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SERÁ MESMO QUE HÁ NO BRASIL UM SURTO DE GARANTISMO? SERÁ
MINISTRO?
RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA: Procurador
de Justiça do Ministério Público do Estado da
Bahia. Professor de Direito Processual Penal da
UNIFACS. Pós-graduado, lato sensu, pela
Universidade de Salamanca/Espanha (Direito
Processual Penal). Especialista em Processo pela
UNIFACS.
“O que será, que será?

Que andam suspirando pelas alcovas
Que andam sussurrando em versos e trovas
Que andam combinando no breu das tocas
Que anda nas cabeças, anda nas bocas
Que andam acendendo velas nos becos
Que estão falando alto pelos botecos
E gritam nos mercados que com certeza
(...)

Será, que será?
O que não tem decência nem nunca terá
O que não tem censura nem nunca terá
O que não faz sentido
(...)

O que não tem governo nem nunca terá
O que não tem vergonha nem nunca terá
O que não tem juízo.”
(O Que Será - À Flor da Terra, Chico Buarque)
No último dia 14 de junho, por maioria de votos, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal declarou que a condução coercitiva de réu ou
investigado para interrogatório permitida pelo art. 260 do Código de
Processo Penal, não foi recepcionada pela Constituição Federal. A decisão
foi tomada no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito
Fundamental nºs. 395 e 444.
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Adotou-se o entendimento segundo o qual a condução coercitiva
“representa restrição à liberdade de locomoção e viola a presunção de não
culpabilidade, sendo, portanto, incompatível com a Constituição Federal.”
Pela decisão do Plenário, “o agente ou a autoridade que
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desobedecerem a decisão poderão ser responsabilizados nos âmbitos
disciplinar, civil e penal. As provas obtidas por meio do interrogatório ilegal
também podem ser consideradas ilícitas, sem prejuízo da responsabilidade
civil do Estado.”
Obviamente que decidiu acertadamente o Supremo Tribunal Federal,
pois, como já escrevemos algumas vezes, o art. 260 do Código de Processo
Penal não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, pouco
importando, ressalte-se, ter havido prévia notificação do investigado ou do
acusado. Este fato não tem a menor importância frente ao direito
constitucional ao silêncio e ao direito convencional de não produzir prova
contra si mesmo. Não tem nada que ver uma outra com outra coisa! Aqui,
confunde-se alhos com bugalhos
5 ou, como diriam os espanhóis, “confundió
peras con manzanas.”
Nada obstante, chamou a atenção a seguinte afirmação do
Ministro Luís Roberto Barroso, do alto de sua fina erudição e com a sua
peculiar e indelével pose ascética:
“Quando juízes corajosos começam a delinear direito
penal menos seletivo há um surto de garantismo.”
Bem, eu imagino que ao se referir a “juízes corajosos” o Ministro não
tenha feito alusão a Magistrados arbitrários e inescrupulosos; recuso-me a
acreditar em uma tal hipótese tão absurda, afinal de contas trata-se de um
reconhecido constitucionalista brasileiro avesso, portanto (supõe-se), a tais
Juízes.
É bem verdade que, aparentemente, vivemos tempos festivos,
tempos de decisões judiciais ativas, de protagonismos judiciais, etc., mas
não esqueçamos a lição de Guy Debord:
“Essa época, que mostra seu tempo a si mesma como

sendo essencialmente o giro acelerado de múltiplas
festividades, é também uma época sem festa.”[1]
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Não foi a primeira vez que o Ministro manifestou-se curiosamente;
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ano passado, mais exatamente em uma palestra proferida no dia 11 de
agosto, em São Paulo, no 7º. Congresso Brasileiro de Sociedades de
Advogados, ao defender a prisão antes do trânsito em julgado, afirmou que
"a criminalidade se difundiu na sociedade brasileira porque não havia

nenhum tipo de punição. As pessoas tomam suas decisões baseadas em
incentivos e riscos. Você tinha o incentivo do ganho fácil e farto e não tinha
o risco de qualquer punição, porque a decisão tardava, os recursos
procrastinatórios se eternizavam e você tinha prescrição. Nós criamos uma
sociedade em que, frequentemente, o crime compensa.”
Ora, ora... Será?
Será que o Ministro tem conhecimento que no Brasil temos a terceira
população carcerária do mundo, e não mais a quarta?
Será que é do conhecimento dele que quase metade destes presos
são provisórios, portanto, sem condenação definitiva?
Será que toda essa gente encarcerada foi investigada, processada ou
condenada por corrupção ou qualquer outro tipo de crime contra a
Administração Pública ou contra a ordem econômico-financeira?
Será que estamos mesmo sob um “surto de garantismo”?
Será mesmo que não estaríamos, na verdade, vivendo um surto
odioso e perverso de punitivismo capitaneado, exatamente, por alguns
Ministros da Suprema Corte?
Pois é, como escreveu Roger Scruton, "o Estado de Direito não é uma

realização simples, para ser pesada contra os benefícios de algum esquema
social rival e renunciado em seu favor. Pelo contrário, ele define nossa
condição social e representa o ponto alto da realização política europeia.
Há um Estado de Direito, contudo, somente onde todo poder, ainda que
amplo, esteja sujeito à lei e limitado por ela."[2]
NOTAS:
6
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[1] A Sociedade do Espetáculo, Rio der Janeiro: Contraponto, 2017,
p. 130.
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[2] Pensadores da Nova Esquerda, São Paulo: É Realizações Editora,
2014, p. 305.
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O ESPETÁCULO DO TELEJORNAL E A (RE)CONSTRUÇÃO DA OPINIÃO
PÚBLICA SOB A PERSPECTIVA LUHMANNIANA

FRANCISCO RENATO SILVA COLLYER: Mestre
em Direito Constitucional, graduado em Direito
e Ciências Sociais. Especialista em Ciência
Política, Direito Público e Gestão Ambiental.
Professor nas áreas de Direito (com ênfase em
Direito do Estado, Tributário e Empresarial), Ética
e Sociologia.
Resumo: A composição do presente artigo objetiva explicitar como os
telejornais reconstroem a realidade da vida social e a opinião pública
através da seletividade e do apelo à violência como parâmetro de
identificação, fazendo com que o que está sendo apresentado como notícia
seja aceito como verdade. Para tal, foi utilizado o método dedutivo
analítico, bem como a pesquisa bibliográfica e revisão teórica com
exploração de autores que versam sobre o tema ora proposto. Como
fundamentação teórica, busca-se abrigo na teoria dos sistemas do
sociólogo Niklas Luhmann, que diz respeito aos meios de comunicação de
massas e aos meios de comunicação simbolicamente generalizados. Para
Luhmann, o que possibilita a formação de um sistema é justamente a
regulação da seleção de dados do entorno através da preferência formada
por critérios de sentido. Sentido este que pode ser definido e redefinido
internamente pelo sistema, tornando-se posteriormente a base da seleção
para a redução da complexidade do entorno e da contingência interna. Os
sistemas sociais, então, são constituídos por sentido e, ao mesmo tempo,
são capazes de constituir sentido. Assim, os meios de comunicação são
capazes de produzir uma ilusão que transcende a realidade. A atividade dos
meios de comunicação é vista não apenas como uma sequência de
operações, mas como uma sequência de observações, que Luhmann
denomina “operações observadoras”, ocorrendo uma duplicação da
realidade.
Palavras-Chaves: Teoria
comunicação de massa

dos

Sistemas,

Opinião

Pública,

Meios

de
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Abstract: The composition of this paper aims to explain how television
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news reconstructs the reality of social life and public opinion through
selectivity and the call for violence as a parameter of identification, making
what is being presented as news is accepted as truth. For that, the analytical
deductive method was used, as well as the bibliographic research and
theoretical revision with exploration of authors that deal with the subject
proposed here. As a theoretical basis, one seeks shelter in the systems
theory of the sociologist Niklas Luhmann, which refers to the mass media
and the symbolically generalized media. For Luhmann, what makes possible
the formation of a system is precisely the regulation of the selection of data
of the environment through the preference formed by criteria of sense. This
sense can be defined and redefined internally by the system, becoming later
the basis of the selection for the reduction of the complexity of the
environment and the internal contingency. Social systems, then, are
constituted by sense and, at the same time, capable of making sense. Thus
the media are capable of producing an illusion that transcends reality. The
activity of the means of communication is seen not only as a sequence of
5 of observations, which Luhmann calls
operations, but as a sequence
"observant operations," a doubling of reality occurring.

Keywords: Theory of Systems, Public Opinion, Mass Media
Sumário: Considerações Iniciais. 1 A montagem do Espetáculo. 2
Sociedade, comunicação, informação e sentido. 3 A construção da opinião
pública. Conclusões. Referências

Considerações Iniciais
O sociólogo alemão Niklas Luhmann não apenas propõe uma nova
teoria sobre a sociedade, mas uma nova forma de se enxergar a Sociologia.
Para ele, ou a Sociologia é essencialmente a teoria da sociedade ou não é
uma ciência[1]. Luhmann define a sociedade como um sistema
operacionalmente fechado que se reproduz com base na comunicação,
cortando, assim, o vínculo normativo entre homem e sociedade. Essa
comunicação não produz qualquer efeito normativo, haja vista que o
homem pode irritar a sociedade, mas não participar diretamente dela, vez
que está no seu “ambiente/entorno”.
9
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A escolha do referencial teórico, mesmo e apesar das dificuldades
decorrentes da complexidade de sua obra, mostra-se relevante, vez que
Luhmann elabora uma teoria sociológica que descreve a sociedade
moderna, cujo grau de complexidade vai além do potencial analítico das
abordagens tradicionais, ao fazer uma verdadeira reviravolta teóricoconceitual, substituindo o conceito de ação pelo de comunicação como
sendo essencial à descrição da sociedade. Sob esse diapasão, Luhmann
apresenta a sociedade moderna como funcionalmente diferenciada, onde
cada subsistema desenvolve sua própria função balizada por um código
binário.
Considerada uma das teorias mais inovadoras na observação da
sociedade e do funcionamento dos sistemas sociais (seja em sentido amplo
ou de seus sistemas individualmente considerados, seja político, jurídico ou
econômico), a Teoria dos Sistemas tem forte relação com o Direito ou com
o sistema jurídico, talvez até mais do que com os demais sistemas.
No entender de Luhmann, a sociedade moderna é caracterizada pela
diferenciação social e pela formação de sistemas. Isso implica no fato de
que a teoria dos sistemas e a teoria da sociedade dependem uma da outra.
Isso é o mesmo que dizer que a sociedade não é a simples união de todas
as interações presentes, mas sim um sistema de ordem maior, de tipo
diferente, que é determinada pela diferenciação entre sistema e seu
entorno.
O direito à informação, amparado constitucionalmente pela garantia
da liberdade de expressão, é fruto de conquista alcançada durante o
período do regime militar (mas não graças a ele). Seja no Brasil ou no resto
do planeta, é notória a essencialidade dos meios de comunicação, vez que
são eles os responsáveis pela disseminação das notícias e dos
acontecimentos relevantes. Esse papel de disseminador de informações,
entretanto, muitas vezes se desvirtua do seu objetivo principal, ou seja,
desvirtua-se do seu alvo que é o de emitir e propagar informações que
venham a fortalecer o espírito crítico e o senso de justiça de seus
espectadores.
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Um dos problemas desse cenário, é que os espectadores não são mais
assim tratados, mas sim vistos como consumidores. Consumidores de um
produto chamado notícia. Mas o que seria uma notícia? Uma pergunta
aparentemente banal, quando se acredita que todas as notícias veiculadas
pelos telejornais são a mais pura descrição da realidade, cabendo ao
jornalismo apenas a sua inserção nos meios de comunicação, para que
possa ser disseminada como informação para o público.
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Comunicar pelo jornal, rádio, televisão e internet tem impactos
diferentes, haja vista que se tratam de incidências diferentes sobre o
público, pois a notícia é uma produção de sentido engendrada pelos meios
de comunicação de massas, transcendendo, assim, a simples descrição
realista dos acontecimentos. Como a notícia é encarada pelos meios de
comunicação como um produto, é preciso que se faça uma escolha. Assim,
os telejornais (bem como outras mídias) elegem dentre o que ocorre, o que
deve ser noticiado.
Há, portanto, uma seleção5 prévia na composição do produto desta
escolha. É realizado aqui um recorte sobre a realidade, fundado em certos
interesses. O que é destacado é, em seguida, transformado, acentuando-se
certos aspectos e descartando-se outros. É nessa etapa que são
empreendidas a interpretação e a produção de sentido, em que é afastada
qualquer leitura ingênua sobre as mensagens veiculadas pela mídia.
A informação passa a ser construída nos seus menores detalhes, vez
que o que se pretende é forjar a opinião pública. No presente artigo, foi
escolhido o telejornal como objeto de análise pelo papel que ocupa na
construção da opinião pública na sociedade brasileira. Como será
apresentado no decorrer da pesquisa, cada vez mais, é por meio deles que
o brasileiro se informa e cristaliza as percepções sobre a realidade. A cada
dia, a televisão é o lugar estratégico para a produção e reprodução do
poder, vez que, por meio dela, atribuímos não somente sentido ao que
acontece, como também encontramos uma inesgotável fonte de
identificações. Em virtude disso, a pesquisa se inicia pela problemática do
poder dos telejornais, nas perspectivas filosófica, antropológica e
sociológica, vez que é aqui que se inscrevem as redes de comunicação.
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Busca-se a análise deste poder combinada à Teoria dos Sistemas de
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Niklas Luhmann, no qual a comunicação é a síntese de três seleções, quais
sejam, a seleção da informação, seleção do ato de comunicar e a seleção
feita no ato de entender, sendo estes entrelaçados de modo circular. A
comunicação, entretanto, ocorre apenas quando se compreende a diferença
entre a informação e o ato de comunicar.
Na sociologia de Luhmann não há uma teoria da comunicação, mas
sim uma teoria dos meios de comunicação simbolicamente generalizados,
sendo os meios de comunicação um dos sistemas de funcionamento da
sociedade. Para Luhmann, os meios de comunicação constroem a realidade.
Somente a fabricação industrial de um produto
enquanto portador da comunicação – mas não a
escrita enquanto tal – conduziu à diferenciação
autofortificada de um sistema específico dos meios de
comunicação. A tecnologia de difusão representa
aqui, por assim dizer, o mesmo que é realizado pelo
medium
dinheiro
para
uma
diferenciação
autofortificada da economia: ela própria constitui
apenas um meio (um medium) que permite a
formação de formas que, então, diferentes do próprio
medium, constituem as operações comunicativas que
permitem a diferenciação autoconfinada e o
fechamento operacional do sistema. É decisivo, em
todos os casos, o fato de não poder ocorrer, nas
pessoas que participam, nenhuma interação entre
emissor e receptor. A interação torna-se impossível
pelo fato de ocorrer a interposição da técnica e isso
tem consequências de longo alcance que definem
para nós o conceito de meios de comunicação[2].
Assim, os meios de comunicação são capazes de produzir uma ilusão
que transcende a realidade[3]. A atividade dos meios de comunicação é
vista não apenas como uma sequência de operações, mas como uma
sequência de observações, que Luhmann denomina “operações
observadoras”, ocorrendo uma duplicação da realidade.
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O tema central da teoria de Luhmaan é a noção de sistema. O
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sociólogo se inspira no conceito de sistema desenvolvido pelos biólogos
chilenos Humberto Maturana e Francisco Varella para propor uma teoria
dos sistemas sociais e uma teoria da sociedade contemporânea. Para os
biólogos citados, os organismos vivos, como animais ou bactérias, são
sistemas fechados, autorreferenciados e autopoiéticos (conceitos que serão
pormenorizados no decorrer do estudo, mas que precisam ser citados
agora, ainda que sem maiores explicações), mas isso não significa que eles
sejam isolados, incomunicáveis, imutáveis ou mesmo insensíveis, mas que
seus elementos interagem uns com os outros e somente entre si. Por isso a
ideia de fechamento operacional dos sistemas[4].
1 A montagem do espetáculo
Vez que toda notícia implica numa verdadeira luta contra o tempo
para não se tornar obsoleta e perder seu valor mercadológico, o telejornal é
um espetáculo constituído por informações cada vez mais perecíveis[5]. O
espetáculo telejornalístico obedece
a uma lógica de espetáculo sem
5
continuidade e que não faz história, em que o início e o fim da tarefa se
encontram absurdamente próximos um do outro e o passado é atualizado
no presente, seja através das imagens ou da linguagem com verbos postos
no tempo presente. O telejornal está referenciado à lógica da comunicação
midiática, por isso, encontra-se submetido a leis próprias e específicas[6].
Mas o que seria o espetáculo a que estamos nos referindo? Segundo
Guy Debord, é “a negação da vida que é tornada visível; como perda da
qualidade ligada à forma-mercadoria e à proletarização do mundo”[7].
Nesse sentido, o espetáculo do telejornal, apresentando uma inversão da
vida, exibe imagens destacadas que se mesclam num mundo à parte,
afirmando a aparência como essencial e predominante, como se imagens
que são mostradas tivessem por si só credibilidade suficientes e
simplesmente por estarem na mídia.
Para Debord, o espetáculo aliena o espectador, vez que reconhece a si
mesmo e o seu desejo pela contemplação das imagens e pela identificação
passiva do que lhe é apresentado como sendo a sociedade e a economia
vigente. Assim, seja na vida social, no divertimento e na publicidade,
13
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basicamente via espetáculos de comunicação de massa[8].
Ainda para Debord, quanto mais o indivíduo contempla, “menos ele
vive; quanto mais ele aceita se reconhecer nas imagens dominantes da
necessidade, menos ele compreende sua própria existência e seu próprio
desejo”[9]. Ocorre aqui uma identificação passiva com um mundo
espetacular, em que estão inseridas imagens tanto de entretenimento como
de medo e violência, não se podendo discernir de modo preciso onde um e
outro começam e acabam.
Um dos elementos fundamentais a ser comunicado pelo espetáculo é
o medo, que funciona como possibilidade de ordem social, sendo também
o principal mecanismo de controle da sociedade do espetáculo[10], que se
serve de ameaças ou procura, por vezes, consolidar um clima de ameaça,
até então apenas subentendida, velada ou mesmo explicitada, para assim
conseguir manipular a opinião pública ou até mesmo política.
Diferentemente que algumas pessoas podem imaginar, não há,
entretanto, por trás do espetáculo uma mão todo-poderosa com atributos
de divindade que controla ou manda em tudo. Justamente por se tratar de
um poder em rede, diluído num conjunto de contratos, de acordos que
precisam ser ora mantidos e ora destituídos, mas que são agenciados por
interesses econômicos, financeiros e políticos, não há um grande e solitário
comandante para tudo isso, a não ser algo muito maior e global: o mercado
mundial[11]. Assim, o que sustenta, defende e gerencia os interesses é o
lucro, nem que para isso o preço e a cotação estabelecidos pelo mercado
seja a vida de milhares ou mesmo milhões de indivíduos. Prova disso são as
guerras, e a dobradinha violência-medo se faz rapidamente como forma de
manter controles legais ou não. Também dão destaque à mercadoria o
valor, o lucro e o consumo e, no espetáculo, todas essas categorias podem
ficar englobadas pela do entretenimento[12].
Como salienta Szpacenkopf, “a mercadoria ganhou importância no
mundo pela ideia de que contém o que todos dever ter, o que faz crescer o
medo de ser privado dela. A política do consumo dá a ilusão de uma
sobrevivência aumentada e também da valorização da própria vida”[13].
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Nesse sentido, o espetáculo serve para consumir ilusões. Quanto mais o
indivíduo consome, mais se sente num maior patamar de status social, ou
seja, há a valorização do abundante e do quantitativo, verdadeiro sinal de
potência econômica sob a forma de mercadoria. Esse oferecimento
excessivo de escolhas, quase inesgotável aos olhos passivos do indivíduo,
unifica a sociedade e dá a cada mercadoria e a cada consumidor o valor de
singularidade, que acaba por se perder ao ser consumida.
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Para o historiador americano Christopher Lasch, o próprio
consumidor, mantido insatisfeito, é o produto. A aquisição dos bens
anunciados garante a satisfação do consumidor, promovendo o “consumo
como modo de vida”[14]. Funciona como resposta à solidão, aos
descontentamentos e à fadiga, ao passo em que outros descontentamentos
serão amenizados pelo próprio consumo, vez que o vazio será preenchido
com ofertas sedutoras que visam à satisfação de um prazer possível, pela
rapidez e facilidade com que as insatisfações e o sofrimento podem ser
sanados.
5

