cláusula coletiva, passou a não prover
mais o benefício alimentar ao reclamante. O dano do empregado, por fim, é
verificado pela ausência de pagamento dos tickets refeição, no valor diário de
R$ 8,48.

Ainda quanto a esse segundo julgado, vê-se com clareza a contraposição
própria das figuras do supressio/surrectio, acima explicada, de supressão de um
direito para uma parte, e do surgimento de um direito para a outra. Essa
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contradição está representada na perda do direito, para a empresa, de exigir a sua
posição jurídica de excluir o empregado horista da lista daqueles que fariam jus
ao benefício alimentar, e no surgimento, para o autor, do direito a esse benefício.

Como se pode ver, assim como o venire contra factum proprium, a figura
parcelar da boa-fé objetiva do supressio/surrectio traz soluções práticas aos
casos levados aos tribunais pátrios, constituindo um eficiente instrumento no
reconhecimento de condutas abusivas de direito e, portanto, ilícitas, também no
que se concerne às relações individuais de trabalho.

5.3 Tu quoque

Trata-se essa figura parcelar da boa-fé objetiva da vedação ao exercício de
um direito, em razão da abusividade da conduta do sujeito que violou uma
norma e, posteriormente, pretende beneficiar-se desse ato em proveito próprio.
É, na realidade, a aplicação prática da máxima ‘turpitundinem suam allegan
non auditut’, consistente na vedação da alegação da própria torpeza.
Conforme ensina Flávio Tartuce93:

O termo tu quoque, [...], significa que um contratante que
violou uma norma jurídica não poderá, sem a caracterização do
abuso de direito, aproveitar-se dessa situação anteriormente
criada pelo desrespeito. Conforme lembra Ronnie Preus Duarte,
“a locução designa a situação de abuso que se verifica quando
um sujeito viola uma norma jurídica e, posteriormente, tenta
tirar proveito da situação em benefício próprio”.
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O instituto do tu quoque impõe a compreensão de que uma pessoa que
violou uma norma jurídica, não pode prevalecer-se da situação daí decorrente,
seja exercendo a posição jurídica advinda da violação, seja exigindo que o outro
acate a situação já violada.94Evita-se, assim, que uma pessoa que violou uma
norma jurídica possa exercer um direito proveniente dessa mesma norma.

A fim de elucidar o conceito dessa figura parcelar da boa-fé objetiva,
costuma-se citar, como exemplo de sua aplicação, a cláusula implícita a todo
contrato bilateral da exceptio non adimplendi contractos (exceção do contrato
não cumprido), prevista no artigo 476, do Código Civil de 2002. Por essa regra,
há o impedimento ao contratante de alegar o inadimplemento contratual e
pretender a rescisão contratual e a indenização pelo descumprimento da avença
se, anteriormente, essa mesma parte já havia descumprido com as suas
obrigações contratuais.

A origem da expressão tu quoque remete ao grito de Júlio César, no
momento em que percebeu que o seu filho adotivo, Marcus Junius Brutus,
estava entre os seus agressores – “Tu quoque, Brute, fili mi”, trazendo assim a
ideia de que não se espera que determinadas pessoas tenham, em razão de
determinadas circunstâncias, a ‘audácia’ de realizar determinados atos ou
efetivar determinadas pretensões.

Quanto aos requisitos necessários à caracterização dessa figura parcelar,
verifica-se que no tu quoque também há uma sequência de dois atos, assim
como há no venire contra factum proprium.
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Entretanto, no venire contra factum proprium, só há um ato abuso e
ilícito, o segundo, o qual só pode ser considerado dessa forma quando
contraposto ao primeiro, já que afronta a justa expectativa criada por este.

Já no tu quoque o primeiro ato do contratante - aquele que violou a norma
jurídica, já é, por óbvio, ilícito -, sendo que o segundo ato - aquele que procura
amparo na norma violada por esta mesma parte, evidenciando o exercício
abusivo do direito -, poderia até ser considerado lícito, caso não fosse o primeiro
que o contamina.95

Ainda no que concerne aos requisitos necessários à caracterização do tu
quoque, há que se ressaltar que essa figura não exige a violação à justa
expectativa criada pela outra parte, tal como no venire e na supressio/surrectio.
Isso porque no tu quoque o que se evita é justamente a má-fé da parte que
assumiu posturas absolutamente distintas, primeiro violou a norma, depois pediu
a sua proteção, não existindo a pretensão de se tutelar a confiança do agredido,
mas sim de vedar que o agressor se beneficie do ilícito que praticou.