Para Debord, o consumo muda a noção de tempo, vez que,
transformado pela indústria, passa a ser mais uma mercadoria espetacular,
consumindo imagens ou funcionando como imagem do consumo[15].
Nesse sentido, o tempo espetacular se difere do tempo cíclico e irreversível
na medida em que é vivido de modo ilusório por meio de momentos de
uma realidade apresentada e assistida à distância, não apenas porque não
foi realmente vivida pelos espectadores/consumidores, mas também pela
consequência da inflação das informações a que estes estão sendo
submetidos[16].
Quando há a dominação do espetáculo, o conhecimento histórico de
modo geral desaparece, dando lugar à eternização do que não é
importante, do imediatismo, da ausência de mediação. Szpacenkopf
denomina de não-importante, em que “cada informação será substituída
logo em seguida por outra que a suplante, que por sua vez será suplantada
pela próxima, e assim por diante. A memória não é solicitada, passando a
existir o que está sendo espetacularizado”[17].
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A respeito da montagem de um espetáculo, ao analisar o teatro e sua
montagem, Gianfranco Bettetini considera o teatro como “o lugar originário
de cada forma comunicativa, de cada linguagem: é aqui onde, qualquer que
seja a tipologia da manifestação cênica, se constitui um sistema de
convenções que o consumidor reconhece e aceita”[18]. Essa noção de
montagem se encontra implícita também nos telejornais, vez que podem
ser encontrados a efemeridade, a festividade e o consumo individual e
solitário nos espetáculos midiáticos. Como se houvesse sido transferida à
televisão a dimensão festiva do teatro, fazendo de sua rotina e sua prática
de informação um verdadeiro espetáculo, em que imagens são consumidas
e a “realidade é transformada em espetáculo realista”[19]. Sob este
enfoque, o espetáculo do cotidiano “não fala, não dialoga, mas oferece
dados e notícias em um marco luminoso”.[20]
Na tentativa de conservar o espetáculo televisivo, para compensar a
efemeridade do que é transmitido, passou a existir a preocupação de se ter
o registro, uma espécie de memória estendida, através de fitas, CDs, DVDs
e, atualmente, sites de compartilhamento de vídeos, garantindo, assim, a
guarda do que escapa e do que não pode ser repetido.
O telejornal é caracterizado pela apresentação de imagens que
acabam se transformando, ao olhar passivo do telespectador, em mais reais
que a própria realidade da qual se originaram, prevalecendo o que é
tornado visível e muitas vezes negando o que realmente aconteceu. O
espetáculo do telejornal apresenta diversas e variadas informações, dando
destaque à programação televisiva, vez que acrescenta credibilidade a uma
determinada emissora. Diferente da imprensa escrita, o telejornal obedece
algumas especificidades, como a propagação da imagem, pela própria
ilusão de completude que representa à notícia dada, e a narração, que
auxilia naquilo que está sendo veiculado através da imagem. Tudo isso é
veiculado de forma a manter a atenção dos telespectadores.
Para Patrick Charaudeau, as imagens podem apresentar três tipos de
efeitos: de realidade, de ficção e de verdade[21]. Como o primeiro efeito se
trata do desenrolar de uma realidade, aqui será dada ênfase para
transmissões ao vivo. No efeito da ficção, a realidade ganha outro enfoque
e extensão por meio de montagens e da espetacularização da notícia, em
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especial as notícias de violência, que acabam tendo um tratamento que as
aproxima muito do efeito ficcional. E, por último, o efeito da verdade é
obtido por meio de estratégias, como tomadas de cenas, em que os
detalhes de ângulos de câmera são postos em destaque e valorizados.
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O telejornal enfatiza a notícia que explora o que é considerado
infrator, anormal ou mesmo aquilo que pode ser destacado como
descontentamento da sociedade ou que diga respeito à quebra de ordem.
Por diversos motivos, as infrações das quais o Estado não se ocupa são
constantemente apresentadas nos noticiários que, não raramente, sugerem
medidas para coibi-las, ainda que estas medidas não sejam as mais
adequadas[22].
As estratégicas utilizadas na construção da notícia são de difícil
detecção, mas é certo que “toda enunciação, seja sob a forma de
comentário ou não, provoca uma projeção mais ou menos importante do
imaginário social sobre o fato relatado, tal que este imaginário social é
moldado pelas relações de força5 existentes numa sociedade dada”[23].
Assim, o telejornal acaba por apresentar a atualidade de forma
cortada, fragmentada em partes independentes, de forma superficial e que
não mantem relação entre si. Mesmo assim, a classificação de matérias
diversas parece ser uma escolha melhor que a restrição da quantidade de
notícias. Mesmo correndo o risco de ser superficial, uma grande quantidade
de informação em menor tempo possível parece ser uma escolha melhor
que não ter notícia alguma, é dizer, é melhor que a desinformação. Dessa
maneira, é oferecida ao espectador maiores opções e possibilidades, para
que este faça uso delas de acordo com seus próprios critérios.
Aliado a isso, as transmissões ao vivo, realizadas pelas equipes móveis
compostas de jornalistas e cinegrafistas potencializam o valor da notícia,
dando mais veracidade ao que está sendo transmitido e economizando
tempo e recurso com uma possível pós-produção e montagem. As
gravações feitas pelos chamados “cinegrafistas amadores”, através de seus
equipamentos portáteis, contribuem na construção da veracidade dos fatos,
acrescentando novidade na rotina das fontes de informações[24].
Como aponta Szpacenkopf:
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Nos noticiários, o atual é diferente e ao mesmo tempo
semelhante ao de outras épocas. As guerras são
iguais, apesar de especificidades ligadas aos avanços
tecnológicos. Os movimentos da natureza, os conflitos
sociais, as negociações políticas, os atos de
terrorismos e os de violência repetem-se, dando a
ideia de eterno, favorecendo o esquecimento e
justificando o sentido de fatalidade, de impotência e
de distanciamento. O agendamento de notícias
políticas e de economia efetuado pelos poderes
envolvidos constrói a atualidade, e nele os jornalistas
se inspiram para programar os acontecimentos. As
mídias impõem um cardápio de acontecimentos
diários[25].
Nota-se, então, que a análise do telejornal pode se dar em função de
diferentes enfoques e objetivos, e um deles é o de ser encarado como um
produto de mercado que está submetido às leis do próprio mercado. Caso
a montagem do telejornal esteja inclinada à atender as exigências e
comandos de instituições privadas ou estatais, seu propósito poderá ser o
de captar o espectador numa tentativa de mantê-lo sob controle por um
conjunto de ideias.
Enfoque diverso é a ênfase no fazer-saber, exercido, principalmente,
pelos jornalistas, em que se incluem a objetividade, imparcialidade e
neutralidade como condições primordiais para a sustentação da auto
imagem de independência e de autênticos “cães de guarda de
democracia”[26] destes profissionais. Vez que o telejornal passa a ser “um
espelho sustentado para a realidade”[27], as notícias por ele apresentadas
são tidas como acontecimentos transmitidos exatamente como
aconteceram. Assim, as operações de edição e de produção deixam de ter
importância e o telejornal não precisa de explicações, ele simplesmente
acontece”[28].
Como os acontecimentos, entretanto, são dispostos sob a forma de
mensagens, não existe uma inclinação a uma reflexão das notícias, devendo
tais mensagens ser entendidas segundo uma prática significativa, que
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estrutura e modela os acontecimentos “não meramente com um significado
já existente, mas por um trabalho mais ativo de fazer as coisas
significar”[29]. Assim, mesmo com as promessas de neutralidade, não
poucas vezes os jornalistas são criticados por trabalhar numa esfera
ideológica.
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Nesse sentido, tem-se que o espetáculo jornalístico é constituído de
uma realidade apresentada e anunciada, em que os aspectos de verdade e
ficção se encontram tão entrelaçados e mesclados que não é possível ao
espectador fazer uma leitura crítica do que está sendo a ele apresentado,
vez que o telejornal descortina um mundo atual com episódios que travam
uma verdadeira luta contra o tempo para marcar presença. A memória,
contudo, não é capaz de dar conta das mesmas novas informações
perecíveis após cada nova apresentação.
2 Sociedade, comunicação, informação e sentido
Luhmann explora a ideia de que uma teoria sobre a sociedade é um
5

fenômeno social, fazendo parte, portanto, da própria sociedade[30]. Ele
afirma que a sociedade é da sociedade, explicitando a elevada
complexidade que existe em se analisar a sociedade. Tudo que não é
comunicação não faz parte do sistema e os seres humanos sem
comunicação, enquanto sistemas psíquicos, não podem fazer parte da
sociedade, mas somente do seu entorno, existindo um acoplamento
estrutural em que se tem, de um lado, a sociedade, como sistema social, e,
do outro, os indivíduos como sistemas psíquicos, não podendo um existir
sem o outro. O sistema social, assim, é mantido sobre a premissa de que a
comunicação sempre leva à comunicação, que existe apenas dentro do
sistema social, sendo, nesse sentido, uma operação interna.
Um sistema autopoiético possui a capacidade de produzir e reproduzir
por si mesmo todos seus elementos constituintes[31]. Para Luhmann, “tudo
que opera no sistema como unidade – mesmo que seja um último
elemento, não mais passível de ser decomposto – é produzido no próprio
sistema”[32]. Como os sistemas sociais são autopoiéticos e
operacionalmente fechados, as comunicações (que são produzidas tão
somente dentro do sistema social, que é fechado) produzem comunicações,
19
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591026

www.conteudojuridico.com.br

isto é, fazem sua autopoésis. A partir deste entendimento, temos que os
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elementos constituintes dos sistemas sociais são as comunicações, vez que
as operações do sistema social, é dizer, comunicação, acaba por gerar mais
comunicação.
O sistema, em função de sua própria autopoiese, acaba por ficar
confinado do exterior, vez que as comunicações ocorrem apenas dentro do
sistema e as operações de sistemas alheios não podem ocorrer dentro
dele[33]. Mas como seria possível existir comunicação se o próprio homem
se encontra isolado da sociedade e a sociedade isolada do homem?
No entender de Luhmann, o ambiente/entorno pode alterar o rumo
das operações do sistema sem interferir nas operações, através do
acoplamento estrutural, é dizer, o ambiente que se encontra acoplado ao
sistema pode levar este à irritação, produzindo, assim, determinadas
operações ao invés de outras. Como o isolamento entre o sistema e
ambiente é operacional, é perfeitamente possível que o ambiente leve o
sistema a operar de modo diverso. Assim, o sistema que sofrer a
interferência/irritação não deixará de operar da sua forma habitual, mas
produzirá e reproduzirá essas interferências, sempre obedecendo à sua
lógica interna.
É preciso explicitar também outro tipo de acoplamento estrutural.
Como no caso do sistema social e da consciência, os sistemas acabam por
depender mutuamente um do outro, fala-se em interpenetração[34]. Nesse
caso, a existência do sistema social depende da existência da consciência e
vice-versa, em que a própria evolução de um depende da evolução do
outro, desenvolvendo-se numa espécie de co-evolução recíproca[35].
Entretanto, não há que se falar numa invasão de um sistema da autopoiese
do outro, pois a interpenetração existe no sentido de que um pode acessar
a complexidade do outro, tratando-se de acoplamento estrutural com
maior grau de dependência recíproca, em que se mantém o fechamento
operacional.
No tocante à comunicação, convém explicitar que, para Luhmann, os
indivíduos não se comunicam entre si, mas somente a comunicação, como
sistema social, pode comunicar[36]. Para o sociólogo, o sistema sociedade
20
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591026

www.conteudojuridico.com.br

não é caracterizado por uma medula basilar ou por uma determinada
moral, mas tão somente pela operação que produz e reproduz a sociedade,
que é a comunicação[37].
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Sob este enfoque, a comunicação é a unidade elementar da
sociedade, que é o sistema social mais abrangente[38]. Como a
comunicação se auto observa e se auto reproduz, o sistema social pode
selecionar do ambiente aquilo que lhe é ou não útil e, com isso, diferenciarse[39]. Como toda operação de comunicação é sociedade e tudo que não é
comunicação se encontra fora dela, o indivíduo serve de suporte biopsíquico da comunicação, isto é, serve de infraestrutura da sociedade. Ainda
que os indivíduos não sejam imprescindíveis para a sociedade, isto não
quer dizer que a comunicação seja possível sem que exista consciência, vida
e cérebros irrigados[40].
Assim, ao definir a sociedade como um sistema operacionalmente
fechado que se reproduz com base na comunicação, Luhmann corta o
vínculo normativo entre homem5 e sociedade. Essa comunicação não possui
qualquer implicação normativa, haja vista que o homem pode irritá-la, mas
não participar diretamente dela, vez que está no ambiente da
sociedade[41].
Na teoria dos sistemas de Luhmann, a comunicação se apresenta num
conceito
tricotômico,
formado
pela mensagem, informação e compreensão (ou sentido)[42]. Uma vez que
o tema da comunicação (informação) é emitido, este se torna autônomo,
com sentido próprio na sociedade, ou seja, difere-se da informação
existente na consciência do emissor e do receptor. Assim, a sociedade é
constituída por comunicação e não pessoas, que não participam da
comunicação, mas são indispensáveis para que ela aconteça, é dizer, ainda
que os indivíduos não participem da comunicação, são os seres humanos
que a causam.
Sob este prisma, quando um indivíduo “A” seleciona em sua cabeça
uma determinada informação dentre diversas, este precisa escolher uma
forma de verbalizar seu pensamento, seja pela fala, escrita, gestos ou sinais.
Depois de escolhida a forma de dar-a-conhecer[43], este indivíduo emite
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sua mensagem ao indivíduo “B” que receberá a mensagem. A mensagem
recebida por “B”, contendo a informação, entretanto, não entra em sua
cabeça. Neste caso, como a mensagem não pôde penetrar o sistema de “B”,
provocou, então, irritações. Não houve transmissão de informações. É
preciso que “B” selecione em sua cabeça uma informação. Assim, dentre
diversas possibilidades de significados, ele escolhe uma em especial, ou
seja, ele cria essa informação que pode ou não ter relação com aquilo que o
indivíduo “A” pensou.
A comunicação, então, é a síntese de três seleções[44], quais sejam: 1)
a seleção de uma determinada informação; 2) a seleção de uma mensagem;
3) a seleção de um entender a disparidade entre informação e mensagem,
sendo esta última importante, pois significa que o segundo indivíduo
selecionou uma informação que tenha relação e significado com aquilo que
o indivíduo “A” quis dizer. Se “B” entendeu o que “A” disse é justamente
porque já selecionou uma informação equivalente em sua mente. A
comunicação se completa quando ocorre a terceira seleção, pois o sistema
social produziu comunicação a partir da atividade dos sistemas dos dois
indivíduos.
Como toda comunicação sempre terá informação, esta é indispensável
ao processo comunicativo, pois está sujeita a diferentes interpretações.
Como não existe transmissão de informação, “o emissor não perde
informação e quem a recebe não a adquire como coisa”[45]. Quando ocorre
a irritação do sistema, este reelabora suas estruturas internas, visto que
informação é sempre algo interno, pois informação é sempre informação
para algum indivíduo[46].
Não há, assim, um mundo externo repleto de informações, mas sim
um sistema psíquico capaz de criar mais ou menos informações a partir de
interferências ocasionadas por estímulos externos. Podemos exemplificar
este fato com um simples exemplo: imaginemos um livro repleto de
informações, mas que não significa que as informações ali contidas irão
entrar na cabeça de um indivíduo como deveria, pois, para cada pessoa, um
texto num livro poderá possuir um significado particular.
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A informação criada no sistema psíquico é, na realidade, uma
diferença produzida em relação ao que se aguardava. Por isso que a
informação deve ser algo inesperado, uma novidade[47], pois depois da
informação o sistema não é mais o mesmo, vez que as expectativas
também mudam, sendo a informação uma diferença que produz diferença.
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No tocante ao sentido, na teoria luhmanniana, seu significado é
bastante específico. Ao dizermos, por exemplo, que um texto “faz sentido”,
isso quer dizer que o conjunto de palavras foi capaz de causar uma seleção
específica dentro do sistema psíquico, ou seja, diante de tantas
possibilidades de seleção, uma em especial foi escolhida para dar um
significado. Assim, através do sentido, há uma seleção específica em
detrimento de outras, sendo ele o responsável pela indicação de uma
seleção específica e pelo controle de acesso às possibilidades
excedentes[48]. Assim, através do sentido uma possiblidade em especial é
atualizada enquanto outras são deixadas como pano de fundo[49].
O sentido é o elemento 5diferenciador entre os sistemas sociais e
psíquicos em relação aos outros sistemas, que não o possuem. O sentido é
o responsável pela própria operação dos sistemas sociais e psíquicos, vez
que não existe comunicação ou pensamento sem sentido. Nesse diapasão,
as comunicações e os pensamentos são seleções realizadas por intermédio
do sentido. Para Luhmann, o sentido é o responsável pela criação de uma
informação, vez que só é concebida quando se atualiza uma possibilidade
de uma determinada informação. O sentido funciona como um meio que
possibilita a comunicação e o pensamento.
3 A construção da opinião pública
Para Luhmann, comunicação produz comunicação, é dizer, ela se
produz de modo contínuo numa rede fechada e recursiva, em que seus
componentes também são comunicações. Assim, a comunicação não está
imune a problemas gerados e complexificados. Pelo contrário, como é
sensível a estes, apresenta rápida reação. Isso é facilmente demostrado
quando Luhmann se refere aos riscos das decisões, às consequências das
novas tecnologias, e aos problemas ecológicos, por exemplo[50].
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são passíveis de utilização, e quais acontecimentos (dentro de uma gama
de outros acontecimentos) serão levados a público. Assim, os meios de
massas possibilitam o acoplamento entre os diversos sistemas sociais,
fazendo com que a linguagem e os meios de comunicação simbolicamente
generalizados proporcionem, por sua vez, um contínuo acoplamento e o
desacoplamento dos sistemas[51].
Dando ênfase ao papel que a televisão exerce como um dos principais
veículos de comunicação, Ignacio Ramonet aponta que:
Tomando a dianteira na hierarquia da mídia, a
televisão impõe aos outros meios de informação suas
próprias perversões, em primeiro lugar com seu
fascínio pela imagem. E com esta ideia básica de que
só o visível merece informação, ou seja, o que não é
visível e não tem imagem não é televisável, portanto,
não existe midiaticamente. Os eventos produtores de
imagens fortes – violências, guerras, catástrofes,
sofrimento de todo tipo – tomam, portanto, a
preeminência na atualidade: eles se impõem aos
outros assuntos mesmo que, em termos absolutos,
sua importância seja secundária. O choque emocional
provocado pelas imagens da TV – sobretudo aquelas
de aflição, de sofrimento e de morte – não tem
comparação com aquele que os outros meios podem
provocar. Por sua vez, a imprensa escrita, obrigada a
continuar, pensa que pode recriar a emoção sentida
pelos telespectadores publicando textos (reportagens,
testemunhos, confissões) que atuam, da mesma
maneira que as imagens, no registro afetivo e
sentimental, dirigidas ao coração, à emoção e não à
razão e à inteligência[52].
Observa-se uma enorme concentração de poder no que tange ao
controle dos meios de comunicação no Brasil, vez que somente nove
famílias (Marinho, Santos, Bloch, Saad, Frias, Mesquita, Levy, Civita e
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Nascimento Brito) detêm o domínio de cerca de noventa por cento de tudo
que a sociedade brasileira lê, ouve e vê por intermédio dos meios de
comunicação. Pode-se afirmar, assim, que quem controla quase a totalidade
da comunicação acaba sendo detentor de um poder de fato. Como salienta
Gareschi, “se é a comunicação que constrói a realidade, quem detém a
construção dessa realidade detém também o poder sobre a existência das
coisas, sobre a difusão das ideias, sobre a criação da opinião pública”[53].
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Para Luhmann, os meios de comunicação simbolicamente
generalizados surgem no momento “em que a técnica de difusão permite
ultrapassar os limites da interação entre os presentes e programar
informações para um número desconhecido de sujeitos ausentes e
situações que não se reconhecem ainda com exatidão”[54]. Assim, nota-se
que a imprensa acaba por modificar os repertórios nos quais os sistemas
funcionais selecionam suas operações, ampliando suas possibilidades, mas
também dificultando a seleção[55]. Nesse sentido, a produção comunicativa
acaba por ser a responsável pela produção da própria sociedade, vez que
tudo é comunicação. A autopoiese
da comunicação possibilita um
5
excedente comunicativo hábil à construção paradoxal da própria realidade
social[56].
Para Luhmann, os meios de comunicação são baseados no código
binário informação/não-informação, em que a opinião pública se revela
como o resultado da seletividade operada pelos meios, não podendo se
visualizar a manipulação ou distorção da realidade, vez que a opinião
pública é o produto das atualizações constantes dos meios de
comunicação, que se relevam como a própria realidade social.
Corroborando este raciocínio, Marcondes Filho conclui que:
A lógica do pensamento atual não necessita mais da
comprovação, da verificação fiel, da derrubada de
argumentos. Este modelo está superado. A lógica
atual é absolutamente outra: todo o instrumental
“científico” é amplamente utilizado para dar status de
verdade às imposições de classe e a opinião pública
precisa apenas da aparência da verdade. O que lhe
interessa é participar do jogo, fazer parte do
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das explicações[57].
Para se chegar ao resultado da opinião pública, Luhmann aponta que
a seletividade dos meios de comunicação passa por três estágios. O
primeiro deles é a dimensão objetual, em que acontece um mapeamento a
respeito daquilo que pode vir a ser usado como notícia. O segundo estágio
é a perspectiva temporal, em que se analisa a relevância do que se quer
informar, privilegiando novas informações. Já no último estágio, que se
processa na dimensão social, há uma mobilização social no sentido de
coordenar e conduzir os conflitos, promovendo-se recorrentes operações
sistêmicas para tal[58].
Nesse sentido, através dos três estágios é possível a seleção
informativa com o intuito de se construir a opinião pública. Depois da
análise daquilo que pode ser utilizado como notícia e a viabilidade do
conteúdo que se deseja informar, a informação que é produzida tem como
objetivo gerar perturbações, que serão absorvidas e processadas pelos
sistemas, consoante seus próprios pressupostos sistêmicos. Consoante
Liton Sobrinho:
A opinião pública possibilita que o sistema político
observe seu ambiente e os demais subsistemas e
opere conforme o resultado dessa mesma observação.
A opinião pública, pois, pode ser compreendida como
um dos meios aptos à construção de formas no
sistema social. Igualmente é compreendida enquanto
possibilitadora de acoplamentos entre os diversos
sistemas, viabilizando, com isso, a observação de
segunda
ordem
enquanto praxis reflexiva
sistêmica[59].
Como a própria sociedade é comunicação, o sistema social é um
próspero cenário para a difusão comunicativa. Vez que os meios de massa
proporcionam uma indicação seletiva daquilo que é ou não relevante para
o sistema social, bipartindo as possibilidades de descrição por meio da
diferença informação/não-informação, a opinião pública se revela como um
produto dos meios de comunicação de massas que se empenham em
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propiciar descrições da realidade[60]. Sobre isso, Campilongo aponta que “a
sociedade pode ser examinada como uma rede de comunicações. O que
diferencia o sistema social dos demais sistemas é exatamente isso. A
operação típica da sociedade é a comunicação, entendida como ato de
transmitir, receber e compreender a informação”[61]. Para ele, a própria
evolução sociocultural se apresenta como exemplo da contínua ampliação e
transformação das possibilidades de comunicação.
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Como o conceito sistêmico rompe com a visão cartesiana-mecanicista
que até então predominava no cenário científico[62], passou-se de uma
explicação que reduzia o todo aos seus fragmentos para se chegar a uma
conclusão, para o pensamento em sistema, que opera com o conceito de
redes, é dizer, que parte de um todo não considerado pela soma das partes,
mas sim interligado e harmonicamente operativo.
A formação e disseminação da opinião pública ocorrem graças à
interdependência e à interligação sistêmica, vez que as redes geradoras de
opinião pública operam de maneira
integrada, tendo como causa e efeito
5
resultado de operações comunicativas já realizadas anteriormente. De igual
modo se opera a corporificação no meio social, através de possibilidade e
operações já referidas anteriormente. Assim, tem-se que a comunicação é
constantemente produzida e reproduzida com base em outras
comunicações, sendo toda comunicação, nesse sentido, dependente de
comunicações previamente estabelecidas.
Através da codificação informação/não-informação, os meios de
comunicação de massas, potencializam a comunicação referente a
determinado tema, influenciando, assim, a construção da opinião pública
no sentido favorável a uma determinada decisão. Por sua vez, a opinião
pública gerada por uma decisão “X” causa ressonâncias na sociedade,
viabilizando construções peculiares a cada sistema social mediante sua
autopoiese própria[63].
Assim, tem-se que os meios de comunicação de massas descrevem a
realidade social, sobressaindo o poder operado pelos meios, em que o
processo de comunicação não se encontra disperso, mas, pelo contrário,
inter-relacionado com outros meios. Como bem declara Nafarrate, “os
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sobre os meios de massa está centrado em uma crítica ao poder incontível
e desumanizado ao homem”[64].
Na teoria de Luhmann, sociedade e comunicação estão
completamente auto-ligadas, por isso a comunicação não pode ser afetada
por algo que exista fora dela. Como todas as comunicações possíveis estão
somente na sociedade, a comunicação é gerada de modo contínuo numa
cadeia hermático-recursiva, é dizer, comunicações produzem comunicações,
e sua existência somente se torna possível dentro dessa rede[65]. Para
Luhmann:
A partir destas disposições gerais da teoria sistêmica e
da teoria da sociedade, há que dar-se o passo
seguinte para se chegar à teoria dos meios de
comunicação para as massas. A função dos mass
media consiste,
sobretudo,
em
dirigir
a
autoobservação do sistema da sociedade – com isto
não se está indicando nenhum objeto específico, mas
a maneira na qual o mundo é cortado mediante a
diferença sistema (é dizer sociedade/ambiente). Se
trata de uma observação universal, e não uma
observação específica de um objeto[66].
Para Luhmann, o avanço da comunicação através dos meios de massa
garante “a todos os sistemas funcionais uma aceitação social ampla e aos
indivíduos a garantia de um presente conhecido, do qual possam partir
para selecionar um passado específico ou expectativas futuras referidas aos
sistemas[67]. Ainda para Luhmann, na relação dos meios com o tempo, a
comunicação resolve a questão do tempo, pois alguns meios de massa
operam sob a pressão de aceleração[68]. Mas como se chega de uma
comunicação a outra? Como o link é feito? A isso, Luhmann menciona que
cada comunicação trabalha com um código de recepção ou recusa, e
através do consenso ela será aceita ou não por intermédio da contradição.
Sob este enfoque, os meios de massas tem a função de realizar uma
estrutura de reprodução e informação.
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Exatamente por isso que os meios de comunicação de massas
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garantem aos sistemas funcionais ampla aceitação social, e aos indivíduos
oferece um presente ao qual possam selecionar um passado específico ou
mesmo expectativas futuras referidas aos sistemas[69]. Em função dessa
relação, é possível estabelecer expectativas do futuro, refutadas pelo
próprio sistema, por intermédio dos meios de massa, mas somente se
existir a aceitação social, baseada na relação passado/futuro, reduzindo,
assim, sua complexidade.
Os meios de massa, assim, conectam passado e futuro, possibilitando
a comunicação entre o sistema e seu entorno, gerando informação e,
consequentemente, opinião pública. Assim, gera-se um excedente
comunicacional, obrigando a sociedade a (auto)observações e
(auto)descrições.
Para Luhmann, a sociedade se conhece por intermédio dos meios de
comunicação de massa, sendo que sua representação e operação
acontecem no presente. Assim,
5 os meios tornam possível a condição
operativa da sociedade e a simultaneidade das operações realizadas nos
sistemas sociais da sociedade[70].
Conclusões
O ritmo acelerado dos meios de comunicação de massas geram e
reformulam a opinião pública. Vez que a comunicação é propagada numa
velocidade capaz de proporcionar um contínuo movimento autopoiético da
opinião pública, é possível notar que a própria sociedade, funcionando
como rede/sistema autopoiético comunicativo, alimenta os meios de
massas em direção à constante construção da realidade social. Realidade
esta refletida na e pela opinião pública. Assim, como todo acontecimento
comunicativo acontece dentro da sociedade, somente o sistema social é
capaz de distinguir as diversas comunicações mediante codificações
próprias. É de extrema significância a compreensão da diferenciação
sistema/entorno para o entendimento da opinião pública, vez que toda
comunicação, só é possível no âmbito interno do sistema, não importando
se se trata sobre o sistema ou sobre o entorno.
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Nesse sentido, operando sob o código informação/não-informação,
interessa à comunicação somente os enunciados com conteúdo
informativo, não sendo relevante a legalidade, o valor econômico ou
mesmo valores políticos e educativos da notícia, sendo a informação o
principal elemento dos meios de comunicação. Sob este prisma, tem-se que
a sociedade, através dos meios, é a grande rede geradora de opinião
pública, vez que a comunicação reiteradamente escolhida transforma-se em
causa e efeito da constituição da realidade social.
Como a realidade social é (re)construída constantemente, num
primeiro momento parece que há uma intencionalidade dos meios de
comunicação, e em especial, dos telejornais. Contudo, consoante já
abordado neste estudo, não existe uma mão que controle tudo. Para
Luhmann, ainda que exista a possibilidade de influenciar a sociedade para
que se siga determinado caminho, o resultado pode ser diferente do
pretendido, vez que se tratam de decisões, e o fenômeno da contingência
sempre está presente.
Assim, mesmo que a opinião pública, enquanto espelho da sociedade,
seja passível de influência, a sua construção é dada mediante o que é
requerido pelo sistema. Nesse sentido, os meios de comunicação são
capazes de produzir uma ilusão que transcende a realidade. A atividade dos
meios de comunicação é vista não apenas como uma sequência de
operações, mas como uma sequência de observações, que Luhmann
denomina “operações observadoras”, ocorrendo uma duplicação da
realidade
Quanto à construção da opinião pública, esta se basta como meio de
descrever a realidade social, ficando em segundo plano o fundamento das
comunicações ou mesmo a vontade individual. Assim, a opinião pública
acaba por se cristalizar, não sendo passível de questionamento ou revisões,
vez que representa a verdade da sociedade. Ainda que a opinião pública se
revista em um médium operado pelos meios de massas, isso não significa
que não possa haver influência nos meios de comunicação.
No caso, por exemplo, de acontecer insurgência popular sobre uma
questão veiculada pelos telejornais, fazendo gerar uma sobrecarga
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comunicativa que a sociedade deve identificar e absorber, a resposta
apresentada pelos sistemas podem não corresponder às expectativas
populares.
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Com isso, tem-se que, ainda que não exista por detrás do editorial de
um telejornal uma (única) força manipuladora (por tratar-se de um poder
em rede, ramificado num conjunto de contratos e de acordos que precisam
ser ora mantidos e ora destituídos), que planeja asperamente cercear o
poder de escolha dos indivíduos, os meios de comunicação de massas
operam, a todo momento, distinções informativas, moldando, assim, a
opinião pública ao sabor de interesses contrários às necessidades da
sociedade. Como a verdade da opinião pública acaba por tornar-se a
verdade da sociedade, não há que se falar em críticas ou mesmo percepção
de manipulações.
É possível apontar aqui, ainda que de modo singelo, um possível
caminho que vai à contramão do status quo, é dizer, a construção da
opinião pública de maneira participativa
e voltada a formas mais coesas
5
com a realidade social, na construção de ambientes democráticos de
discussão, que levaria a uma contínua mutação da sociedade. Um desses
ambientes apontados seria a gestão democrática nas escolas, em que exista
uma integração entre a escola e a comunidade em que se encontra. A
gestão democrática não se trata de um conjunto de práticas burocráticas,
mas deve ser visto como um caminho de promoção do fazer democrático e
da cidadania.
Sendo a escola um ambiente fértil para construção de indivíduos
críticos e conscientes do seu papel na sociedade, é possível que se minimize
a interferência/irritação dos telejornais na vida dos indivíduos, vez que se
colocará em xeque o exame do modo como se configuram as múltiplas
relações sociais que têm lugar no cotidiano.
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Resumo: O artigo aborda o processo licitatório previsto no art. 48, I, da Lei
Complementar nº 123, de 2006, destinado exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, no tocante aos contratos de
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Palavras-chave: Processo licitatório Exclusivo. Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte. Serviço de Natureza Continuada. Limite de R$ 80 mil.
Sumário: Introdução. Do processo licitatório destinado exclusivamente à
participação de microempresas e empresas de pequeno porte. Serviço de
natureza continuada e o limite de R$ 80 mil. Conclusão. Referências
bibliográficas.

Introdução
Nos termos do art. 37, XXI, da Constituição, ressalvados os casos
especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes.
Tal regra, vale dizer, além de evidenciar o Princípio da Isonomia,
segue sobejamente alinhada aos princípios republicano e democrático,
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entre outros, conjunto do qual se extrai que as contratações públicas não
podem ser dirigidas para, de qualquer forma, favorecer quem apenas
disponha de maior simpatia dos governantes.
Abordando o tema, quando do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) nº 2716, o Supremo Tribunal Federal (STF) se
pronunciou nesse sentido, in verbis:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. [...]. LICITAÇÃO.
ISONOMIA, PRINCÍPIO DA IGUALDADE. [...]. 3. A licitação é um
procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautandose pelo princípio da isonomia. Está voltada a um duplo objetivo: o de
proporcionar à Administração a possibilidade de realizar o negócio
mais vantajoso - o melhor negócio - e o de assegurar aos
administrados a oportunidade de concorrerem, em igualdade de
condições, à contratação pretendida pela Administração. Imposição
do interesse público, seu pressuposto é a competição. Procedimento
que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio
da isonomia, a função da licitação é a de viabilizar, através da mais
ampla disputa, envolvendo o maior número possível de agentes
econômicos capacitados, a satisfação do interesse público. A
competição visada pela licitação, a instrumentar a seleção da
proposta mais vantajosa para a Administração, impõe-se seja
desenrolada de modo que reste assegurada a igualdade (isonomia)
de todos quantos pretendam acesso às contratações da
Administração. [...]. (ADI 2716, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal
Pleno, julgado em 29/11/2007, DJe-041 DIVULG 06-03-2008 PUBLIC
07-03-2008 EMENT VOL-02310-01 PP-00226 RTJ VOL-00204-03 PP01114)
Mas, por outro lado, vale lembrar que a Constituição, no seu
art. 170, assegura que a atividade econômica é fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social.
O inciso IX do referido art. 170 pontifica que a atividade econômica
observará, como princípio, o tratamento favorecido para as empresas de
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no País.
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aqueles princípios orientadores da licitação, não sendo por eles negado.
Nesse sentido, não se deve olvidar que a interdependência das
normas constitucionais, decorrente do Princípio da Unidade da
Constituição, implica interpretação sistemática, para harmonização dessas
normas, de forma que não sejam consideradas isoladamente, mas
integrantes de um sistema em que cada norma vige no seu campo próprio
(Celso Ribeiro Bastos, Hermenêutica e Interpretação Constitucional, Celso
Bastos Editor, 1997, p. 103/104)
De outra banda, recorde-se que o tratamento favorecido para as
empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte já constava do
texto original da Constituição, no mesmo art. 170, IX, e, por outro lado, o
STF, como resta exemplificado no julgamento da ADI 815/DF, não admite a
existência de normas constitucionais originárias inconstitucionais e como o
faz a doutrina estrangeira de Otto Bachof.
Saliente-se que as empresas de menor porte têm papel social e
econômico relevantes, sendo grandes precursoras da geração de emprego
5
e do desenvolvimento econômico
nacional, ao mesmo tempo em que
enfrentam sérias dificuldades para sair (e se manter fora) da informalidade e
para concorrer com as grandes e organizadas corporações, merecendo a
proteção dada pelo constituinte e que se reflete, também, na legislação
infraconstitucional.
Do processo licitatório destinado exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte. Serviço de natureza
continuada e o limite de R$ 80 mil
Diante de todo o contexto supra delineado, atendendo ao comando
constitucional do art. 170 e visando a conferir o tratamento favorecido e
diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, o legislador
pátrio editou a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
(Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), que,
mais adiante, veio a ser modificada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de
agosto de 2014. Aquela Lei Complementar nº 123, de 2006, prevê o

seguinte:
Art. 47. Nas contratações públicas da administração
direta e indireta, autárquica e fundacional, federal,
estadual e municipal, deverá ser concedido
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tratamento

diferenciado e

simplificado

para as

microempresas e empresas de pequeno porte
objetivando a promoção do desenvolvimento
econômico e social no âmbito municipal e regional, a
ampliação da eficiência das políticas públicas e o
incentivo à inovação tecnológica. (Redação dada pela
Lei Complementar nº 147, de 2014)
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47
desta
Lei
Complementar,
a
administração
pública: (Redação dada pela Lei Complementar nº 147,
de 2014)
I - deverá realizar processo licitatório destinado
exclusivamente à participação de microempresas e
empresas de pequeno porte nos itens de contratação
cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais); (Redação dada pela Lei Complementar nº 147,
de 2014)
[...]
De acordo com os dispositivos supra transcritos, em suma, as
contratações da Administração conferirão tratamento diferenciado e
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno, sendo que
uma dessas formas de tratamento consistirá, exatamente, na realização de
processo licitatório exclusivo para itens de contratação cujo valor seja de
até R$ 80 mil.
Buscando conferir sentido um pouco mais preciso às disposições do
art. 48, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006, os arts. 6º e 9º do Decreto
8.538, de 6 de outubro de 2015, ditam o seguinte:
Art. 6º Os órgãos e as entidades contratantes deverão
realizar processo licitatório destinado exclusivamente
à participação de microempresas e empresas de
pequeno porte nos itens ou lotes de licitação cujo
valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Art. 9º Para aplicação dos benefícios previstos nos
arts. 6º a 8º: I - será considerado, para efeitos dos
limites
de
valor
estabelecidos,
cada
item
separadamente ou, nas licitações por preço global, o
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deve ser considerado como um único item; e [...]
Porém, como se observa, no que toca especificamente ao valor limite
de R$ 80 mil, a aplicação da regra do art. 48, I, da Lei Complementar nº 123,
de 2006, ainda poderá gerar dúvidas e/ou equívocos, repercutindo, na
prática, em possível desrespeito ao princípio da estrita legalidade e
vulneração do interesse público, isso especialmente quando se tratar de
contratos administrativos de prestação de serviços de natureza continuada,
que são muito comuns no cotidiano da Administração Pública. Explica-se.
O problema se resume em saber se, nos contratos de prestação de
serviços de natureza continuada − que são passíveis de prorrogações
sucessivas com base no permissivo do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e podem alcançar o prazo total de 60 (sessenta) meses −, o
limite de R$ 80 mil se relacionaria com o prazo inicial do contrato ou com o
prazo total de 60 (sessenta) meses. As diferenças decorrentes são bastante
significativas.
Felizmente, o Tribunal de Contas da União (TCU), provocado, viu-se
5 quando, via do Acórdão nº 1.932/2016compelido a analisar o problema,
Plenário, assentou a seguinte e importante conclusão, in verbis:
No caso de serviços de natureza continuada, o limite
de contratação no valor de R$80.000,00, de que trata
o art. 48, inciso I, da LC 123/2006, refere-se a um
exercício financeiro, razão pela qual, à luz da Lei
8.666/1993, considerando que esse tipo de contrato
pode ser prorrogado por até sessenta meses, o valor
total da contratação pode alcançar R$ 400.000,00 ao
final desse período, desde que observado o limite por
exercício financeiro (R$ 80.000,00).
Pontue-se que, por ocasião do julgamento que deu origem ao
Acórdão nº 1.932/2016, os senhores ministros do TCU acolheram o voto do
relator, Ministro Vital do Rego, que, na assentada, apresentava voto já
reajustado e com o objetivo de se aliar ao voto verberado pelo Ministro