Dessa forma, constata-se que o principal propósito do tu quoque é evitar
que aquele que praticou um ato ilícito ou irregular beneficie-se dessa conduta,
sendo a contraparte defendida apenas de forma oblíqua. No venire contra factum
proprium e na supressio/surrectio, resguarda-se a boa-fé da parte confiante,
sendo irrelevante e desnecessária a investigação da má-fé no comportamento
contraditório.96

Na jurisprudência laboral pátria, são encontrados diversos casos em que
foram utilizados a figura do tu quoque. A seguir, dois desses casos serão
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analisados.

O primeiro se refere ao julgamento do agravo de instrumento no recurso
de revista n. 2883-22.2011.5.02.001197, proferido pela 7ª Turma do Tribunal
Superior do Trabalho.

Nessa ação, a reclamante sustentou que não foi observada a formalidade
essencial de que trata o art. 477, § 1º da CLT, quanto à assistência pelo sindicato
profissional ou chancela pela autoridade administrativa competente. Em razão
disso, a autora pleiteou o reconhecimento da nulidade do seu pedido de
demissão e a condenação da reclamada ao pagamento das verbas rescisórias
postuladas na exordial, bem como à entrega de guias para liberação do FGTS,
acrescido de 40%, e indenização relativa ao seguro-desemprego, nos termos da
Súmula 389, do TST.

Ao apreciar o caso, o Tribunal Superior do Trabalho destacou que o art.
477, §1º, da CLT, visa a evitar não apenas a fraude na resilição unilateral do
contrato por ato do empregado (“pedido de demissão”), mas também que ele
sofra pressões ou mesmo seja induzido a uma atitude desse viés sob condições
que lhe são desfavoráveis.

Ainda segundo o acórdão, na decisão do Tribunal Regional, consta que o
“pedido de demissão” não decorreu de vício de consentimento nem de pressões
da reclamada, e que a reclamante teve ciência da data e do local da
homologação, mas não compareceu no dia indicado.
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Diante dessas circunstâncias, a 7ª Turma do Tribunal Superior do
Trabalho entendeu que não há que se falar em nulidade do “pedido de
demissão”, por violação do art. 477, §1º, da CLT, se a ausência de homologação
decorreu de ato da própria empregada, em clara violação ao princípio da boa-fé
objetiva, na sua vertente tu quoque, segundo a qual numa relação jurídica uma
parte não pode exigir da outra o cumprimento de determinada regra que ela
própria não observou.

Como bem se vê, de fato, o caso em análise se amolda com perfeição aos
ditames trazidos pela figura do tu quoque. Se a própria empregada desrespeitou
a regra estabelecida pelo art. 477, §1º, da CLT, tendo se ausentado na
homologação da sua rescisão, não pode pretender guarida dessa norma para
anular o pedido de demissão e auferir a vantagens pecuniárias daí decorrentes.

Na realidade, verifica-se que o segundo ato efetuado pela reclamante, qual
seja a pretensão de anulação do seu pedido de demissão em virtude da
inexistência de assistência pelo sindicato profissional ou chancela pela
autoridade administrativa competente, até seria válido. Porém, no contexto em
que foi inserido, esse ato se torna claramente abusivo quando é visualizado em
contraposição ao primeiro ato praticado pela reclamante, que indevidamente
faltou ao ato de homologação da própria rescisão contratual.

Constata-se, assim, a pertinência da utilização da figura do tu quoque no
caso em análise, já que, por meio dela, o Tribunal Superior do Trabalho coibiu a
má-fé e evitou que o infrator da regra se beneficiasse de sua conduta, tendo
resguardado, como consequência, os primados da boa-fé objetiva.

Esse julgado é exemplo notório de que o princípio da boa-fé objetiva e os
seus conceitos parcelares devem ser observados por ambas as partes da relação
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trabalhista, seja o empregador, seja o empregado.

O segundo julgado a ser estudado se refere ao acórdão proferido no
recurso ordinário n. 00071-2007-023-09-00-198, de autoria do Tribunal Regional
do Trabalho da 9ª Região.