Benjamin Zymler.
O Acórdão nº 1.932/2016-Plenário, publicado no sítio eletrônico da
Corte de Contas, revela que uma compreensão inicial propunha que a
interpretação do art. 48, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006, deveria se
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dar de forma restrita. Ao final do julgamento, entretanto, não foi o que
prevaleceu, o que, aliás, se deu de forma acertada.
O exame detalhado do voto do eminente relator do Acórdão nº
1.932/2016-Plenário, Ministro Vital do Reto, é, pois, bastante salutar:
Voto:
[...]
4. Em breve síntese, o ponto fulcral a ser debatido
nestes autos é a real extensão que deve ser dada ao
art. 48, inciso I, da Lei Complementar 123, de 2006
(Lcp 123/2006), com redação dada pela Lei
Complementar 147, de 2014 (Lcp 147/2014). [...]
5. O problema trazido pelo representante cinge-se a
saber se, nas licitações em que a administração puder
utilizar a faculdade prevista no art. 57, inciso II, da Lei
8.666, de 1993 (a prestação de serviços a serem
executados de forma contínua podem ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos
com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta
meses) , o valor de até R$ 80.000,00 a que se refere o
art. 48, inciso I, da Lcp 123/2006 restringe-se ao
período inicial de contratação previsto no edital de
licitação ou deve abarcar, também, possíveis
prorrogações.
[...]
9. Estes autos vieram à apreciação deste colendo
Plenário na sessão de 2/3/2016, oportunidade em que
apresentei voto no sentido de que o art. 48, inciso I,
da Lei Complementar 123, de 2006, que restringe o
processo licitatório exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte nos
itens de contratação cujo valor seja de até R$
80.000,00, deve ser interpretado de forma estrita. [...]
10. Ocorre que naquela assentada, o eminente
Ministro Benjamin Zymler, com fundamento no art.
112 do Regimento Interno pediu vista dos autos.
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apresentando posicionamento diverso do meu. Por
elucidativo, peço vênias para reproduzir a sua
declaração de voto:
[...]
2. Sua Excelência, o Ministro Vital do Rêgo, relator do
feito, apresentou em 2/3/2016, para deliberação deste
colegiado, proposta, no sentido de considerar a
representação procedente, uma vez que, no
entendimento do relator, no caso de contratação de
serviços de natureza continuada, o valor de até R$
80.000,00 a que ser refere o art. 48, inciso I, da Lei
Complementar 123, de 2006, deveria contemplar a
vigência total do contrato, ou seja, o período inicial
mais suas possíveis prorrogações.
3. Segundo o voto apresentado, prorrogar um
contrato, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei
5 não significa fazer outro contrato, mas tão
8.666/1993,
somente firmar termo aditivo renovando o contrato já
existente.
4. Dessa forma, entende que o valor da contratação a
que se refere o art. 48, inciso I, da Lei Complementar
123/2006, nos casos de serviço de natureza
continuada, pode ser definido como o valor total dos
dispêndios a serem feitos pela administração em
contrapartida a uma prestação de serviço, decorrentes
de um mesmo contrato, que poderá ser prorrogado
até completar o prazo total de 60 meses.
5. Ademais, para Sua Excelência, o dispositivo da lei
complementar, por restringir o comando insculpido
no art. 37, inciso XXI, da Constituição, que exige
igualdade de condições a todos os concorrentes nas

licitações públicas, deveria ser interpretado de forma
restrita. Assim, não se poderia dar uma interpretação
mais abrangente à norma de forma a elastecer o
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benefício a um grupo de empresas em detrimento do
direito de participação de outras.
6. Com as devidas vênias ao ilustre relator, divirjo de
sua proposta quanto a exegese do aludido inciso I do
art. 48 da Lei Complementar 123/2006.
7. É inconteste na doutrina e na jurisprudência que às
normas que prevêem direito excepcional não pode ser
dada intepretação extensiva. Entretanto, não observo
por parte da promotora do Pregão Eletrônico 22/2015
uma interpretação dessa natureza ao mencionado
dispositivo legal.
8. A literalidade do art. 48 da Lei Complementar
123/2006, que transcrevo a seguir, admite, de fato, a
controvérsia a respeito da interpretação que deve ser
dada ao dispositivo no caso de licitações para a
contratação de prestação de serviços continuados:
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47
desta Lei Complementar, a administração pública: I deverá realizar processo licitatório destinado
exclusivamente à participação de microempresas e
empresas de pequeno porte nos itens de contratação
cujo valor seja de até R$80.000,00 (oitenta mil reais);
9. Mais uma vez, com as vênias devidas, entendo que
uma interpretação mais adequada a ser dada ao
dispositivo passa pela identificação dos balizadores
utilizados pelo legislador para estabelecer o valor
monetário máximo para o qual o incentivo
constitucionalmente previsto (art. 179 da Constituição)
deveria ser concedido. Em outras palavras, cabe
descobrir o parâmetro a que o montante financeiro
mencionado faz referência.
10. Para tal mister, entendo que, antes de tudo, devese buscar na própria norma o referencial utilizado pelo
legislador para a definição da importância de R$
80.000,00 prevista na lei.
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Complementar 123/2006 utiliza, para considerar
microempresa ou empresa de pequeno porte, a
receita bruta por essas auferida em cada anocalendário. Da mesma forma, não se pode olvidar que
o valor a que se refere o citado art. 48, se converterá
em receita bruta da licitante que vier a ser contratada
pela administração pública. Dessa forma, não vejo
como afastar a relação existente entre esses valores.
12. Resta, contudo, identificar a que unidade os
valores dizem respeito. No caso da receita bruta
auferida, a lei é expressa: refere-se a cada anocalendário. Assim, entendo que na ausência de
qualquer referência para o valor dos itens de
contratação a que se refere o inciso I do art. 48, para
os casos de serviços de natureza continuada, o mais
adequado é a utilização do período anual, pois o valor
5
de R$ 80.000,00
nada mais é que a fração do
faturamento dessas empresas que o legislador
entendeu como o limite adequado para a realização
de licitação que lhes fosse exclusiva, de forma a
atender o art. 179 da Constituição Federal, que trata
do tratamento jurídico diferenciado a ser a elas
concedido.
13. A partir desse raciocínio, apesar de não ser regra,
nada impede que, em face da redação do art. 57,
inciso II, da Lei 8.666/1993, o contrato originário possa
ter um prazo diferente de um ano. Nesses casos, fazse necessária a proporcionalização, de forma que o
contrato originário possa ter, como limite máximo a
ensejar a licitação exclusiva, o valor resultante desse
cálculo. Por exemplo, para contratos com duração de

seis meses, esse valor seria de R$ 40.000,00. Para
contratos
de
dezoito
meses,
R$120.000,00.
Considerando a possibilidade de prorrogações
sucessivas desse tipo de contrato por um período
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máximo de até sessenta meses, esse valor limite seria
de R$ 400.000,00.
14. Ademais, por outro lado, se considerarmos que o
limite de R$80.000,00 deva se referir, como consignou
o eminente relator, ao prazo máximo permitido de
sessenta meses (art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993)
para os contratos de prestação de serviços
continuados, estaríamos falando em valores mensais
de R$ 1.333,33. Tal importância inviabilizaria qualquer
contrato de prestação de serviços que exigisse a
disponibilização de até mesmo apenas um
colaborador, considerando o salário mínimo desse
empregado e demais encargos trabalhistas. Vê-se,
assim, que tal interpretação inviabilizaria a realização
de licitação exclusiva para as microempresas e
empresas de pequeno porte, nos casos de contratação
de serviços continuados. Esta corte estaria, por via
transversa, fazendo do inciso I do art. 48 do Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte letra morta.
15.Ressalto, ainda, que, em geral, para os contratos de
prestação de serviços, as empresas não dependem
para a sua execução de grande estrutura
organizacional ou de relevantes ativos permanentes, o
que faz das microempresas e empresas de pequeno
porte vocacionadas para o atendimento desse tipo de
demanda da Administração.
16. Dessa forma, entendo que a melhor interpretação
a ser dada ao inciso I do art. 48 da Lei Complementar
123/2006, para os casos de serviços de natureza
continuada, é que o valor nele previsto se refere ao
período de um ano, devendo, para contratos com
períodos
diversos,
ser
considerada
sua
proporcionalidade. Tal interpretação, parece-me a que
dá a necessária efetividade ao incentivo previsto no
art. 179 da Constituição Federal.
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relator e em consonância com a proposta da unidade
técnica, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto a este Colegiado.
12. Após ler atentamente o voto do Ministro Benjamin
Zymler, rendi-me aos seus argumentos, por entender
que é medida de melhor justiça. Assim, adoto como
razões de decidir os fundamentos apresentados por
Sua Excelência.
13. Com efeito, limitar o valor do contrato de natureza
continuada a R$ 80.000,00, para o período de cinco
anos, prazo permitido pelo art. 57, inciso II, da Lei
8.666/1993, seria praticamente fulminar o 48, inciso I,
da Lei Complementar 123, de 2006, porquanto restaria
à administração a possibilidade de firmar contratos
que não superassem o valor de pouco mais de R$
1.3000,00 por mês.
14. Dessa 5forma, comungo com a posição defendida
pelo eminente revisor, no sentido de que a melhor
interpretação a ser dada ao inciso I do art. 48 da Lei
Complementar 123/2006 é considerar que, para os
serviços de natureza continuada, valor de R$ 80.000,00
preconizado na mencionada norma refere-se a um
exercício financeiro. Uma vez que a Lei de Licitações e
Contratos possibilita que este tipo de contrato seja
prorrogado até o limite de 60 meses, no limite, a
contratação poderia alcançar o montante de R$
400.000,00.
Acórdão:
[...]
9.2. firmar entendimento de que, no caso de serviços
de natureza continuada, o valor de R$ 80.000,00, de
que trata o inciso I do art. 48 da Lei Complementar
123/2006, refere-se a um exercício financeiro, razão
pela qual, à luz da Lei 8666/93, considerando que este
tipo de contrato pode ser prorrogado por até 60
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meses, o valor total da contratação pode alcançar R$
400.000,00 ao final desse período, desde que
observado o limite por exercício financeiro (R$
80.000,00);
[...]
No julgado, foi estabelecida uma relação entre o valor limite de R$
80 mil, como fração do faturamento das empresas, e a receita bruta
caracterizadora da condição de microempresas ou empresas de pequeno
porte, chegando-se à conclusão de que se refere ao período anual.
Fixou-se, com base nos excertos do voto do Ministro Benjamin
Zymler, que, quando o contrato originário tiver prazo diverso do anual, fazse necessária a proporcionalização, de forma que o contrato originário
possa ter, como limite máximo a ensejar a licitação exclusiva, o valor
resultante desse cálculo. Os exemplos dados ajudam na compreensão: para
contratos com duração de seis meses, o valor seria de R$ 40 mil; para
contratos estabelecidos em dezoito meses, R$ 120 mil; para contratos
prorrogados até o limite de 60 (sessenta) meses, a soma total alcançaria R$
400 mil.
Como consignado, se o limite de R$ 80 mil se referisse ao prazo
máximo 60 (sessenta) meses para os contratos de prestação de serviços
continuados, os valores mensais estariam limitados a R$ 1,333 mil, sendo
que tal importância inviabilizaria qualquer contrato de prestação de serviços
que visasse a disponibilização de um único colaborador, considerando o
salário mínimo desse empregado e demais encargos trabalhistas.
Interpretação tal inviabilizaria a realização de licitação exclusiva para as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos casos de contratação de
serviços continuados. E, assim, se faria letra morta do inciso I do art. 48 da
Lei Complementar nº 123, de 2006. O Acórdão nº 1.932/2016-Plenário
afastou esse cenário.
Na sequência do julgamento proferido pelo TCU (Acórdão nº
1.932/2016-Plenário) e em razão dele, adveio a Orientação Normativa nº 10,
da Advocacia-Geral da União (AGU), alterada pela Portaria AGU Nº 572, de
2011, e, especialmente, pela Portaria AGU Nº 155, de 2017, abordando, na
sua respectiva segunda parte, o tema ora em discussão. Confira-se:
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 10 (*)
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atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII,
do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de
fevereiro de 1993, considerando o que consta do
Processo nº 00688.000777/2016-68, resolve expedir a
presente orientação normativa, de caráter obrigatório
a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e
17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
PARA FINS DE ESCOLHA DAS MODALIDADES
LICITATÓRIAS CONVENCIONAIS (CONCORRÊNCIA,
TOMADA DE PREÇOS E CONVITE), BEM COMO DE
ENQUADRAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PREVISTAS
NO ART. 24, I e II, DA LEI Nº 8.666/1993, A DEFINIÇÃO
DO VALOR DA CONTRATAÇÃO LEVARÁ EM CONTA O
PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E AS POSSÍVEIS
PRORROGAÇÕES. NAS LICITAÇÕES EXCLUSIVAS
PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E 5SOCIEDADES COOPERATIVAS, O VALOR
DE R$80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) REFERE-SE
AO PERÍODO DE UM ANO, OBSERVADA A
RESPECTIVA PROPORCIONALIDADE EM CASOS DE
PERÍODOS DISTINTOS.
INDEXAÇÃO: SERVIÇO. VALOR. CONTRATAÇÃO.
PRORROGAÇÕES. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PEQUENAS
EMPRESAS. EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
LICITAÇÃO CONVENCIONAL. DISPENSA EM RAZÃO
DO VALOR.
REFERÊNCIA: Arts. 170, inc. IX e 179, da Constituição
Federal; Arts. 7º, § 2º, inc. II, 8°, 15, inc. V, 23, caput e
incs., §§ 1º e 5º, 24, inc. I e II, e 57, inc. II, da Lei nº
8.666, de 1993. Arts. 44 e 48, da LC nº 123, de 2006;
Arts. 5º, 6º e 7º do Decreto n° 6.204, de 2007;
Enunciado
PF/IBGE/RJ
01.
NOTA
n.
00085/2016/DECOR/CGU/AGU;
Despacho
n.
00013/2017/DECOR/CGU/AGU;
Parecer
PGFN/CJU/COJLC
nº
1545/2016;
Parecer
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AGU/CGU/NAJMG

39/2007-MRAK;

Acórdãos

TCU

177/1994-Primeira
Câmara,
260/2002-Plenário,
696/2003-Primeira
Câmara,
1.560/2003-Plenário,
1.862/2003-Plenário, 740/2004-Plenário, 1.386/2005Plenário, 186/2008-Plenário, 3.619/2008-Segunda
Câmara, 943/2010-Plenário, 1.932/2016 - Plenário.
GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA
(*) alteradas pelas PORTARIAS AGU Nº 572, DE
13.12.2011 - publicada no DOU I 14.12.2011 e AGU Nº
155, DE 19.04.2017 - publicada no DOU I 20.04.2017
Esse conjunto de orientações, do TCU e da AGU, surgiram em boa
hora e, como se evidencia, conferem a segurança jurídica necessária para a
condução das licitações exclusivas previstas no art. 48, I, da Lei
Complementar nº 123, de 2006. Ao mesmo tempo, demonstrando
raciocínio jurídico impecável, alinhado aos princípios e regras
constitucionais atinentes, garante o efetivo tratamento favorecido para as
empresas de pequeno porte.
Conclusão
O entendimento firmado em torno do art. 48, I, da Lei Complementar
nº 123, de 2006, alcançado e harmonizado em posições do TCU (Acórdão
nº 1.932/2016-Plenário) e da AGU (Orientação Normativa nº 10), confere
segurança jurídica e privilegia uma maior efetividade no cumprimento do
comandos insertos no art. 170, IX, da Constituição, e no art. 48, I, da Lei
Complementar nº 123, de 2006. É induvidoso que uma interpretação mais
restrita simplesmente inviabilizaria a realização de licitação exclusiva para as
microempresas e empresas de pequeno porte nos casos de contratação de
serviços continuados, o que não se coadunaria com o ordenamento jurídico
pátrio.
Assim, reprisando o teor do enunciado trazido no Acórdão nº
1.932/2016-Plenário, a Administração deve observar, com rigor, nas
licitações e contratos que: No caso de serviços de natureza continuada, o

limite de contratação no valor de R$80.000,00, de que trata o art. 48,
inciso I, da LC 123/2006, refere-se a um exercício financeiro, razão pela
qual, à luz da Lei 8.666/1993, considerando que esse tipo de contrato
pode ser prorrogado por até sessenta meses, o valor total da
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contratação pode alcançar R$ 400.000,00 ao final desse período, desde
que observado o limite por exercício financeiro (R$ 80.000,00).
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RESUMO: O ano de 2017 foi abundante em discussões sobre reformas no
sistema político, as quais desaguaram em modificações de pequenas
proporções, materializadas em uma singela emenda à Constituição Federal
de 1988. Como novidades, a referida emenda constitucional trouxe à luz a
cláusula de barreira e a vedação da celebração de coligações em pleitos
proporcionais, isto é, naqueles em que se elegem deputados federais e
estaduais e vereadores. Nesse sentido, em que pese as consequências da
vedação às coligações proporcionais apenas se conhecerem com
propriedade a partir de 2020, o presente artigo tem por fito perscrutar as
mais significativas repercussões que tais institutos exercem e poderão vir a
empreender sobre a organização político-partidária nacional e sobre o
pluripartidarismo.
Palavras-chave: Pluripartidarismo. Cláusula de barreira. Coligações.
ABSTRACT: The year 2017 was abundant in discussions about reforms in
the political system, which resulted in minor modifications, materialized in a
simple amendment to the Federal Constitution of 1988. As news, this
constitutional amendment brought to light the barrier clause and the
prohibition of coalitions in proportional disputes, that is, those in which
federal and state deputies and councilors are elected. In this context,
although the consequences of the prohibition on proportional coalitions
will only be properly known from 2020, this article aims to examine the
most significant repercussions that such institutes carry out and may
undertake on the national political-partisan organization and on multiparty
system.
Keywords: Multiparty. Barrier clause. Coalitions.
SUMÁRIO: Introdução. 1. Os partidos políticos. 1.1. Breve histórico. 1.2.
Conceituação. 2. O pluripartidarismo. 2.1. O pluripartidarismo como valor
fundamental. 2.2. Controvérsias. 3. A cláusula de barreira ou de
desempenho. 3.1. A inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei dos Partidos
Políticos (Lei 9.096/1995). 3.2. A constitucionalização da cláusula de
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desempenho. 4. A vedação de coligações em pleitos proporcionais.
Considerações finais. Referências. Notas.
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INTRODUÇÃO
A dramática crise de representatividade vivida perenemente pelo
Brasil ensejou, recentemente, a emergência de fartos debates no cenário
político nacional. O ano de 2017, em particular, foi palco de várias tentativas
de se alterar as regras eleitorais, tendo em vista oferecer um sistema mais
íntegro e moderno ao País. Não obstante, as discussões congressuais
acabaram por resultar em uma “minirreforma”, muito aquém do que
esperava parte considerável dos brasileiros, materializada na Emenda
Constitucional n° 97/2017, que se limitou a vedar as coligações em eleições
proporcionais a partir de 2020 e estabelecer uma cláusula de barreira, a
qual crescerá até 2030, quando será fixada em 3%.
Os verdadeiros efeitos fáticos dessa medida seguem desconhecidos,
não obstante se possa projetar o que intentou a Emenda. Ante os debates
5
para alterar o sistema de votação, que não prosperaram, percebeu-se um
esforço do Legislativo para implantar, em 2018, o chamado “distritão”, o
qual visivelmente fortaleceria o personalismo no pleito, substituindo-o, a
partir de 2022, pelo “distrital misto”, em que eleitores de um distrito
votariam em um candidato e em um partido político, fortalecendo a coesão
partidária em face de um corpo legislativo fragmentadíssimo.
Percebe-se, então, que o propósito de tal mudança fora fortalecer os
grandes partidos e reduzir o esfacelamento. Rejeitada a alteração desse
sistema, os legisladores recorreram a medidas mais elementares,
incorporadas na Emenda 97, de 2017, a qual adicionou ao ordenamento
jurídico pátrio a cláusula de barreira e a vedação de celebração de
coligações em pleitos proporcionais, institutos que, por sua vez, trouxeram
à tona uma série de debates acerca do pluripartidarismo e de seus vícios.
O presente artigo, portanto, além de apresentar considerações a
respeito das agremiações partidárias e do pluripartidarismo, isto é, o
sistema constitucional democrático que permite a existência de diversos
partidos políticos, busca se debruçar sobre uma análise mais precisa acerca
da cláusula de barreira, também chamada de cláusula de desempenho, e
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das coligações em eleições proporcionais, bem como os possíveis efeitos de
sua recente vedação pelo legislador constitucional.
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1 OS PARTIDOS POLÍTICOS
1.1 BREVE HISTÓRICO
Após a independência brasileira e a implantação do Império, dois
partidos, surgidos no Período Regencial, foram responsáveis por levar a
cabo a vida eleitoral moderna no País: o Partido Conservador e o Partido
Liberal, que dominaram o contexto político partir da ascensão de Dom
Pedro II ao trono, no Segundo Reinado (GOMES, L., 2013). A Constituição
de 1824, por seu turno, era categoricamente silente a respeito dos partidos,
o que não deixa de configurar um equívoco, tendo em vista a importância
destes para o estabelecimento de uma estrutura de governo participativa.
Na República Velha, o fenômeno do coronelismo tornou inviável a
efetiva competição por votos e o livre debate de ideias no plano eleitoral,
características presentes quando da existência de partidos políticos
íntegros.
Em 1932, já na Era Vargas, é editado o primeiro Código Eleitoral
brasileiro. Porém, apenas a Constituição de 1946 trataria mais seriamente
das agremiações partidárias, regulando, por exemplo, que o registro e a
cassação dos Partidos Políticos seria atribuição da Justiça Eleitoral, devendo
a lei regular a competência de seus Juízes (Art. 119 da CF/46). O mesmo
texto constitucional, tratando das agremiações políticas, vedava o
funcionamento daquelas que gozassem de programa ou ação que
contrariasse o regime democrático, baseado na pluralidade dos Partidos e
na garantia dos direitos fundamentais do homem (Art. 141, § 13).
O tratamento dos partidos pela Constituição de 1967, por sua vez, não
ultrapassou a mera formalização. Com a edição do Ato Institucional de n° 2,
de 1965, todos os partidos políticos existentes à época no Brasil foram
extintos (Art. 18 do AI-2), restando apenas dois na seara eleitoral nacional: o
ARENA e o MDB.
Enfim, com o retorno à democracia e com a adoção da Constituição
Cidadã de 1988, os partidos voltaram a ser livremente criados no País, com
sede no princípio fundamental do pluralismo político (Art. 1°, V, da CF/88),
sendo este consagrado como “fundamento que assegura a realização dos
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postulados democráticos, garantindo a multiplicidade de opiniões, de
crenças, de convicções e de ideias” (CUNHA JÚNIOR, 2012, p. 560).
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1.2 CONCEITUAÇÃO
Sob o magistério de José Afonso da Silva (2005, p. 394), partido
político seria “uma forma de agremiação de um grupo social que se propõe
organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim de
assumir o poder para realizar seu programa de governo”. A partir desses
institutos, emergem os candidatos eleitos pelo povo para exteriorizar seus
planos governamentais e políticos no âmbito da democracia representativa,
por intermédio, sobretudo, do Poder Legislativo. Compete anotar que várias
são as acepções de partidos políticos, institutos estes que podem assumir
diversos sentidos.
Nathalia Masson (2016, p. 384) destaca a importância das agremiações
partidárias para a democracia ao ressaltar que
(…) são instrumentais que propiciam aos indivíduos a
condição de se expressarem nos acontecimentos
políticos nacionais
e participarem com efetividade da
5
vida política estatal. Indispensáveis no regime
representativo, é por meio deles que se origina a
vontade popular, na busca da realização de projetos
comuns.
Tratando da relevância dos partidos políticos, Dirley da Cunha Júnior (2012,
p. 820) focaliza, igualmente, a democracia, ao afirmar que os partidos são
“um dos instrumentos mais significativos e expressivos para a consolidação
da democracia”.
Ainda nesse sentido, pontue-se que a filiação partidária é
imprescindível à elegibilidade, funcionando como um importante requisito,
conforme bem preceitua a norma do art. 14, § 3°, V, da Constituição
Federal.
Por seu turno, a conceituação legal de partido político reside no art. 1°
da Lei n° 9.096/1995, o qual destaca que “o partido político, pessoa jurídica
de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime
democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os
direitos fundamentais definidos na Constituição Federal”. Sobre a resguarda
dos direitos fundamentais, já cuidara o legislador constituinte em fixar os
próprios partidos políticos como partes legítimas para propor a ação direta
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de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade (Art.
103, VIII, da CF/88). Ante o exposto, fica insuspeita a relevância concedida
às agremiações políticas pelo ordenamento jurídico pátrio.
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2 O PLURIPARTIDARISMO
2.1 O PLURIPARTIDARISMO COMO VALOR FUNDAMENTAL
A Norma Fundamental de 1988 adotou, de forma expressa, o sistema
pluripartidário, igualmente conhecido como multipartidarismo.
Nesse passo, pluripartidarismo faz menção à existência de diversos
partidos em um quadro eleitoral nacional. Em algumas democracias, caso
dos Estados Unidos, devido a sua tradição política secular, apenas duas
grandes agremiações disputam efetivamente as eleições no país, sendo eles
o Partido Democrata e o Partido Republicano.
Assim
como
na
maioria
das
nações
democráticas
contemporaneamente, o Brasil assegura o pluralismo político como valor
fundamental e, por conseguinte, garante a existência do pluripartidarismo
(art. 17 da Constiuição Federal), salientando que é livre a criação de partidos
políticos.
É importante anotar que a importância do pluripartidarismo para a
democracia reside precipuamente no fato de este ser o oposto do
unipartidarismo, isto é, do sistema de partido único, que caracterizou e
ainda caracteriza muitas ditaduras.
2.2 CONTROVÉRSIAS
O referido modelo de pluralismo partidário, no entanto, tem sido alvo
de dúvidas quanto ao seu real objetivo. Hamati (1994, p. 25) destaca que “o
número considerável de legendas tem dado ensejo ao aluguel das
respectivas, fato este que importa no agravamento do oportunismo”.
Ademais, relata Nicolau (1996, p. 105) que “o Brasil tem a menos
exigente norma de acesso ao Parlamento entre todas as democracias. Ou
seja, em nenhum outro país é tão fácil eleger um deputado”. Um dos mais
nítidos resultados de tal processo, à vista disso, é a fragmentação partidária.
Através de rápida consulta ao portal eletrônico do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), consta-se que, atualmente, existem em atividade no território
nacional 35 partidos políticos [2], sendo que o primeiro a ser registrado no
Tribunal fora o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), em
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30 de junho de 1981, enquanto o mais recente fora o Partido da Mulher
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Brasileira (PMB), em 29 de setembro de 2015.
Dessa forma, despontam as suspeitas acerca de qual seria o real
objetivo de tantas legendas no plano eleitoral nacional, as quais nos últimos
anos têm apontado para uma tendência de crescimento, isto é, para a
criação de ainda mais partidos. À vista disso, como parte da “minirreforma”
política de 2017, o legislador constitucional, com vistas nitidamente a
conter a fragmentação partidária, acrescentou à Norma Fundamental os
institutos da cláusula de barreira e da vedação de coligações em pleitos
proporcionais. O primeiro visa impedir que legendas que não atinjam a
porcentagem estabelecida assegurem cadeiras no Legislativo, enquanto o
segundo busca atentar para o fortalecimento da ideologia partidária, em
muito prejudicada e, até mesmo, deturpada pela celebração irrestrita de
coligações, conforme doravante se verá.
3 A CLÁUSULA DE BARREIRA OU DE DESEMPENHO
3.1 A INCONSTITUCIONALIDADE
5 DO ARTIGO 13 DA LEI DOS PARTIDOS
POLÍTICOS (LEI 9.096/1995)
É importante dar realce ao fato que a cláusula de barreira já fora
considerada inconstitucional pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em
2006, no julgamento de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs
1351 e 1354) movidas, respectivamente, pelo Partido Comunista do Brasil
(PC do B) e pelo Partido Socialista Cristão (PSC). O argumento sustentado
por esses partidos se baseava no princípio da autonomia partidária
(assegurada pelo artigo 17, o mesmo alterado pela EC 97/2017) e na tese
de que lei ordinária não poderia estabelecer limites ou restrições às
agremiações.
Destaque-se que o artigo 17 da Lei Maior brasileira igualmente ratifica
o “pluripartidarismo”, que poderia ser ferido pela restrição ordinária
materializada na cláusula de desempenho. O dispositivo buscava balizar o
acesso ao horário gratuito de rádio e de televisão e aos recursos
provenientes do Fundo Partidário. Eis o disposto pelo dispositivo da Lei
9.096 (Lei dos Partidos Políticos) julgado inconstitucional:
Art. 13. Tem direito a funcionamento parlamentar, em
todas as Casas Legislativas para as quais tenha elegido
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representante, o partido que, em cada eleição para a
Câmara dos Deputados obtenha o apoio de, no
mínimo, cinco por cento dos votos apurados, não
computados os brancos e os nulos, distribuídos em,
pelo menos, um terço dos Estados, com um mínimo
de dois por cento do total de cada um deles.
Constata-se que, de fato, tal dispositivo impunha rígidas restrições aos
partidos, estabelecendo uma cláusula de barreira de 5% dos votos válidos,
os quais deveriam ser divididos em ao menos 1/3 dos Estados, tendo um
mínimo de 2% do total de cada um deles. O relator das ADIs, ministro
Marco Aurélio Mello, enfatizou que, dos 29 partidos existentes àquele
tempo no País, somente 7 atingiriam os requisitos conjecturados naquele
dispositivo [3].
Mais de dez anos após o julgamento das ADIs, em 2017, em sua
sabatina no Senado Federal, o agora ministro do Supremo Federal
Alexandre de Moraes criticou a decisão do referido Tribunal de declarar a
cláusula de desempenho inconstitucional, apontando que o Poder
Judiciário cambiara uma decisão legítima do legislador [4]. Ainda de acordo
com Moraes, o Judiciário não deveria intervir em questões eleitorais. No
entanto, entende-se que, por se tratar de direitos fundamentais, os direitos
políticos, envolvendo a questão dos partidos políticos, envolvem eventual
apreciação judicial.
3.2. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE DESEMPENHO
Quase como que em resposta à decisão do Supremo, é aprovada a
Emenda 97, que fixa, na própria Constituição, a cláusula de desempenho.
Localiza-se no artigo 17, § 3° (acrescido pela EC 97/2017):
§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo
partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na
forma
da
lei,
os
partidos
políticos
que
alternativamente:
I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos
Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos
válidos, distribuídos em pelo menos um terço das
unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois
por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
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Federais distribuídos em pelo menos um terço das
unidades da Federação.
É digno de nota que a porcentagem de 3% dos votos apenas valerá a
partir das eleições de 2030. Esse número é relativamente baixo se
comparado com a cláusula alemã, a qual fixa um obstáculo de 5% aos
partidos, a “barreira dos cinco por cento”. Em virtude dessa regra, na
legislatura do Bundestag (equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil)
de 2017-2021, apenas terão representação sete partidos, os quais
concorreram às eleições alemãs em seis coalizões [5].
Diferentemente da alteração no âmbito das coligações proporcionais,
que serão vedadas a partir do pleito municipal de 2020, a cláusula de
desempenho valerá a partir de 2018 para a Câmara dos Deputados, mas
com porcentagem de 1,5% dos votos válidos distribuídos em pelo menos
1/3 das unidades da Federação (em substituição a “Estados”, mencionado
pelo artigo declarado inconstitucional da Lei 9.096), com um mínimo de 1%
dos votos válidos em cada uma delas. Alternativamente, para ter acesso ao
5
Fundo Partidário e à propaganda
gratuita, os partidos também podem
preencher outro requisito: eleger pelo menos nove Deputados Federais
distribuídos em ao menos 1/3 das unidades federativas. Repise-se: essa
regra é válida para a legislatura seguinte às eleições de 2018, que se elegerá
neste ano.
Até 2030, a cláusula de desempenho será crescente, de tal forma que
apenas terão acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda
gratuita no rádio e na televisão os partidos políticos que
II - na legislatura seguinte às eleições de 2022:
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos
Deputados, no mínimo, 2% (dois por cento) dos votos
válidos, distribuídos em pelo menos um terço das
unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um
por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
b) tiverem elegido pelo menos onze Deputados

Federais distribuídos em pelo menos um terço das
unidades da Federação;
III - na legislatura seguinte às eleições de 2026:
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a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos
Deputados, no mínimo, 2,5% (dois e meio por cento)
dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um
terço das unidades da Federação, com um mínimo de
1,5% (um e meio por cento) dos votos válidos em
cada uma delas; ou
b) tiverem elegido pelo menos treze Deputados
Federais distribuídos em pelo menos um terço das
unidades da Federação.
Em 2030, enfim, valerá o disposto no artigo 17, § 3°, da Constituição
Federal. Nota-se que o legislador cuidou para não estabelecer medidas
restritivas severas demais, provavelmente como estratégia para obter mais
adesão congressista e, por conseguinte, aprovar a mudança prevista na
Emenda.
Em uma das medidas para evitar a pulverização partidária no
Legislativo nacional, Jairo Nicolau (2017, p. 157) defende a adoção de uma
cláusula de barreira de 1,5%, exatamente a que será usada este ano para
preencher a legislatura de 2019-2022. Todavia, a Constituição fixa tal
cláusula em 3%, o dobro do recomendado pelo citado pesquisador, não
obstante, reitere-se, apenas passe a ser utilizado tal percentual para a
legislatura seguinte à eleição de 2030.
Como não há modelos perfeitos, existem críticas que podem ser feitas
à cláusula de barreira, sendo que uma delas diz respeito ao eventual
considerável desperdício de votos. Nas eleições alemãs de 2013, por
exemplo, “15% dos votos válidos em toda a Alemanha foram simplesmente
desconsiderados na distribuição das cadeiras do Parlamento (Bundestag),
vez que foram dados a partidos políticos que não lograram alcançar a
cláusula de desempenho” (PONTES, HOLTHE, 2015, p. 4).
4 A VEDAÇÃO DE COLIGAÇÕES EM PLEITOS PROPORCIONAIS
Nicolau (2017, p. 55), ao tratar sobre a preferência dos partidos em
fazer coligações a concorrer sozinhos nos pleitos, indica que uma das
razões dessa ocorrência reside no fato de o quociente eleitoral funcionar
como uma “barreira” nas eleições para vereadores e deputados. Assim,
legendas coligadas teriam chances maiores de concorrer à distribuição de
cadeiras do que se competissem sozinhos, sobretudo os de menor
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simplificada, o quociente eleitoral é a relação entre o total de votos válidos
pelo número de cargos em disputa. Excluem-se, dessarte, os votos nulos e
brancos. Para obter o número de eleitos de cada agremiação, utilizam-se os
votos válidos recebidos por cada partido ou coligação e se divide pelo
quociente eleitoral.
Outro fator de peso na decisão dos partidos em se coligar é a
necessidade de aumentar o tempo de horário eleitoral gratuito no rádio e
na televisão, isto é, quanto mais partidos coligados, maior é a duração de
sua publicidade de campanha. Coligadas as legendas, somam-se os seus
respectivos tempos de publicidade.
No Brasil, na vigência da possibilidade de os partidos poderem
coligar-se, inexiste qualquer regra ou requisito acerca da afinidade
ideológica dos eventuais coligados, sendo as alianças feitas, muitas vezes,
na esfera estadual. Atualmente, a título de exemplo, apesar de distantes na
órbita federal desde o processo de impeachment da então presidente
Dilma Rousseff, o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido do Movimento
5 combinam coligações em alguns estados
Democrático Brasileiro (PMDB) já
do Nordeste [6].
Destarte, é provável que nas eleições deste ano se observem ainda
muitas distorções promovidas pelo uso generalizado das coligações nas
esferas federal e estadual, que muitas vezes acabam por desvirtuar o anseio
do eleitor. Para ilustrar: nas eleições para deputado federal em
Pernambuco, em 2014, uma única coligação contou com quinze partidos
(PSB / PMDB / PC do B / PV / PR / PSD / PPS / PSDB / SD / PPL / DEM /
PROS / PP / PEN / PTC) [7].
Nesse sentido, pontue-se a confusão ideológica observada ali, ao se
juntarem partidos que na esfera federal se confrontavam: o PMDB e o PC
do B apoiaram Dilma Rousseff; o PSDB era a agremiação de Aécio Neves,
que, por sua vez, recebeu apoio do DEM; e o PSB era o partido de Marina
Silva.
A supracitada coligação elegeu 18 deputados federais, sendo 8 do

PSB, 3 do PSDB, 2 do PR, 1 do PP, 1 do PMDB, 1 do PC do B, 1 do PSB e 1
do DEM. Assim, é visível que o voto de um eleitor em um candidato de
direita, espectro atual do DEM, ajudou a eleger um postulante de esquerda,
ideologia do PC do B.
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Antes da Emenda 97, assim dispunha o parágrafo 1° do artigo 17 da
Constituição Federal de 1988:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia
para definir sua estrutura interna, organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e
o regime de suas coligações eleitorais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas
em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal,
devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
Com a aprovação da Emenda 97, de 2017, o mesmo parágrafo passou
a ser assim exposto:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia
para definir sua estrutura interna e estabelecer regras
sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e
o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada
a
sua
celebração
nas
eleiçõesproporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus
estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária (Grifamos).
Pelos dados selecionados por Nicolau (2017, p. 59), em
interessantíssimo quadro comparativo entre o número de deputados
federais por partido eleitos na vigência da possibilidade de coligação e o
número de legisladores federais eleitos por agremiação sem a possibilidade
de coligação, considerando cada partido como unidade de distribuição de
cadeiras, tem-se que 2 partidos perderiam todos os seus poucos
representantes na Câmara dos Deputados (PTC e PMN) caso não houvesse
coligações, enquanto as 4 maiores agremiações na Câmara após as eleições
de 2014 (PT, PMDB, PSDB e PSB) teriam mais representantes (22, 13, 8 e 5,
respectivamente). Dessarte, fica transparente o elemento positivo que
possui as coligações, principalmente, para os grandes partidos.
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vedação das coligações em pleitos proporcionais trouxe à tona o debate
acerca de alguns questionamentos, quais sejam, as delicadas conexões
entre governabilidade, pluralismo político o regime democrático e a
expressão de minorias.
Em relação a conspícua fragmentação do quadro partidário, fica
patente ser imprescindível que seja assegurada a representação das
minorias, da mesma forma que impende garantir a consistência das
maiorias e, portanto, possibilitar a governabilidade (GOMES, J., 2017). Esta
última, em particular no excêntrico presidencialismo de coalizão brasileiro,
tem sido constantemente lesada pelo grande número de partidos. É
consabido que, quanto maior o número de agremiações, mais complexas se
tornam as negociações para montar uma base governista nas Casas
congressuais, sendo, por conseguinte, maior o número de concessões
políticas.
Por fim, nesse tocante, o que se observa é uma aparente colisão entre
o direito de representação das minorias partidárias no Parlamento,
5
materializadas pelas pequenas
agremiações, e a facilitação da
governabilidade. Com a adoção simultânea da cláusula de barreira e da
vedação às coligações proporcionais, o legislador parece ter prezado pelo
desembaraço partidário e, logo, pela descomplicação na governabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme se atestou, a Emenda Constitucional 97, de 2017, trouxe
para o contexto político-partidário brasileiro o instituto da cláusula de
barreira ou de desempenho, mais branda do que aquela adotada pela Lei
dos Partidos Políticos, de 1995. Com o intento de não promover mudanças
bruscas no panorama dos partidos, o legislador cuidou para estabelecer
uma cláusula nacional porcentagem crescente: 1,5% em 2018, 2% em 2022,
2,5% em 2026 e, por fim, 3% a partir das eleições de 2030.
Além disso, fixou-se uma alternativa à cláusula percentual,
condicionando, alternativamente, o acesso aos recursos do fundo partidário
e à propaganda gratuita no rádio e na televisão os partidos políticos que
elegerem certo número de deputados federais distribuídos em 1/3 das
unidades da Federação. Na legislatura seguinte às eleições de 2018, serão
pelo menos 9 representantes da Câmara Baixa. Após o pleito de 2022, serão
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pelo menos 11 deputados federais. Em 2026, deverão ser pelo menos 13
deputados federais. Enfim, em 2030 deverão ser pelo menos 15 deputados
federais.
Por fim, a Emenda 97 vedou a celebração de coligações nas eleições
proporcionais, isto é, para deputados federais, estaduais e distritais e para
vereadores (a situação da coligação para cargos do Executivo permanece
inalterada) a partir de 2020, ou seja, a inovação eleitoral será testada nos
pleitos para os legislativos municipais.
Os impactos mais visíveis da proibição de coligações serão conhecidos
com mais propriedade apenas após as eleições de 2020 e, finalmente, no
pleito geral de 2022, quando se verão as repercussões nos corpos
legislativos federal e dos Estados. O que se pode dizer atualmente é que há
uma tendência ao fortalecimento de grandes partidos consolidados e
conhecidos nacionalmente, enquanto que agremiações com pouca
influência no cenário nacional tendem a eleger menos representantes,
argumento reforçado pelo fato de que não se cuidou de um meio eficaz
para estabelecer conexões mais íntegras entre os eleitores e os respectivos
princípios defendidos pelas agremiações partidárias.
Por outro lado, ao vedar as coligações em eleições proporcionais, a
Reforma Constitucional permitirá combater, a partir de 2020, a miscelânea
ideológica observada em pleitos anteriores, tornando o processo
democrático mais coerente. Assim, prezou-se pelo desembaraço partidário
e pela facilitação da governabilidade no âmbito da formação de coalizões
no Legislativo.
Por fim, a dinâmica a ser adotada por partidos menores,
aparentemente desfavorecidos pelas mudanças eleitorais, certamente ditará
o futuro de sua representação no âmbito nacional.
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RESUMO:O presente trabalho visa analisar o que são as criptomoedas, o
que as diferencia das moedas tradicionais e como o Sistema Tributário
5
Nacional fiscaliza as suas operações. Com o avanço da tecnologia, essas
moedas digitais são de circulação globalizada, prescindem de
intermediação de instituições financeiras e, por isso, fogem do controle
fiscal dos governos. De início, explanar-se-á sobre a evolução das
transações comerciais e das moedas existentes ao longo dos anos. Em
seguida, far-se-á a análise da regulamentação brasileira para a moeda
tradicional, tentando fazer um paralelo para a aplicação no caso das
criptomoedas. Serão enfatizados os princípios constitucionais tributários e
os tributos pertinentes à circulação da moeda digital. Através de método
dedutivo, utilizar-se-á como metodologia a pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Moedas digitais. Bitcoin. Fiscalidade. Crimes Financeiros.
ABSTRACT: The present paper aims at analyzing what the cryptomoedas
are, what differentiates them from the traditional currencies and how the
National Tax System supervises its operations. With the advancement of
technology, these digital currencies are globally circulating, do not
intermediation with financial institutions and, therefore, escape the fiscal
control of governments. At the outset, the evolution of commercial
transactions and the currencies existing over the years will be discussed.
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Then, the analysis of the Brazilian regulation for the traditional currency will
be done, trying to make a parallel for the application in the case of cryptocoins. The constitutional principles of taxation and the taxes pertinent to the
circulation of the digital currency will be emphasized. Through a deductive
method, the bibliographic research will be used as methodology.
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1. Introdução
O conceito de moeda veio se transformando ao longo dos séculos.
No início, a humanidade se utilizava do escambo como meio de troca e,
como meio de facilitação de transporte, de padronização das relações
comerciais e de garantia de resgate de valores, criou-se a moeda
propriamente dita, que teve origem no metal e, posteriormente,
transformou-se em papel. Toda essa evolução sempre veio acompanhada
de controle e fiscalização governamental.
Com o avanço das tecnologias e das relações sociais globalizadas
nos últimos anos, eis que surgiu um novo conceito de moeda que já está
revolucionando os meios de troca e de pagamento entre pessoas do
mundo inteiro, quebrando paradigmas, melhorando e ampliando as
relações comerciais atuais, tudo sem a intervenção direta dos governos ou
de instituições financeiras: as criptomoedas.
Como o uso da moeda virtual é recebido pelas normas do Direito
Tributário no Brasil? Essa é a questão crucial que pretende ser respondida
no presente estudo.
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Dentro deste contexto, serão analisados os conceitos de moeda
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tradicional e de moedas virtuais, com enfoque especificamente no Bitcoin,
trazendo seus conceitos, fundamentos, objetivos, vantagens e como são
recebidos nos diversos países do mundo. Em seguida, far-se-á uma breve
explanação acerca do Sistema Tributário Brasileiro e do mecanismo de
fiscalização tributária no país. Desta perspectiva, nasce, pois, a análise das
operações em Bitcoins como objeto de incidência tributária no Brasil e,
também, como tais transações com a moeda virtual podem ser vistas sob a
ótica do Direito Penal Brasileiro.
Para o desenvolvimento do tema, realizar-se-á pesquisa
eminentemente bibliográfica, descritiva, por meio de consulta a ser feita
através de livros, artigos, periódicos etc., bem como por pesquisa
documental empreendida mediante consulta aos sítios de internet que
abordem o conteúdo discutido.
2. As moedas tradicionais e as criptomoedas
No início, as pessoas se5 valiam do escambo como maneira de se
realizar as transações comerciais, pois se usava o excedente da produção
individual para se realizar a troca por outros materiais úteis e disponíveis no
mercado. Eram as chamadas moedas-mercadorias, cujo maior ícone na
época foi o gado. Em seguida, na tentativa de otimizar e unificar as
transações e, os indivíduos passaram a exercer o comércio utilizando-se
como forma de pagamento os metais pesados, fundidos em barras, que
tinham por maior dificuldade o transporte e o manuseio. Por conta desses
obstáculos, foi que a antiga barra de metal teve seu curso evoluído para a
moeda de metal, cujo aparecimento pode ser apontado cerca de 700 anos
antes de Cristo (Trigueiros, 1987, p. 30).
Mamede (2003, p. 22) também explica como se deu essa evolução:
O escambo, porém, limita a circulação do recurso, pois
implica uma conexão de necessidades, que nem
sempre ocorre: quem tem óleo e precisa de sal pode
não consegui-lo, pois quem tem sal pode não querer
óleo. A inventividade humana atuou mais uma vez,
percebendo que alguns produtos, como o próprio sal,
eram de comercialização mais fácil e, portanto, aceitá71
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los, mesmo deles não precisando, era garantir uma
futura troca pelo que se necessitasse. A fundição dos
metais e a descoberta da sua ampla utilidade para as
sociedades, bem como a percepção da possibilidade
de emprego estético de alguns, criaram um novo valor
comunitário de trocas, já que se percebera a
possibilidade de, em todos os lugares, estabelecer um
preço que se mensurava como um peso em ouro,
prata, cobre ou bronze. A moeda foi o coroamento
desse processo evolutivo; o Estado encarregava-se do
trabalho de pesar unidades padrões de metal, de
cuidar da qualidade da liga empregada, atestando
uma cunhagem específica, lembrando em muito os
sinetes reais que eram usados nos documentos,
impressos sobre a argila ou sobre a laca, para atestarlhes a veracidade, ou seja, torná-los oficiais.
Para a teoria tradicional, o conceito de moeda pode, então, ser
definido sob duas óticas: a metalista – em que a moeda é vista como um
metal fino produzido como qualquer outra mercadoria – e nominalista, em
que define-se a moeda como símbolo, instrumento financeiro institucional
de que o Estado se vale para realizar transações financeiras, de troca e a
serviço da coletividade (Trigueiros, 1987, p. 20).
Posteriormente, surgiu o papel-moeda. Sua origem é tributada ao
período em que, na Idade Média, as pessoas se utilizavam de ouro em pó
para transações comerciais e, portanto, valiam-se de pessoas idôneas que
averiguassem a qualidade do ouro e emitissem recibos circuláveis. Essa era
a função dos ourives, que, para agilizarem suas atividades, passaram a
utilizar os serviços dos bancos de depósitos, depositando ali as moedas e
ouros, como lastro, e recebendo como garantia um certificado com os
dados do depósito e que era conversível à vista (Trigueiros, 1987, p. 35).
Com o passar do tempo e o avanço das tecnologias, as formas de
pagamento foram se diversificando, contudo sem ocasionar o desuso do
papel-moeda. Assim, outros meios de transações comerciais foram
inseridos na sociedade. Dos cheques, já se evoluiu para os cartões de
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crédito e de débito, como forma de tornar mais prático o cotidiano da
população. Essas mudanças evolutivas vêm sendo fundamentais para a
facilitação do comércio e o avanço da economia.
Nesse contexto da evolução constante dos meios de troca e de
pagamento no mercado, aliados ao avanço tecnológico e da economia
globalizada, foi que surgiram recentemente as moedas digitais ou
criptomoedas.
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As criptomoedas são moedas virtuais utilizadas em transações via
internet e que se utilizam de criptografia para garantir sua segurança e
evitar falsificações ou fraudes. De modo geral, contém as características das
moedas tradicionais, porém são emitidas sem que haja qualquer lastro ou
garantia fiduciária “e seu valor depende da confiança e da amplitude de sua
adoção: isso as torna suscetíveis à inflação e à volatilidade de câmbio”
(Araújo, 2016, p.2).
As moedas digitais não se confundem com as moedas eletrônicas.
5