Trata-se do caso no qual os seis reclamantes foram contratados, sem
concurso público, pelo Estado do Paraná, sob o regime celetista, em datas
variando de 01/03/1993 a 16/03/1995. Posteriormente, em razão da ausência de
concurso público, os contratos dos reclamantes foram tidos como nulos pela
própria Administração, que os demitiu em 31/12/2005, sem efetuar qualquer
pagamento a título de verbas rescisórias.

Na ação, os reclamantes pleiteavam o pagamento de aviso prévio, com
reflexos nas férias e no terço constitucional, 13° salário e FGTS; multa de 40%
do valor do FGTS e fornecimento das guias do seguro-desemprego ou
indenização do valor correspondente.

Ao apreciar o caso, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª
Região afirmou que a ausência de concurso público, proíbe o reconhecimento do
vínculo de emprego com a Administração Pública Direta, por força do disposto
no art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Mas, por outro lado, não
impede o deferimento das verbas trabalhistas, em face da incontroversa relação
de trabalho mantida entre as partes.

Segundo a Corte Regional, foi o Estado do Paraná quem, inicialmente,
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descumpriu a regra do art. 37, II, da Constituição, contratando os reclamantes
sem concurso público e mantendo os contratos durante mais de 10 anos, não
podendo, em um segundo momento, se aproveitar do próprio ato ilícito.

Entendeu o Tribunal paranaense que, como foi o Estado que, por
primeiro, violou o preceito constitucional, tendo depois negado qualquer direito
ao trabalhador decorrente dessa norma, deveria incidir no caso a figura do tu
quoque.

Como conclusão, o acórdão afirmou que a boa-fé objetiva permite a
reparação do prejuízo sofrido pelos autores - de haverem trabalhado como se
empregados fossem, mas sem reconhecimento dessa condição-, sendo possível,
por conseguinte, impor ao Estado do Paraná o pagamento de indenização,
equivalente às verbas rescisórias que os lesionados fariam jus se tivesse havido
rescisão formal dos contratos de trabalho.

Deu-se, assim, provimento ao recurso ordinário para condenar o estado
reclamado ao pagamento de indenização correspondente às verbas postuladas na
inicial.

O caso relatado demonstra mais uma interessante hipótese de aplicação da
figura parcelar do tu quoque. Com efeito, a atitude do Estado do Paraná, de
alegar que os contratos dos reclamantes seriam nulos, pelo que nada seria devido
a eles a título de rescisão, contraria o princípio da vedação da alegação da
própria torpeza, já que foi a própria Administração que descumpriu a regra
constitucional inicialmente, contratando os reclamantes sem prévio certame
público.

Vê-se aqui, mais uma vez, a incidência prática da boa-fé objetiva e de
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suas figuras parcelares, tendo o acórdão reconhecido a abusividade e
consequente ilicitude do ato da Administração, a gerar, como consequência
jurídica, o dever do Estado indenizar os reclamantes.

5. 4. Duty to mitigate the loss

A última figura parcelar da boa-fé objetiva estudada no presente trabalho
é o duty to mitigate the loss. Trata-se do dever que o próprio credor tem de
mitigar as suas perdas99.

Por essa regra do duty to mitigate the loss, o credor não pode abusar de
sua posição de vantagem, devendo tomar as providências necessárias, de forma
a facilitar que o devedor cumpra a sua obrigação. Caso contrário, estará violando
os preceitos decorrentes da boa-fé objetiva.

Desse modo, não poder o credor afirmar que foi excessivamente lesado
pela parte devedora, se não adotou as posturas exigidas para minorar o seu
prejuízo. O Enunciado n. 169, do Conselho de Justiça Federal, aprovado na
Terceira Jornada de Direito Civil, traz a ideia principal dessa figura parcelar ao
afirmar que “o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o
agravamento do próprio prejuízo”.
Flávio Tartuce100 afirma que é possível relacionar de forma direta essa
figura parcelar, com o dever anexo de cooperação entre as partes, derivado da
segunda função da boa-fé objetiva, acima já detalhada. O autor elucida, ainda,
que a origem do instituto advém do artigo 77, da Convenção de Viena de 1980,
sobre a venda internacional de mercadorias, cuja redação é a seguinte:
99
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A parte que invoca a quebra do contrato deve tomar as
medidas razoáveis, levando em consideração as circunstâncias,
para limitar a perda, nela compreendido o prejuízo resultante da
quebra. Se ela negligência em tomar tais medidas, a parte faltosa
pode pedir a redução das perdas e danos, em proporção igual ao
montante da perda que poderia ter sido diminuída.