Estas últimas detêm regulamentação específica no Brasil – Lei 12.865/2013
– e são definidas como “recursos armazenados em dispositivo ou sistema
eletrônico que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento”
em moeda nacional (Brasil, 2013, art. 6º, inciso VI). Segundo informação do
Banco Central do Brasil, as moedas eletrônicas diferem das moedas digitais
ou virtuais porque estas “possuem forma própria de denominação, ou seja,
são denominadas em unidade de conta distinta das moedas emitidas por
governos soberanos, e não se caracterizam dispositivo ou sistema
eletrônico para armazenamento em reais” (Brasil, 2014). E alerta ainda a
mesma instituição, logicamente sob a ótica institucional e fiscalista:
3. As chamadas moedas virtuais não são emitidas nem
garantidas por uma autoridade monetária. Algumas
são emitidas e intermediadas por entidades não
financeiras e outras não têm sequer uma entidade
responsável por sua emissão. Em ambos os casos, as
entidades e pessoas que emitem ou fazem a
intermediação desses ativos virtuais não são reguladas
nem supervisionadas por autoridades monetárias de
qualquer país.
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4. Essas chamadas moedas virtuais não têm garantia
de conversão para a moeda oficial, tampouco são
garantidos por ativo real de qualquer espécie. O valor
de conversão de um ativo conhecido como moeda
virtual para moedas emitidas por autoridades
monetárias depende da credibilidade e da confiança
que os agentes de mercado possuam na aceitação da
chamada moeda virtual como meio de troca e das
expectativas de sua valorização. Não há, portanto,
nenhum mecanismo governamental que garanta o
valor em moeda oficial dos instrumentos conhecidos
como moedas virtuais, ficando todo o risco de sua
aceitação nas mãos dos usuários.
5. Em função do baixo volume de transações, de sua
baixa aceitação como meio de troca e da falta de
percepção clara sobre sua fidedignidade, a variação
dos preços das chamadas moedas virtuais pode ser
muito grande e rápida, podendo até mesmo levar à
perda total de seu valor.
6. Na mesma linha, a eventual aplicação, por
autoridades monetárias de quaisquer países, de
medidas prudenciais, coercitivas ou punitivas sobre o
uso desses ativos, pode afetar significativamente o
preço de tais moedas ou mesmo a capacidade de sua
negociação.
7. Além disso, esses instrumentos virtuais podem ser
utilizados em atividades ilícitas, o que pode dar ensejo
a investigações conduzidas pelas autoridades
públicas. Dessa forma, o usuário desses ativos virtuais,
ainda que realize transações de boa-fé, pode se ver
envolvido nas referidas investigações.
8. Por fim, o armazenamento das chamadas moedas
virtuais nas denominadas carteiras eletrônicas
apresenta o risco de que o detentor desses ativos
sofra perdas patrimoniais decorrentes de ataques de
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criminosos que atuam no espaço da rede mundial de
3.

computadores (Brasil, 2014).
Bitcoins: conceito e fundamentos
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Criada em 2008 por um usuário de internet intitulado Satoshi
Nakamoto, a Bitcoin acabou sendo a moeda digital mais famosa e polêmica
da atualidade. Trata-se de uma criptomoeda que utiliza protocolos de
softwares complexos, é baseada na web e não é administrada nem
intermediada por nenhum banco central, trazendo como “inovação a
possibilidade de realizar transações diretamente entre duas partes, sem a
necessidade de envolvimento de instituições financeiras para a validação
das transações” (Antunes et. al., 2015):
Fernando Ulrich, ávido defensor da criptomoeda, a conceitua da
seguinte maneira (2014, p. 17):
BITCOIN É UMA MOEDA DIGITAL peer-to-peer (par a
par ou, simplesmente, de ponto a ponto), de código
aberto, que
5 não depende de uma autoridade central.
Entre muitas outras coisas, o que faz o Bitcoin ser
único é o fato de ele ser o primeiro sistema de
pagamentos global totalmente descentralizado. Ainda
que à primeira vista possa parecer complicado, os
conceitos fundamentais não são difíceis de
compreender.
A moeda virtual é armazenada numa espécie de carteira digital, salva
em nuvem ou no computador de um usuário. Essa “carteira” funciona como
uma conta bancária virtual que permite que usuários transfiram a moeda,
façam pagamentos e guardem o dinheiro, tudo sem a necessidade de
intermediação de bancos ou de outras instituições financeiras.
Ulrich enumera diversos benefícios da Bitcoin, entre eles diminuir o
custo de transação, por não existir terceiro intermediário; servir como
ferramenta antipobreza e antiopressão, pela privacidade dos serviços
financeiros que a moeda possibilita; e atuar como estimulante à inovação
financeira (Ulrich, 2014, p. 23). Ulrich ainda afirma que a moeda “tem todas
as melhores características do melhor dinheiro, sendo escasso, divisível,
75
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portátil, mas vai, inclusive, além na direção do ideal monetário, por ser ao
mesmo tempo ‘sem peso e sem espaço’” (2014, p.13). Mais ainda, explica
detalhadamente como a moeda funciona:
Até aqui discutimos o que é o Bitcoin: uma rede de
pagamentos peer-to-peer e uma moeda virtual que
opera, essencialmente, como o dinheiro online.
Vejamos agora como é seu funcionamento.
As transações são verificadas, e o gasto duplo é
prevenido, por meio de um uso inteligente da
criptografia de chave pública. Tal mecanismo exige
que a cada usuário sejam atribuídas duas “chaves”,
uma privada, que é mantida em segredo, como uma
senha, e outra pública, que pode ser compartilhada
com todos. Quando a Maria decide transferir bitcoins
ao João, ela cria uma mensagem, chamada de
“transação”, que contém a chave pública do João,
assinando com sua chave privada. Olhando a chave
pública da Maria, qualquer um pode verificar que a
transação foi de fato assinada com sua chave privada,
sendo, assim, uma troca autêntica, e que João é o
novo proprietário dos fundos. A transação – e
portanto uma transferênciade propriedade dos
bitcoins – é registrada, carimbada com data e hora e
exposta em um “bloco” do blockchain (o grande
banco de dados, ou livro-razão da rede Bitcoin). A
criptografia de chave pública garante que todos os
computadores na rede tenham um registro
constantemente atualizado e verificado de todas as
transações dentro da rede Bitcoin, o que impede o
gasto duplo e qualquer tipo de fraude.
Mas o que significa dizermos que “a rede” verifica as
transações e as reconcilia com o registro público? E
como exatamente são criados e introduzidos novos
bitcoins na oferta monetária? Como vimos, porque o
Bitcoin é uma rede peer-to-peer, não há uma
autoridade central encarregada nem de criar unidades
76
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depende dos usuários que proveem a força
computacional para realizar os registros e as
reconciliações das transações. Esses usuários são
chamados
de
“mineradores”,
porque
são
recompensados pelo seu trabalho com bitcoins
recém-criados. Bitcoins são criados, ou “minerados”, à
medida que milhares de computadores dispersos
resolvem problemas matemáticos complexos que
verificam as transações no blockchain (2014, p. 18).
Campos (2015), também cita algumas vantagens da moeda:
Um bitcoin pode facilmente se adaptar às
necessidades do consumidor pós-moderno, já que ser
quebrado em até oito decimais. A moeda, ademais
tem-se tornado muito atraente na ordem mundial,
pois não sofre intervenção governamental e não é
baseada em
5 algum Estado específico, sua adesão é,
portanto completamente voluntária. É em virtude de
tal característica que a moeda não está sujeita aos
processos de desvalorização monetária por parte do
Estado, como a inflação ocasionada por maior
impressão de papel-moeda, por exemplo.
Não obstante todo o avanço tecnológico atual e a necessidade da
economia tem de acompanhá-lo, há que se questionar sobre como o
Estado pode exercer seu poder fiscalizador, notadamente para evitar e
combater que se cometam, além de crimes comuns, também ilícitos
tributários, como a evasão fiscal.
Muito embora as transações realizadas com a moeda digital tenham
registro público, a identidade dos envolvidos é anônima, dificultando com
que se possa fiscalizar a natureza das transações e possibilitando que se
realize, inclusive, a comercialização de serviços e produtos ilícitos, sem
deixar rastros.
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O assunto é um desafio de diversos países atualmente, inclusive no
Brasil, visto que não há legislação específica que regule a Bitcoin e que a
moeda virtual não se encaixa em definições objetivas de que a definam
como moedas propriamente ditas ou outro tipo de instrumento financeiro
legalizado, o que impede que se adeque às normas existentes. A
classificação dos Bistcoins ao redor do mundo é bem diversa:
Na Polônia, os mineiros de Bitcoin estavam sujeitos a
um IVA (imposto sobre o valor acrescentado) de 23%
quando vendiam a moeda. Isso ocorre porque a
mineração era considerada um serviço e o ato de
vender o Bitcoin estava sujeito a uma taxa por esse
serviço.
Mesmo recentemente, em novembro de 2016, um
caso na cidade de Poznan levou o ministro das
Finanças a declarar que a venda de Bitcoins é um ato
sujeito ao IVA como uma prestação de serviços.
No entanto, em um caso recente no mês de janeiro,
onde uma empresa emitiu faturas de clientes
estrangeiros em dólares dos EUA a serem pagos em
Bitcoin levou o país a revisitar o assunto. O Ministro
das Finanças decidiu que a ação de venda de Bitcoins,
que o contribuinte ocasionalmente recebeu como
compensação por serviços prestados, não constitui
uma atividade econômica. Assim, a Bitcoin não está
sujeita ao IVA.
A Autoridade Tributária de Israel, no entanto, tomou
uma posição diferente sobre o assunto e classificou a
Bitcoin como ativo tributável, e não como uma moeda
ou sistema de pagamentos.
Um novo documento emitido pela Autoridade
Tributária de Israel, em 12 de janeiro declara que o
Bitcoin, o Litecoin e outras moedas virtuais não são
consideradas como moedas ou títulos financeiros e
são, em vez disso, ativos tributáveis sujeitos a imposto
sobre ganhos de capital e imposto sobre valor
agregado.
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sobre ganhos de capital de 25% cada vez que vendem
uma criptomoeda. Empresas e indivíduos que
trabalham com trading, marketing ou mineração de
Bitcoin serão tributados como empresa e deverão
cobrar de seus clientes um IVA de 17%. As empresas
que aceitam pagamentos em Bitcoin terão que
classificar a troca como troca, o que levará a papelada
extra para a empresa.
Atualmente, os cidadãos na China são livres para
armazenar e negociar Bitcoins, embora as empresas
financeiras não possam. O quadro regulamentar
emitido pela China em 2013 vê o Bitcoin, não como
uma moeda, mas como uma mercadoria virtual.
A venda e importação de mercadorias estão sujeitas a
um IVA de 17% no país.
A Rússia, que sempre teve uma relação difícil com a
5 surpreendeu muitos sobre este assunto,
criptografia,
afirmando que nenhuma outra ação será tomada pelo
governo para proibir o uso do Bitcoin.
Em vez disso, o Banco da Rússia vai tentar obter um
melhor conhecimento do Bitcoin e construir um
quadro regulamentar em torno dele.
Na Nigéria, onde esquemas de criptografia Ponzi
como OneCoin e Swisscoin são altamente populares,
avisos foram emitidos por duas autoridades
separadas, a Securities and Exchange Commission
(SEC) e o Banco Central da Nigéria (CBN).
Embora não tenham sido emitidos novos
regulamentos, ambos os avisos dizem aos usuários e
instituições financeiras sobre o status legal das
criptomoedas, que não são consideradas como curso

legal, afirmando que as instituições financeiras devem
lidar com moedas digitais por sua conta e risco
(Btcsoul, 2017).
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Em alguns países, como Bangladesh, Bolívia, Equador e Afeganistão,
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as operações com Bitcoins são consideradas ilegais. Outros países, como
Argentina, Peru, Paraguai, são neutros em relação ao uso da moeda. Por
outro lado, diversos países, como Estados Unidos, Brasil, Portugal, Reino
Unido, Suíça, Espanha, África do Sul, Singapura, entre outros, consideram
legais as atividades em Bitcoins (Coin...2017).
4. Sistema Tributário Brasileiro e fiscalização
No contexto do Estado Democrático de Direito, entende-se que o
poder de tributar, permitido constitucionalmente, é função inerente à
atividade estatal, seja com objetivo de auferir receitas para o sustento de
todo o seu aparato, seja para agir como agente regulador da atividade
econômica.
No âmbito tributário, pois, há uma dupla função que o Estado
desempenha ao criar e cobrar tributos: a fiscal, com a arrecadação, e a
extrafiscal, para intervir em determinados setores da sociedade.
A Constituição Federal de 1988 normatiza o Sistema Tributário
Nacional, que é formado por regras jurídicas que disciplinam os princípios
constitucionais da tributação e o conjunto de todos os tributos existentes
no país, seja na esfera Federal, quanto nas esferas estaduais e municipais.
Coelho (2005, p. 39) explica:
Nos Estados politicamente organizados em repúblicas
federativas, a Constituição não institui o poder de
tributar como também deve reparti-lo entre as
pessoas políticas que convivem na federação.
Dá-se, assim, uma repartição de competências
tributárias e também, sob uma outra ótica, uma
repartição de fontes de receitas tributárias, processos
constitucionais que se entrecruzam, embora não se
identifique com o outro, certo que a repartição de
competência, temática mais rica, não se limita a uma
simples repartição de receitas.
Por definição legal prevista no art. 3º do Código Tributário Nacional,
“tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
80
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nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em
lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”
(Rocha, 2014).
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Em uma análise estrutural do conceito legal, tem-se que o tributo
nasce de uma obrigação ou vínculo jurídico de caráter econômico existente
entre o sujeito - pessoa física ou jurídica pública ou privada - e o Estado ou
pessoa privada por ele delegada; é constituído de uma prestação em
dinheiro, prevista em lei em razão da ocorrência de um fato lícito imponível
nela descrito sobre uma hipótese fática de incidência (Cunha Júnior, 2014,
p.954).
No Brasil, pela Constituição Federal os tributos são classificados em
cinco espécies, cada uma regida por regime constitucional específico, a
saber: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos
compulsórios e contribuições sociais (Brasil, 1988).
A identificação de cada tributo é definida pela materialidade da
5

hipótese de incidência, que pode ou não ter relação com uma atividade
estatal. Daí é que se dividem os tributos como vinculados – a uma
determinada atividade prestada pelo Estado – ou não vinculados – que
incidem independentemente de qualquer serviço ou contraprestação do
Estado (Cunha Júnior, 2015, p. 764).
Para o presente estudo, importam os tributos cuja hipótese de
incidência são desvinculados, ou seja, aqueles cuja materialidade da
hipótese de incidência descreva fato indiferente à atividade estatal, ou seja,
a obrigação nasce por si só, pela simples ocorrência do fato gerador. Tais
tributos são precisamente os impostos, cuja definição legal é a seguinte:
“Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação
independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao
contribuinte” (Brasil, 1966, art. 16).
Atualmente, o sistema de fiscalização tributária no Brasil é bastante
complexo, informatizado e cruza as informações entre os mais diversos
órgãos públicos, empresas privadas, instituições financeiras e contribuintes
em tempo real, o que dificulta a prática de ilícitos, mas não a impede por
completo:
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informatizados e processos acessórios permitem um
acompanhamento
praticamente
online
dos
contribuintes. Tanto o estado como o município
implementaram a Nota Fiscal Eletrônica e a
Escrituração Fiscal Digital, que permitem o
cruzamento das informações entre contribuinte,
estados e municípios praticamente em tempo real,
inibindo assim a sonegação fiscal. Na esfera federal,
de forma gradativa, os contribuintes estão sendo
inseridos em um processo de escrituração contábil
digital que, da mesma forma, permite uma fiscalização
mais eficaz, com o cruzamento das informações
prestadas pelos contribuintes através das obrigações
acessórios e as escriturações digitais (SPED Contábil,
SPED Fiscal, EFD – Contribuições) (Endeavor Brasil,
2012).
O Brasil é país que tem a maior carga tributária da América Latina e
Caribe, segundo estudo desenvolvido pela Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico – OCDE. De acordo com esse estudo,
“brasileiros pagam o equivalente a 33,4% do tamanho da economia em
taxas e impostos”, todavia, a maior oneração ao bolso do contribuinte diz
respeito às contribuições para a seguridade social, enquanto que a
arrecadação sobre a renda e o lucro é a segunda menor entre os países
latinos comparados (Nakagawa, 2017).
É, pois, relativo aos impostos sobre renda e lucro que se observam as
maiores práticas de ilicitude no país, haja vista a sua vulnerabilidade diante,
sobretudo, da discricionariedade do contribuinte em declará-los ou não.
5.