Cita-se como exemplo de aplicação do duty mitigate the loss, a hipótese
de um contrato de locação de imóvel, em que houve inadimplemento. Nesse
caso, há um dever do locador de ingressar, tão logo lhe seja possível, com a
competente ação de despejo, não permitindo que a dívida assuma valores
excessivos.
Valton Doria Pessoa101 aduz que, embora o duty mitigate the loss se
assemelhe, de certo modo, com o venire contra factum proprium, por ser
contraditório que alguém exija uma reparação, quando poderia evitar ou
minimizar o prejuízo, a figura ora em estudo se diferença daquela já estudada,
porque, no duty, não há que se falar em legítima expectativa que justifique a
tutela da confiança e tampouco na existência de um factum proprium.

O referido autor ainda elucida que, na seara trabalhista, esse instituto pode
ser aplicado quando o empregado, despedido e detentor de estabilidade, somente
apresenta sua ação depois de ultrapassado o prazo estabilitário. É exatamente
esse o caso extraído da jurisprudência laboral, e que será estudado a seguir.

Trata-se
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000220156.2012.5.02.0262102, proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região, nos autos da ação em que a reclamante pediu o
pagamento de indenização substitutiva de salários, pelo período de estabilidade
provisória da gestante, não tendo pleiteado reintegração, por já ter se exaurido
esse período quando do ajuizamento da demanda.

Afirma o acórdão que restou comprovado, ao longo da instrução, que a
reclamada não teve ciência do estado gravídico da reclamante, já que, por
ocasião da dispensa, nem mesmo a autora tinha ciência acerca da confirmação
de sua gravidez, tendo em vista que, conforme depoimento pessoal, ela só fez os
exames “duas ou três semanas após ter saído da empresa”.
Ainda segundo a decisão colegiada, a autora afirmou que “quando tomou
conhecimento efetivo através da consulta médica, comunicou a empresa, ou
seja, solicitou para que sua mãe que telefonasse à empresa para avisar, o que
acredita que tenha sido feito”. Esse fato evidenciou, para a Corte, a falta de
certeza acerca da existência da alegada comunicação, que foi incisivamente
negada pela reclamada em defesa.

Ao julgar o feito, o Tribunal afirmou que a questão referente à
indenização substitutiva dos salários passa pela análise da responsabilidade civil,
prevista no Código Civil de 2002. Asseverou ainda que esse Diploma foi erigido
em torno de 3 princípios norteadores: operabilidade, sociabilidade e eticidade,
sendo este último, consistente na observância obrigatória da boa-fé objetiva nas
relações civis. E que, como corolário dessa boa-fé, surge para o credor o dever
de mitigar as próprias perdas, conhecido na doutrina norte americana pela
expressão “duty to mitigate the loss”.
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Exposto isso, o acórdão concluiu que a autora não comprovou, como lhe
incumbia, a comunicação à empresa acerca de sua gravidez, a fim de oportunizar
à reclamada a possibilidade de reintegração, e que essa atitude se deu com o
escopo de aguardar, sem trabalhar, a tutela jurisdicional do Estado.

Para o Tribunal, esse fato configurou ofensa ao dever de mitigar os
próprios prejuízos, posto que, mês a mês, a reclamante agravou o dever de
indenizar a eventual dispensa indevida perpetrada pela reclamada, devendo
agora suportar as conseqüências de natureza econômica oriundas de sua recusa
injustificada de retornar ao trabalho.

Em razão disso, o acórdão negou provimento ao recurso da autora,
mantendo a decisão que indeferiu o pedido de indenização substitutiva aos
salários referentes ao período de estabilidade.