Bitcoins e possíveis hipóteses de incidência tributária no Brasil
Em relação às Bitcoins, muito embora se denominem como “moedas
virtuais”, como já explicado em linhas anteriores, elas não têm as
características próprias do dinheiro, não são reguladas como moeda, não
detém lastro em metal, nem são emitidas por instituições financeiras
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avalizadas e fiscalizadas pelos órgãos governamentais. Por isso, tem-se
entendido que as Bitcoins são um bem imaterial com repercussão
patrimonial.
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Nesse sentido, o Tesouro Americano já decidiu, desde 2014, que as
moedas virtuais devem ser tratadas como propriedades, e não como
dinheiro:
O aviso prevê que a moeda virtual seja tratada como
propriedade para fins de impostos federais dos EUA.
Princípios fiscais gerais que se aplicam às transações
de propriedade aplicam-se a transações usando
moeda virtual. Entre outras coisas, isso significa que:
*Os salários pagos aos empregados que utilizam
moeda virtual são tributáveis para o empregado,
devem ser relatados por um empregador em um
Formulário W-2 e estão sujeitos à retenção na fonte
federal e aos impostos sobre a folha de pagamento.
*Pagamentos
usando moeda virtual feita para
5
contratados independentes e outros provedores de
serviços são tributáveis e as regras gerais de impostos
de trabalho autônomo se aplicam. Normalmente, os
pagadores devem emitir o Formulário 1099.
*O caráter de ganho ou perda da venda ou troca de
moeda virtual depende de se a moeda virtual é um
bem de capital nas mãos do contribuinte.
*Um pagamento efetuado usando moeda virtual está
sujeito a relatórios de informações na mesma medida
que qualquer outro pagamento feito em propriedade
(IRS, 2014).
Esse entendimento é o que vem sendo adotado por diversos países,
muito embora ainda não seja pacífico:
Da mesma forma, o Canadá também considerou a
moeda como propriedade e obrigou as empresas a
declararem as vendas efetuadas por meio de bitcoins
e os lucros com a especulação da moeda
(DESCÔTEAUX, 2014). A maioria dos países
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dinheiro
virtual,
devido
às
consequências
desconhecidas de tal ação, preferindo se ater a termos
mais seguros, contrariamente ao que foi feito pela
Alemanha, que classificou a moeda como dinheiro
privado e não como propriedade (Campos, 2015).
Na esteira do raciocínio de que se trata de direito de propriedade, as
criptomoedas configuram forma de aquisição e geração de riqueza, aptas a
incorporar acréscimo patrimonial ao seu proprietário, sendo passíveis,
portanto, de tributação.
De acordo com o art. 43 do Código Tributário Nacional, incide
Imposto de Renda sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica, compreendida de forma simplificada como acréscimo patrimonial
observado como o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, ou, ainda, de proventos de qualquer natureza (Brasil, 1966).
Qualquer operação em Bitcoin que resulte em acréscimo patrimonial
é, atualmente, passível de incidência de imposto de renda e deve ser
declarada. A Secretaria da Receita Federal inclusive já orienta nesse sentido
no questionário de 2017:
447 — As moedas virtuais devem ser declaradas?
Sim. As moedas virtuais (bitcoins, por exemplo), muito
embora não sejam consideradas como moeda nos
termos do marco regulatório atual, devem ser
declaradas na Ficha Bens e Direitos como “outros
bens”, uma vez que podem ser equiparadas a um
ativo financeiro. Elas devem ser declaradas pelo valor
de aquisição.
Atenção: Como esse tipo de “moeda” não possui
cotação oficial, uma vez que não há um órgão
responsável pelo controle de sua emissão, não há uma
regra legal de conversão dos valores para fins
tributários. Entretanto, essas operações deverão estar
comprovadas com documentação hábil e idônea para
fins de tributação.
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“virtuais” são tributados?
Os ganhos obtidos com a alienação de moedas
virtuais (bitcoins, por exemplo) cujo total alienado no
mês seja superior a R$ 35.000,00 são tributados, a
título de ganho de capital, à alíquota de 15%, e o
recolhimento do imposto sobre a renda deve ser feito
até o último dia útil do mês seguinte ao da transação.
As operações deverão estar comprovadas com
documentação hábil e idônea.
É importante mencionar que ainda que o contribuinte detentor da
criptomoeda não tenha obtido ganho de capital estará obrigado a informar
o saldo desses bens na declaração, na ficha de Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis.
Analisando analogicamente a possibilidade de cobrança de imposto
de renda sobre o ganho de 5 capital, pode-se concluir, ainda, que as
operações em criptomoedas poderiam, ainda, ter outras repercussões no
direito tributário, como incidência de imposto de transmissão causa mortis
e doação - na transferência da moeda de pessoa falecida para o herdeiro
ou de doador para donatário - ou de imposto sobre serviço na atividade de
corretagem da moeda. E mais, em uma hipótese mais forçada ainda, a
circulação da moeda poderia até mesmo gerar uma controvérsia acerca da
incidência ou não de imposto sobre circulação de mercadorias ou serviços,
caso se interprete tratar-se a moeda como mercadoria intangível. Não fosse
o princípio da estrita legalidade tributária, caberia, então, uma investigação
em cada caso concreto para se averiguar a incidência ou não de outros
impostos, além do imposto de renda.
O que se tem de mais factível no Brasil hoje é, portanto, a tributação
das criptomoedas em casos de ganho de capital decorrentes de sua
alienação. Saindo dessa seara, qualquer outro tipo de tributação ainda não
tem regulamentação específica no país.
6. Bitcoins e crimes financeiros no Brasil
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Brasil, ainda que seja um tema controverso e que a incidência de imposto
seja limitada ao ganho de capital decorrente da sua alienação em valores
mensais superiores a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
O problema não reside no campo da tributação em si, mas sim na
dificuldade de fiscalização dessas transações comerciais de compra e venda
da moeda virtual. Por se tratar de operações que são feitas à distância e,
muitas vezes, entre sujeitos de países diferentes, a facilidade de sonegação
e de evasão fiscal é inegável.
Em razão da dificuldade em determinar quem são os
sujeitos da operação pelo caráter anônimo do
registro, como o Fisco vai poder cobrar o tributo? As
instituições financeiras têm obrigação de passar as
informações de seus registros de transações para a
Receita Federal, por exemplo. Mas conforme explicado
anteriormente, o bitcoin não está sujeita a
regulamentação estatal e, portanto, não há tal
obrigação. Por enquanto, a única forma de cobrança
possível é através da declaração espontânea do
contribuinte, nos casos em que os bitcoins são
adquiridos diretamente pelo usuário. Apenas nos
casos em que o contribuinte adquire bitcoins através
de uma empresa, esta está obrigada a registrar a
transação com o CPF do usuário, o que torna a
operação, neste caso, rastreável e, portanto tributável
na prática pelo Fisco (Lopes, 2017).
Sob a ótica da legislação brasileira, a transação com moedas virtuais
poderiam acarretar o risco dos operadores em incorrerem em alguns riscos
com reflexos penais: realização de serviços privativos de instituições
financeiras (art. 17 da Lei 4.595/64); efetuar câmbio ilegal (art. 16 da lei
7.492/86); cometer evasão de dividas (art.22 da Lei 7.492/86); sonegação
fiscal (art. 1º da Lei 4.729/65) e lavagem de dinheiro (art. 1º da lei 9.613/98).
De acordo com a atual interpretação de que as criptomoedas não
são equiparadas às moedas convencionais, mas se tratam de bem de
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propriedade intangível, as atividades exercidas pelos seus operadores –
comprador e vendedor – não são passíveis de serem enquadradas como
serviços privativos de instituições financeiras. Do mesmo modo, não há que
se falar em evasão de divisas, tendo em vista que as operações realizadas
em moedas virtuais não afetam as reservas monetárias do país.
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Outro é o entendimento em relação aos crimes de sonegação fiscal e
de lavagem de dinheiro. Nesses casos, a natureza jurídica da criptomoeda
independe para que o sujeito pratique esses crimes.
Para que se configure a sonegação fiscal, a lei exige o seguinte:
Art 1º Constitui crime de sonegação fiscal
I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou
parcialmente, informação que deva ser produzida a
agentes das pessoas jurídicas de direito público
interno, com a intenção de eximir-se, total ou
parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e
quaisquer 5adicionais devidos por lei;
II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos
ou operações de qualquer natureza em documentos
ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de
exonerar-se do pagamento de tributos devidos à
Fazenda Pública;
III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a
operações mercantis com o propósito de fraudar a
Fazenda Pública;
IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou
alterar despesas, majorando-as, com o objetivo de
obter dedução de tributos devidos à Fazenda Pública,
sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.
V - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o
contribuinte
beneficiário
da
paga,
qualquer
percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida
do imposto sobre a renda como incentivo fiscal (Brasil,
1965).
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Boletim Conteúdo Jurídico n. 861 de 07/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

a existência de bens com o objetivo de se escusar do pagamento de
tributos. Operações realizadas em Bitcoins que não sejam declaradas
podem, portanto, ser consideradas como atos de sonegação fiscal. A
classificação da moeda virtual não tem relevância nesse caso.
Já a lei 9.613/98 traz a seguinte definição para o crime de lavagem
de dinheiro:
Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade
de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela
Lei nº 12.683, de 2012)
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e
multa. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
§ 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou
dissimular a utilização de bens, direitos ou valores
provenientes de infração penal: (Redação dada pela
Lei nº 12.683, de 2012)
I - os converte em ativos lícitos;
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe
em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou
transfere;
III - importa ou exporta bens com valores não
correspondentes aos verdadeiros.
§ 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem: (Redação
dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens,
direitos ou valores provenientes de infração
penal; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
II - participa de grupo, associação ou escritório tendo
conhecimento de que sua atividade principal ou
secundária é dirigida à prática de crimes previstos
nesta Lei (Brasil, 1998).
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Pessoas que realizam transações em moedas virtuais podem praticar
o crime de lavagem de dinheiro, bastando que os recursos utilizados para a
compra de Bitcoins sejam oriundos de infrações penais. Nesse caso, os
Bitcoins, enquanto bens intangíveis, passam a ser objeto do crime de
lavagem de dinheiro (Nybo, 2017).
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Por não existir órgão governamental regulador/fiscalizador específico
para inspecionar as transações em moedas virtuais, abre-se um espaço para
a prática, além de crimes financeiros, de outros ilícitos, como tráfico de
drogas, fraudes, contrabandos etc.
7. Considerações Finais
Não há como se prever o futuro dos Bitcoins. Todavia, é inegável que
a moeda virtual vem sendo utilizada, hoje, como complemento às demais
formas de pagamento até então existentes, ou seja, vem desempenhando
um notório papel no mercado, com inovação e tecnologia própria.
Apesar da sua utilidade crescente, há inúmeros problemas a serem
5

enfrentados pelos Bitcoins, especialmente no que diz respeito à sua
legalidade e regulação diante dos governos do mundo.
O que se percebe atualmente é que o próprio mercado, por si só, já
vem conferindo às moedas virtuais uma legitimidade própria, apta a
empregar avanço na economia e na sociedade.
Falta muito ainda para se entrar em consenso global sobre a
natureza das transações em moedas criptográficas, mas o que já se vem
entendendo, inclusive no Brasil, é que elas são passíveis de tributação a
título de ganhos de capital, doações, transmissões por herança etc. A
dificuldade, contudo, reside na boa-fé do contribuinte em declarar tais
movimentações de renda.
No Brasil, na tentativa de se preencher a lacuna legal sobre o tema,
foi instalada na Câmara dos Deputados em maio de 2017 uma comissão
especial para debater sobre a regulamentação das transações com Bitcoins
pelo Banco Central do Brasil. Trata-se do projeto de lei 2303/2015, que quer
incluir as moedas virtuais e os programas de milhagens na definição de

89
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591026

www.conteudojuridico.com.br

“arranjos de pagamentos”, sob a supervisão do Banco Central, mas que se
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encontra sob tramitação ordinária, nada tendo sido decidido ainda.
É indispensável, entretanto, que os legisladores e aplicadores do
Direito entendam e acompanhem a evolução das novas tecnologias para
que consigam, ao certo, identificar e classificar as transações comerciais
realizadas em criptomoedas. Só assim serão usados os regimes jurídicos
apropriados, inclusive de fiscalização e de tributação.
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Resumo: O presente ensaio tem por escopo analisar, com a profundidade
inerente de uma singela reflexão, o delito de uso de informação
privilegiada, sob o prisma da regulação do mercado de capitais no direito
brasileiro. Além disso, visa abordar as implicações legislativas e
jurisprudenciais da matéria no âmbito do direito interno, em especial o
artigo art. 27-D da Lei 6.385/1976, que a partir da edição da Lei
10.303/2001, passou a criminalizar a conduta do uso indevido de
informação no mercado de capitais.
Palavras-chave: Crimes Corporativos; Responsabilidade Penal; Insider
Trading; Mercado de Capitais
SUMÁRIO: 1. Considerações Iniciais; 2. Aspectos Importantes Sobre o Crime
de Uso de Informação Privilegiada; 3. O Enfrentamento da Matéria pelos
Tribunais Brasileiros; 4. Considerações Finais; 5. Referências Bibliográficas.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Na sociedade atual, marcada pela globalização econômica,
desenvolvimento
tecnológico
e
estreitamento
das
relações
socioeconômicas entre as nações, a expansão e desenvolvimento do
mercado de capitais foram marcadas pela velocidade, fluidez e
complexidade. Em meio a esse cenário de constante crescimento, novos
meios de controle foram sendo adotados pelo Estado, tanto para proteger
os investidores, quanto para monitorar o fluxo de capital e ampliar a
transparência do mercado de valores, atraindo, assim, novos investimentos.
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No entanto, apesar do esforço contínuo do aparato estatal em criar
normativas que busquem fortalecer o mercado, fiscalizá-las e aplicar
sanções em casos de descumprimento, sempre haverá indivíduos com
acesso a informações relevantes que ainda não foram divulgadas aos
demais investidores e ao público em geral e que, por esse motivo,
encontrar-se-ão em posição indevidamente favorecida.
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Sob este prisma, o presente trabalho busca tecer breves
considerações acerca do delito de uso indevido de informação privilegiada
(insider trading) previsto, no Brasil, no artigo 27-D, da Lei nº 6.385/76, assim
como das implicações jurisprudenciais até então experimentadas em nosso
país.
2. ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE O CRIME DE USO DE
INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
O mercado de capitais, como conceitua a Comissão de Valores
Mobiliários, consiste em um sistema de distribuição de valores mobiliários
5
que proporciona liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabiliza o
processo de capitalização (Cartilhas CVM). Integrado pelas bolsas de
valores, sociedades corretoras e outras instituições financeiras autorizadas,
o mercado de capitais é reconhecido por ser um dos principais impulsores
da economia, sobretudo por seu papel de incrementar a eficácia do capital
disponível.
Sob esse prisma, o Estado, atuando não mais como mero
espectador das relações econômicas após a crise de 1929, passou a intervir
nessa esfera, a fim de garantir o correto desenvolvimento do mercado de
capitais, através de normas de organização e condutas relativas aos agentes
operadores e ao funcionamento igualitário do próprio mercado. Uma
dessas obrigações previstas em nossa legislação, importada das fiduciary
duties do direito norte-americano (ZANINI, 1998), é o dever de guardar
sigilo, inscrito no artigo 8º da Instrução CVM 358/2002:

“Cumpre aos acionistas controladores, diretores,
membros do conselho de administração, do conselho
fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou
consultivas, criados por disposição estatutária, e
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empregados da companhia, guardar sigilo das
informações relativas a ato ou fato relevante às quais
tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou
posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado,
bem como zelar para que subordinados e terceiros de
sua confiança também o façam, respondendo
solidariamente com estes na hipótese de
descumprimento.”
O dever de sigilo objetiva resguardar certas informações de
empresas que ainda não foram divulgadas abertamente no mercado. Isso
representa extrema importância para o funcionamento do mercado de
valores mobiliários, já que a posse de informação relevante ainda não
publicizada, pode valer fortunas ou constituir enorme desvalorização de
determinado ativo. Caso tais fatos sejam revelados de forma precoce, pode
haver influência na cotação das ações da companhia, trazendo vantagens
ilegítimas a quem negociou com base nessas informações detidas em
detrimento dos demais participantes do mercado de capitais.
Dessa forma, o surgimento da preocupação com o uso indevido
destas informações levou ao desenvolvimento de mecanismos jurídicos que
visam impedir referida conduta, como por exemplo o crime de insider
trading, previsto na legislação brasileira no art. 27-D da Lei 6.385/1976 (Lei
do Mercado de Valores Imobiliários), acrescentado pela Lei 10.303/2001,
com a seguinte redação:

Art. 27-D. Utilizar informação relevante, ainda não
divulgada ao mercado, de que tenha conhecimento e
da qual deva manter sigilo, capaz de proporcionar,
para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante
negociação, em nome próprio ou de terceiro, com
valores mobiliários.
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de
até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita
obtida em decorrência do crime.
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O delito de insider trading, também conhecido como uso indevido
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de informação privilegiada, punido apenas a título de dolo, pois, consiste na
utilização de informações relevantes sobre valores mobiliários, antes que
tais informações sejam de conhecimento público. Percebe-se, de uma
leitura do tipo penal, que para a consumação do crime é desnecessária a
obtenção da vantagem ilícita por seu autor, caracterizando-se, pois, de
delito formal. A exigência, portanto, diz respeito apenas a potencialidade de
proporcionar qualquer vantagem, sem que seja necessária a real aquisição
de lucro ou evitação de prejuízo (CORSETTI, 2013).
Em sentido semelhante, Helena Regina Lobo da Costa,
Leonardo Alonso e Marina Pinhão Coelho, chegam à conclusão de que
basta objetivar uma vantagem indevida, não sendo necessária a ocorrência
de um resultado, conclusão alcançada “em decorrência da utilização pelo

legislador do termo ‘capaz de propiciar’ vantagem indevida, tratando-se,
dessa forma, de crime formal” (COSTA, et al, 2004).
Outrossim, o objeto material
do delito, a informação privilegiada,
5
deve ser precisa, concreta, factível e possível de ser verificada quanto a seu
conteúdo. Não é toda e qualquer informação que pode ser rotulada como
privilegiada, a fim de subsunção ao tipo penal. A própria Instrução CVM
358/2002, além de definir o conceito de informação relevante, arrola as
características para ser considerada privilegiada:
a)
b)

caráter não público da informação;
capacidade para influenciar de maneira sensível o preço
das ações; e
c)
caráter concreto (preciso) da informação.
Sobre o bem jurídico tutelado, não há consenso da doutrina
brasileira, tampouco na estrangeira, de qual seja. Todavia, é possível
delimitar a transcendência da proteção deste tipo penal, destinado não
apenas a proteger direitos individuais, mas sim interesses coletivos,
representados pela confiança depositada no mercado e em seu bom
funcionamento, que só pode ser alcançado pela igualdade de informações
(EIZIRIK, 1983).
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BRASILEIROS
No Brasil, mesmo após mais de 15 anos da existência do delito
de insider trading na legislação interna, são raros os casos em que
efetivamente houve investigação, processo ou até condenação de alguém
pela prática do crime. Isso decorre, à primeira vista, da dificuldade em se
perquirirem os requisitos objetivos necessários à configuração do tipo
penal, como, por exemplo, a existência de informação, de fato, relevante; a
precisa identificação desta; o dever de sigilo imposto ao sujeito ativo; a
potencialidade de resultar em vantagem indevida; a utilização da
informação, mediante negociação, com valores mobiliários; entre outros.
Nesse contexto, o primeiro caso de condenação por esse tipo de
delito, e a primeira oportunidade em que uma Corte Superior brasileira se
manifestou sobre o crime deu-se no case Sadia-Perdigão, cujo Recurso
Especial foi julgado em 16.02.2016 (REsp nº 1.569.171-SP). Em resumo, o
caso decorreu da Oferta Pública de Aquisição (OPA) da empresa Sadia pelo
controle acionário da sua concorrente, a Perdigão, que se concretizou em
2009 com a segunda adquirindo a primeira, resultando no conglomerado
“Brasil Foods”.
Naquela oportunidade, mais precisamente no ano de 2006, o exdiretor de finanças e relações com investidores e o ex-conselheiro de
administração da Sadia S.A., insiders – já que eram responsáveis pelo zelo e
divulgação dos “fatos relevantes ao mercado” –, participaram das
discussões e tratativas dessa negociação. Em posse de informações
relevantes sobre as negociações de aquisição das ações da Sadia S.A. pela
Perdigão S.A., ao invés de cumprirem com seus deveres de manter em
sigilo, negociaram, valendo-se delas, com valores mobiliários, em duas
ocasiões, antes que as empresas publicizassem a oferta de aquisições das
ações de uma por outra, o que fez com que o valor das ações valorizasse
em 21,22%.
O relator do processo no Superior Tribunal de Justiça, o ministro
Gurgel de Faria, ressaltou que o insider participou das discussões,
negociações e tratativas visando à elaboração da oferta pública de
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aquisição de ações da Perdigão, obtendo, em razão disso, informações
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relevantes e confidenciais sobre sua empresa, sobre as quais tinha o dever
de manter em sigilo, conforme disposto no § 1º do artigo 155 da Lei n.
6.404/1976 e do artigo 2º da Instrução 358/2002 da CVM. Sendo assim, foi
mantida a condenação das instâncias ordinárias, pelo crime de insider
trading, à pena de 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, além do
pagamento de multa no valor de R$ 349.711,53, para aquele que não teve a
prescrição declarada.
Além disso, ficaram consignadas na decisão algumas
importantes balizas que nortearão a interpretação do delito pelos
operadores do direito brasileiros, bem como posteriores decisões acerca do
tema. Dentre elas, destacamos as seguintes:
(i)
(ii)