Verifica-se do julgado a função pragmática dessa figura parcelar da boa-fé
objetiva, que limitando, de certo modo, o direito subjetivo de estabilidade da
reclamante, evita que seja auferida vantagem excessiva e contrária à finalidade
do instituto, mantendo-se, desse modo, os ditames da boa-fé, que devem reger as
relações de trabalho.
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CONCLUSÃO

Além dos princípios pertinentes exclusivamente ao Direito Laboral, as
relações individuais de trabalho são regidas por outros princípios jurídicos,
aplicáveis não apenas a esse ramo do direito, como também às demais relações
jurídicas. Um desses princípios é o da boa-fé objetiva.

A origem do instituto advém da figura da fides bona, do Direito Romano,
que representava o constrangimento ao cumprimento daquilo que foi acordado,
não apenas ao que foi escrito, mas ao próprio intento negocial em si mesmo,
possuindo o negócio entabulado verdadeiro efeito vinculante em relação à
palavra dada. Já não se exigia, portanto, o ritual formalístico de todos os demais
contratos da época.

A vertente objetiva da boa-fé não se confunde com a subjetiva. A
subjetiva é tratada como o estado de consciência ou convencimento individual
de estar em conformidade com a lei, estando intimamente ligada ao aspecto
psicológico do indivíduo. Já na objetiva não há relevância na subjetividade do
ato analisado, mas apenas no seu enquadramento ao modelo padrão de
comportamento com honestidade, probidade e lealdade, que se exige de
qualquer contratante, independentemente de sua vontade.

Em sua concepção objetiva, o instituto da boa-fé passou a ganhar força
com o Código Civil alemão (BGB), de 1896, que previa em seu parágrafo 242,
norma expressa de interpretação de contratos, exigindo que as partes
efetivassem as expectativas criadas pelo outro contratante, devendo possuir,
durante toda a execução da avença, um comportamento leal.

No direito nacional, a partir da Constituição Federal de 1988, que deu
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origem ao processo de ‘publicização’ do direito privado, superando, assim, o
modelo do Código Civil de 1916, a boa-fé objetiva começa a ser introduzida cor
maior veemência em nosso ordenamento jurídico.

Influenciado pelos primados da dignidade da pessoa humana, da função
social da propriedade e da justiça social, trazidos pela nova ordem
constitucional, e pautado pelos princípios da socialidade, da eticidade, e da
operabilidade, o Código Civil de 2002 passou a prever a boa-fé objetiva em seus
artigos 113, 187 e 422, atribuindo a esse instituto a característica de uma
cláusula geral, também chamada de aberta.

Ao tratar o instituto como uma cláusula aberta - assim denominada a
modalidade técnica-legislativa onde o legislador se vale do uso de termos
amplos e vagos, para conseguir a abertura e atualização permanente do sistema,
independentemente de alteração do texto legal - o Codex possibilitou que o
aplicador do direito defina o que vem a ser ou não a boa-fé, julgando os
acontecimentos condizentes ou não com esses padrões, conforme o caso
concreto.

É em razão de toda essa evolução jurídica que, hordienamente, a boa-fé
objetiva é conceituada não apenas como uma norma de conduta, consistente na
regra de agir conforme padrões socialmente aceitos e recomendados de correção
e honestidade, mas como verdadeiro princípio geral de direito, tendo, como tal,
o poder de garantir a unidade e a inteireza do sistema e de produzir efeitos
imediatos sobre as relações jurídicas, devendo ser respeitado em todos os
negócios jurídicos.

A fim de extrair o maior efeito possível do conteúdo do instituto, a
doutrina identificou três formas de atuação para a boa-fé objetiva, também
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denominadas funções, quais sejam: a função integrativa/interpretativa, a função
criadora de deveres anexos e a função limitadora do exercício dos direitos
subjetivos.

Pela função interpretativa e integrativa, o primado da boa-fé atua na
interpretação das normas jurídicas (legais ou contratuais), conferindo-lhes
significado de acordo com os valores éticos de um determinado momento
histórico. Ainda por essa função, suprem-se as lacunas nessas normas,
possibilitando-se que o aplicador do direito, em caso de proposições confusas ou
ambíguas, escolha aquela que melhor se enquadre nos valores da boa-fé.

Já pela segunda função, a boa-fé objetiva cria deveres jurídicos agregados
à obrigação principal, gerando obrigações acessórias aos contratantes,
independentemente de previsão contratual ou da vontade das partes nesse
sentido. Dentre esses deveres, destacam-se três categorias: os deveres de
proteção, os deveres de esclarecimento e os deveres de lealdade.

A função limitadora do exercício dos direitos subjetivos, por fim, tem o
poder de gerar uma fronteira baseada nos contornos dados pelo padrão de
conduta pré-estabelecido pela boa-fé objetiva. O limite estabelecido por essa
fronteira determina até onde o detentor do direito pode atuar, para que o ato por
ele praticado não seja considerado exacerbado, transgressor da esfera jurídica da
outra parte e agressor do padrão de conduta socialmente aceito.

Essa terceira função determina, portanto, um limite de atuação ao se
exigir um direito, o qual, desrespeitado, caracteriza o ato como abusivo e, por
conseguinte, ilícito, nos termos do artigo 187, do Código Civil. Por meio da
função limitadora do exercício de direitos subjetivos, impede-se condutas,
atitudes, pactos e demais situações jurídicas que afrontem o dever de lealdade e
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de confiança recíproca dos contratantes.

É exatamente dessa última função, que emanam os feixes criadores das
figuras parcelares do princípio da boa-fé objetiva.

Com efeito, a fim de demarcar com maior nitidez os limites no exercício
de um direito, a doutrina passou a identificar algumas situações em que a prática
ou a reivindicação de uma posição jurídica, embora aparentemente efetuadas de
forma lícita, são contrárias ao padrão de conduta determinado pela cláusula geral
da boa-fé. Tais situações compõem os institutos atualmente denominados figuras
parcelares da boa-fé objetiva.

Essas figuras parcelares, assim como as funções e todas as demais
implicações da boa-fé objetiva, possuem ampla aplicação nas relações
individuais de trabalho, sendo decorrência do princípio da eticidade, que não é
reservado ao direito civilista, constituindo ideia básica comum aos contratos em
qualquer setor do direito.

Mais do que isso, é importante ressaltar que o comportamento conforme a
boa-fé é exigido tanto do empregador, quanto do empregado, possuindo,
portanto, caráter bilateral. O princípio da proteção e a hipossuficiência do
empregado, desse modo, não atenuam o dever do obreiro de cumprir os ditames
impostos pelo princípio da boa-fé.

Embora não exista uma relação unânime de quais são as figuras
parcelares, a doutrina costuma citar com mais frequência as seguintes: venire
contra factum proprium, surrectio e supressio, tu quoque e duty to mitigate the
loss.
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O venire contra factum proprium se refere à proibição do comportamento
contraditório, quando analisado dois atos encadeados, onde o segundo ato – o
venire – se mostra incoerrente com o primeiro, o factum proprium.

Por esse instituto, determinada pessoa não pode exercer um direito
próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a justa
expectativa da outra parte, que, em razão do conteúdo do primeiro ato,
acreditava que o segundo jamais seria praticado. Realizado o ato contraditório,
resta caracterizada a abusividade e a conseqüente ilicitude dessa conduta.

No presente trabalho, foi exposta a pertinência da aplicação dessa figura
para solução de litígios oriundos das relações individuais de labor, levados à
apreciação dos tribunais trabalhistas pátrios.

No primeiro caso relatado, a empresa promoveu seleção rigorosa e exigiu
drástica mudança de padrão de vida ao empregado (factum proprium), tendo,
porém, após curto período, rescindido o contrato (venire), o que gerou o dever
de indenizá-lo. No segundo, a contradição abusiva foi identificada na omissão
da empresa (venire negativo) quanto à realização de avaliações para promoção,
cuja obrigação de efetuar ela previamente assumiu, por meio de previsão no seu
plano de carreira (factum proprium), fatos que ensejaram a condenação da
reclamada ao pagamento das diferenças salariais postuladas na inicial,
decorrentes da progressão não efetivada.

A figura do supressio e surrectio trata da proibição do exercício de um
direito, fundada na confiança da outra parte de que essa posição jurídica não
mais seria praticada, em razão da reiterada inércia do seu titular em exercê-la.
Embora aplicáveis a ambas as partes da relação laboral, deve ser analisada com
ressalva quando a omissão advém do empregado, haja vista que, se o contrato de
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trabalho estiver em curso, dificilmente o obreiro fará valer as suas posições
jurídicas, com receio de possíveis retaliações do empregador.

Conforme

demonstrado,

o

instituto

também

tem

aplicação

na

jurisprudência laboral. No primeiro caso relatado no trabalho, a empresa teve
que restituir ao empregado o valor dele descontado, quando recusou atestados
médicos de profissionais particulares, apresentados para justificar faltas,
embora, anteriormente, sempre os tenha aceitado para esse fim. No segundo, a
empresa foi condenada a continuar a pagar ticket refeição diário ao empregado
horista, por nunca ter excluído essa espécie de empregado do grupo de
beneficiários, conforme lhe permitia a norma coletiva.

A terceira figura estudada, o tu quoque, significa que aquele que violou
uma norma jurídica não poderá, posteriormente, sem que seja caracterizado o
abuso de direito, aproveitar-se da situação criada pelo desrespeito. Nessa figura,
o primeiro ato do contratante - aquele que violou a norma jurídica-, já é ilícito
ou irregular, sendo que o segundo - que procura amparo na norma violada,
evidenciando o exercício abusivo do direito -, poderia até ser considerado lícito,
caso não fosse o primeiro que o contamina.

Como exemplos da utilização dessa figura na seara trabalhista, também
foram trazidos dois casos. No primeiro, ela foi utilizada para identificar a
abusividade da pretensão do empregado que faltou na homologação da resilição
do seu contrato e, posteriormente, pediu a anulação do seu pedido de demissão,
sob o fundamento de que não havia sido observada a formalidade constante no
art. 477, § 1º, da CLT. No outro, a abusividade foi reconhecida quando a
reclamada, um Ente Público, anulou os contratos de empregados, sem o
pagamento de quaisquer verbas rescisórias, sob o fundamento de que a
Administração não teria realizado prévio e imprescindível concurso público.
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Por fim, a figura do duty to mitigate the loss trata do dever que o próprio
credor tem de mitigar as suas perdas, devendo tomar as providências
necessárias, de forma a facilitar que o devedor cumpra a sua obrigação. É a
vertente do princípio da boa-fé objetiva que impõe ao credor evitar o
agravamento do próprio prejuízo.

Embora os exemplos ainda sejam escassos na jurisprudência laboral, foi
relatado o caso em que a empregada gestante, detentora de estabilidade, foi
despedida, mas não comunicou a gestação à empresa e somente apresentou a sua
ação depois de ultrapassado o prazo estabilitário, pleiteando, ao invés da
reintegração, a indenização referente ao período, fato que indevidamente
agravou, segundo o julgado, o dever de indenizar da reclamada.

Como se viu da análise de todas essas decisões judiciais, as consequências
jurídicas advindas da utilização das figuras parcelares da boa-fé objetiva, ou
seja, os efeitos gerados na relação individual de trabalho a partir da identificação
da abusividade do exercício dos direitos subjetivos são diversos. Assim, a tutela
judicial pode se dar por meio de tutela inibitória, reintegratória ou ressarcitória,
sendo esta última, porém, a pior alternativa, haja vista que não preserva a
vontade inicial dos contratantes, que só será efetivamente mantida incólume
com o impedimento do ato lesivo à boa-fé objetiva.

De qualquer forma, é possuir concluir, de todo o exposto, que se
constituem as figuras parcelares da boa-fé objetiva mecanismos hábeis a
identificar os justos limites do exercício dos direitos subjetivos, os quais
ultrapassados, caracterizam abuso de direito e a ilicitude do ato, nos termos do
artigo 187, do Código Civil.

Com efeito, diante da praticidade que elas detêm para a solução de casos
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concretos, a jurisprudência trabalhista também vem aos poucos se utilizando
dessas figuras para o fim de solucionar conflitos nos quais é necessário
visualizar se a conduta do empregado ou do empregador caracterizam ou não
prática abusiva.

Ao auxiliar na correta limitação do exercício dos direitos subjetivos, as
figuras parcelares preservam o padrão de comportamento que se espera dos
contratantes, mantendo o equilíbrio, a lealdade e a eticidade que devem reger,
não só as relações individuais de trabalho, como também todas as demais
relações jurídicas, preservando-se, assim, os ditames do principio da boa-fé
objetiva, instituto, como visto, tão caro e festejado, existente em nosso
ordenamento jurídico.
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