O crime de insider trading é de natureza formal e de
perigo abstrato e, portanto, independe de resultado;
Ainda que se trate de operação societária não concluída,
a informação pode ser considerada relevante, mesmo na fase
5
inicial de tratativas e negociação, e desde que ela seja capaz
de influir na decisão de investimento;

Por conseguinte, vislumbra-se que o Superior Tribunal de Justiça,
alinhado às tendências modernas de hermenêutica do crime de uso de
informação privilegiada, a partir da condenação de insider de prestigiada
empresa no cenário brasileiro, deu passo importante no sentido de ressaltar
a relevância de garantir, os ideais de segurança e transparência das relações
negociais, a higidez de um sistema jurídico eficaz no campo do mercado de
capitais brasileiro.
Outro importante caso, este mais recente e amplamente divulgado
pelas mídias, é o envolvendo os irmãos Wesley e Joesley Batista, donos dos
Grupos J&F e da JBS. Eles são acusados pelo crime de uso de informação
privilegiada e manipulação de mercado, em razão de, segundo a acusação,
terem ordenado operações fraudulentas na bolsa de valores, como a venda
e posterior recompra de ações da JBS S/A, para lucrar com suas delações
premiadas, antes de a informação de que tinham delatado o presidente
Michel Temer fosse divulgada publicamente. Atualmente, o processo
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tramita perante a 6º Vara Criminal Federal de São Paulo, tendo sido
recebida a denúncia contra ambos.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como foi possível observar deste ensaio, a título de uma
singela nota conclusiva, foi no contexto de crescimento do risco nas
diversas relações econômicas e do chamamento da intervenção estatal para
controlar o mercado de forma mais profunda, que surgiu a tipificação do
crime de insider trading, o qual visa coibir e prevenir, no âmbito criminal, o
uso de informação privilegiada no mercado de capitais.
Desse modo, a imposição de uma tutela penal na repressão ao uso
indevido de informação privilegiada no mercado de capitais deu-se
justamente para assegurar a todos os investidores o direito à equidade da
informação e igualdade de condições de acesso às informações relevantes
do mercado, sem as quais perde-se sua essência, qual seja, a captação de
recursos para as grandes empresas.
Ademais, muito embora o uso indevido de informações, no Brasil,
seja criminalizado desde 2001, o primeiro caso julgado em definitivo em
nosso país sobre o tema consiste no case Sadia-Perdigão, que teve
pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça em fevereiro de 2016. Por
isso, ainda que a Corte Superior tenha fixado importantes balizas para
nortear a interpretação do delito, resta manifestação definitiva sobre a
temática, sob a ótica da Constituição Federal, do Supremo Tribunal Federal,
que possivelmente será instado a discorrer sobre o delito na famigerada
ação penal envolvendo os irmãos Wesley e Joesley Batista.
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Resumo: O presente artigo tem por problemática aferir a juridicidade
do Projeto de Lei do Senado nº 602/2015, disponente sobre a criação de
um Balcão Único de Licenciamento Ambiental e que intenta estabelecer
procedimentos para o processo de licenciamento ambiental dos
empreendimentos considerados estratégicos e prioritários para o Estado, na
medida em que a aludida proposta legislativa tornou-se tema candente
com a movimentação do Projeto de Lei do Senado nº 168, de 2018 (“Lei
Geral do Licenciamento Ambiental) no âmbito da Comissão de Constituição
e Justiça do Senado Federal. Nesta senda, este estudo intenta contribuir
para o debate da questão, a fim de que a despeito da busca de uma
solução que torne o licenciamento ambiental mais eficiente e menos
moroso, não haja violação ao sistema de iniciativas privativas constantes da
Constituição Republicana de 1988. Enfrentar estes dois pontos à Luz da
Constituição Verde de 1988 é a hipótese-chave a ser considerada neste
trabalho.
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1. Introdução
Apresentado no Protocolo do Senado Federal em 09/09/2015,
o Projeto de Lei do Senado nº 602/2015 “Dispõe sobre a criação do Balcão
Único de Licenciamento Ambiental, estabelece procedimento para o
processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos considerados
estratégicos e prioritários para o Estado e dá outras providências” [1]. Em
síntese, a mens legislatoris é atribuir celeridade à tramitação dos processos
administrativos de licenciamento ambiental. O próprio autor da proposta
reconhece a importância do licenciamento ambiental como um instrumento
5 para a defesa, preservação e conservação
da política ambiental importante
do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito natural,
fundamental e humano, contudo, não descura que o instituto, na forma
como vem sendo operacionalizado no mundo dos fatos, vem atravancando
inúmeros empreendimentos com a morosidade na tramitação, sobretudo
no caso de licenciamento de obras mais complexas. Eis a justificação da
proposta legislativa, textus[2]:
O avanço do Brasil rumo ao desenvolvimento
pressupõe uma série de políticas, planos, programas e
projetos em diversos campos, como energia,
saneamento, infraestrutura, agricultura, transporte,
dentre outros. E não basta apenas se avançar; é
necessário se avançar logo, sem se descuidar de um
de nossos maiores patrimônios: os recursos naturais.
De fato, o uso sustentável dos recursos naturais não

implica coibir o desenvolvimento nacional, mas em
conformar o referido uso à realidade, como, por
exemplo, o fato de que alguns recursos são escassos e
precisam ser racionalmente utilizados.
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Sabemos, no entanto, que diversos empreendimentos
necessários, como, por exemplo, os ligados ao setor
elétrico, têm enfrentado severas dificuldades no
licenciamento
ambiental.
Infelizmente,
esse
importante e necessário instrumento da política
ambiental vem se tornando palco de discussões
pouco técnicas e mais voltadas a interesses que não o
desenvolvimento sustentável. O resultado tem sido o
enorme atraso na concessão de licenças e o não
menor prejuízo econômico e social.
A presente proposta legislativa procura aprimorar o
arcabouço legal, por meio da criação de colegiado
específico,
denominado
Balcão
Único
de
Licenciamento Ambiental, cujos membros pertençam
aos diferentes órgãos e entidades participantes do
processo de licenciamento ambiental, no nível federal:
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;
Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade; Ministério da Saúde; Fundação
Cultural Palmares; e Fundação Nacional do Índio.
Esses órgãos serão coordenados pelo IBAMA.
Espera-se, com essa estrutura concentrada, agilizar a
tramitação dos procedimentos de licenciamento
ambiental.
O balcão único ficará responsável pelo licenciamento
ambiental não de todos os projetos, mas apenas
daqueles considerados estratégicos e prioritários para
o Estado. Importa que esse balcão atue desde a fase
de concepção da proposta, de modo que ela já nasça
revestida de preocupações ambientais, facilitando
assim sua aprovação quando do licenciamento
ambiental.
Pela nossa proposta, caberá ao Congresso Nacional
aprovar esses planos, projetos e programas, definidos
pelo Executivo como estratégicos e prioritários, para
que possam fazer jus ao crivo do balcão único de
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uso desse instrumento, evitando sua desvirtuação.
Diante da relevância do tema, contamos, desde já,
com o pleno apoio de nossos ilustres Pares para a
rápida aprovação da proposta.
Por envolver a temática do licenciamento ambiental, instrumento
da Política Nacional do Meio Ambiente mais incompreendido - e não raras
vezes apontado como ícone do obstáculo ao desenvolvimento -, a mídia
tem acompanhado a tramitação do PLS, sobretudo porque o Congresso
Nacional está gestando a lei geral do licenciamento ambiental, o PLS nº
168/2018. Invariavelmente, o Poder Executivo Federal foi concitado a
manifestar-se, como sói a ocorrer com todos os Projetos de Leis que
correm no Parlamento Nacional. O caso, portanto, tramita no âmbito do
Ministério do Meio Ambiente no Processo Administrativo nº
02000.001652/2015-81.
Em que pese a possibilidade do PLS, caso aprovado, pretender
resolver um nó górdio considerável
no que tange ao licenciamento
5
ambiental, a separação das funções do Estado e o devido processo
legislativo não podem ser ignorados. É neste contexto, posto que principal
óbice ao PLS, que se passa a abordar cada qual dos pontos referidos.
2. Desenvolvimento
O Projeto de Lei do Senado nº 602/2015 versa sobre a criação e
funcionamento de um Balcão Único de Licenciamento ambiental, composto
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), como órgão licenciador federal, Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), Ministério da Saúde (MS),
Fundação Cultural Palmares (FCP) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI).
Tal Balcão, que teria a natureza jurídica de órgão, seria responsável pelo
procedimento de licenciamento ambiental dos empreendimentos
considerados estratégicos e prioritários para o Estado, os quais deveriam
ser submetidos pelo Poder Executivo à apreciação do Senado Federal (art.
2º), instruídos com Termos de Referência padronizados por tipologia de
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empreendimento e de conteúdo mínimo, conforme regulamento, de
competência do próprio Balcão Único de Licenciamento (art. 7º).
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Por ser fundamento de validade de todo o sistema, a ideia de
que a Constituição deve ser juridicamente garantida está intrinsecamente
relacionada ao enrijecimento do sistema de controle de atos que, com ela
forem incompatíveis. Eis o entendimento pacífico de que não basta que a
Constituição outorgue garantias; tem, por seu turno, que ser garantida.[3]
Com seu escopo de proteção, dada sua grande importância para
todo o sistema jurídico, o princípio da constitucionalidade exige para a
validade de todos os atos dentro do ordenamento regidos por certa
Constituição, que todos sejam exarados em conformidade com seus
preceitos. A observância das determinações constitucionais termina por ser
um requisito de validade a ser observado em toda manifestação jurídica.
O

princípio

da

constitucionalidade

deve

informar,

obrigatoriamente, toda a estrutura componente do Estado, gerando
impacto nos três poderes. Não apenas a atividade criativa individualizada
de proferir decisões deve estar em uníssono à nossa Constituição
Federal/88, mas também a feitura das normas, a fiscalização de como o
ordenamento é aplicado e a execução direta e indireta das espécies
normativas.
Funciona o aludido mandamento de otimização como verdadeira
garantia à observância da Lei Maior. A sanção pelo descumprimento de tais
preceitos é invalidade do ato, por meio de sua declaração de nulidade. Rui
Medeiros[4] afirma, em defesa de tal princípio, que os atos devem ser
praticados por quem for constitucionalmente competente, observando a
forma e o iter constitucional prescrito, sem distanciar em momento algum
do conteúdo, princípio ou preceito disposto na Constituição.
Decorrente da validade ou invalidade de um ato, preciosa é a
lição de Jorge Miranda, quando afirma que “constitucionalidade e
inconstitucionalidade designam conceitos de relação: a relação que se
estabelece entre uma coisa – a Constituição – e outra coisa – uma norma ou
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um ato – que lhe está ou não conforme, que com ela é ou não
compatível”[5].
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Analisando com detença o caso em disceptação, no que tange à
constitucionalidade da proposta matriz do referido projeto, verifica-se vício
inerente à distribuição de competências para criação de um órgão na
estrutura da Administração Pública Federal, com fulcro no artigo 61, § 1º, II,
“e”, da Carta de Competências de 1988, incorrendo o PLS, portanto, em
inconstitucionalidade formal subjetiva.
Conforme o artigo supracitado, a criação de Ministérios e outros
órgãos no seio da Administração Pública Federal é competência
constitucionalmente posta como de exclusiva iniciativa do Presidente da
República. Uma vez que a criação do Balcão Único de Licenciamento
Ambiental tenha sido proposta por iniciativa do Senado Federal, por meio
de Senador da República, a inconstitucionalidade formal dar-se-á pela não
observância dos requisitos formais para a criação de diplomas primários,
isto é, violação de reserva de competência.
Imperiosa é a leitura do aludido
5
dispositivo constitucional, in integrum:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
II - disponham sobre:
(...)
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no
art. 84, VI
É importante destacar que o aludido art. 61, §1º, II, “e” da
CRFB/88 constitui consectário da teoria da separação das funções do
Estado (separação dos poderes), constante do art. 2º da Lei Maior. Insere-se
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proposta legislativa que intente criar órgãos em sua estrutura. Como a
Constituição deve ser interpretada de forma una (princípio da unidade
constitucional), o PLS em liça também viola o art. 2º
Firmada a inconstitucionalidade do art. 4º, quid iuris em relação
aos demais (artigos) que têm por escopo dispor sobre o tal Balcão Único?
Aqui é imprescindível invocar a questão da inconstitucionalidade por
arrastamento,
ou
por
reverberação
normativa,
ou
ainda
inconstitucionalidade consequente de preceitos não impugnados, de ampla
aplicação pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Segundo a Corte Excelsa,
incorrendo em vício formal de inconstitucionalidade o artigo-núcleo de
determinada norma, por estrita conexão e interdependência jurídica,
também os dispositivos subsequentes e a ele concatenados devem ser
objeto igualmente dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Também cumpre observar, preliminarmente, o Princípio da Unidade, sobre
o qual estão alicerçados os ditames da intepretação normativa, e segundo o
qual um dispositivo deverá ser considerado em sua integridade, a fim de
esquivar-se de possíveis equívocos respeitantes à apreciação regulamentar
da norma em questão.
Cai a lanço notar que, em havendo obrigação decorrente do
Princípio da Unidade em se ponderar a complexidade normativa sob
mesma ambulação e em concomitância, imperativa é, portanto, nos casos
em que se apresenta inconstitucionalidade formal do artigo precípuo do
dispositivo em questão, também a reverberação, como consequência direta,
dos efeitos da inconstitucionalidade sobre os demais pressupostos
abrangidos pela norma em análise. À guisa de exemplos, cita-se o voto do
brilhante Ministro Celso de Mello no julgamento da Ação Direita de
Inconstitucionalidade nº 437-QO, no qual traz à baila os ensinamentos de
CANOTILHO sobre inconstitucionalidade por arrastamento “pela conexão
ou interdependência de certos preceitos com os preceitos especificamente
impugnados.” Presta-se, similarmente, a estes fins citar o voto do Ministro
Carlos Veloso no julgamento da ADI nº 2.895-2/AL, no qual é também
tratado o conceito de inconstitucionalidade por arrastamento e suas
implicações
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“Todavia,
quando
a
declaração
de
inconstitucionalidade de uma norma afeta um
sistema normativo dela dependente, ou, em virtude
da declaração de inconstitucionalidade, normas
subsequentes são afetadas pela declaração, a
declaração de inconstitucionalidade pode ser
estendida a estas, porque ocorrente o fenômeno da
inconstitucionalidade
por
“arrastamento”
ou
“atração”.
casu, como

corolário da inconstitucionalidade formal
sinalizada no artigo 4º do Projeto de Lei do Senado nº 602/2015, somada
à inconstitucionalidade por reverberação normativa, tem-se que os
dispositivos circundantes ao artigo-núcleo do supracitado Projeto estão
também inquinados dos mesmos efeitos, resultando na inadequação da
proposta por inconstitucionalidade, ou seja, todos os demais dispositivos
do referido Projeto de Lei são juridicamente inválidos.
3. Conclusão

5

À luz do exposto, conclui-se pela inconstitucionalidade formal
subjetiva do PLS nº 595/2015 (redação originária).
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A LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL DO
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Resumo: A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948,
completando 70 anos de existência em 2018, expressa e releva a dignidade
da pessoa humana, e impõe uma série de deveres e direitos para com as
pessoas, regendo a igualdade e preservando a excelência da vida. A
liberdade de expressão de opinião, é um dos direitos consagrado neste
dispositivo legal internacional, com o qual permite-se o pluralismo das
ideias para o crescimento da humanidade. Este artigo, tem como objectivo
reflectir sobre o exercício da livre expressão e opinião, em uma sociedade
democrática, considerando os ditames da Declaração de 10 de Dezembro
de 1948.
Palavras-Chave: Direitos Humanos, Liberdade de Expressão, Igualdade,
Universalismo, Sociedade.

5

Abstract: The Universal Declaration of Human Rights, adopted in 1948,
completing 70 years of existence in 2018, expresses and upholds the dignity
of the human person and imposes a series of duties and rights on people,
governing equality and preserving the excellence of life . The freedom of
expression of opinion is one of the rights enshrined in this international
legal system, which allows the pluralism of ideas for the growth of
humanity. This article aims to reflect on the exercise of free expression and
opinion in a democratic society, taking into account the dictates of the
Declaration of 10 December 1948.
Keywords: Human Rights, Freedom of Expression, Equality, Universalism,
Society.

Introdução
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), foi adoptada
e proclamada pela 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas a 10
de Dezembro de 1948. Pelo seu contexto histórico de surgimento, cuja
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crítica será aqui feita, leva consigo a mancha dos maiores atentados à vida
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humana, e que os resolve, sentenciando nesta declaração, que
curiosamente a 10 de Dezembro de 2018, completará 70 anos de exigência
e vigência.
Neste sentido, olhando para o aiversário dos 70 anos da DUDH que
já se aproxima, tomo a iniciativa de iniciar a redacção de uma série de
textos, sendo este o primeiro, para que sejam discutidos em conjunto,
enquanto caminhamos rumo à celebração deste grande aniversário. 70
anos de vida expressam uma maturidade! Sendo pessoa, estaria na velhice,
depois de ter experimentado muito na vida, e como o diria Hegel, esta é a
idade da sagacidade, completando Amadou Hâmpaté Bá, quando da
sabedoria oral dos velhos, que “cada velho que morre uma biblioteca arde”.
Nesta lógica, temos hoje em 2018, a nossa DUDH como sendo uma velha. E
a questão que aqui coloco é: esta DUDH já tem os seus objectivos
satisfatoriamente alcançados?
No périplo dos textos que espero redigir neste aniversário da DUDH,
pretendo levantar questionamentos profundos sobre a materialização das
disposições orientadas na DUDH para toda a humanidade, começando
neste caso com o questionamento sobre a liberdade de expressão e de
imprensa, que se afigura como sendo um dos direitos fundamentais do
homem, que o tem por natureza, e lhe é inalienável.
A

reflexão

entorno

deste

ponto,

funda-se

na

legislação

moçambicana, fundamentalmente a Constituição da República, de 2004
(CRM), a Lei nº 34/2014 de 31 de Dezembro – Lei do Direito à Informação,
bem como em dois importantes dispositivos legais internacionais,
nomeadamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), e a
Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (CADHP).
A literatura avulsa disponível e empregue aqui nesta abordagem,
serve de instrumento para o suporte epistemológico da abordagem, que se
quer em bom rigor, podendo a abordagem na sua maior extensão, ser de
interpretação e reflexão de rigor jurídico, visando melhor abordagem para a
justiça.
1
Contexto Universal dos Direitos Humanos
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A DUDH surge num contexto histórico caracterizado por violência e
marcado pelo maior atentado à humanidade. Trata-se na verdade de uma
resposta aos grandes marcos da violência humana registados na Primeira e
na Segunda Guerras Mundiais, sendo esta a última o maior marco.
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Na primeira parte da obra, Era dos Direitos, Norberto Bobbio se
dedica a indagar sobre os fundamentos dos Direitos Humanos, ou seja, se é
possível um fundamento absoluto e, se caso é possível é também desejável.
Sobre o fundamento dos direitos humanos, Bobbio parte do pressuposto
de que estes são coisas desejáveis e apesar da sua desejabilidade ainda não
foram todos eles reconhecidos.
Da finalidade pela busca do fundamento nasce a ilusão do
fundamento absoluto que é a ilusão de que de tanto acumular e elaborar
razões e argumentos terminaremos por encontrar uma razão irresistível
para a sua adesão. E essa ilusão foi comum entre os jusnaturalistas que
supunham ter colocado certos direitos acima da possibilidade de qualquer
refutação, derivando-os da natureza
do homem.
5
Para Bobbio, toda a busca por fundamento absoluto é infundada
devido a quatro dificuldades: a primeira é que a expressão “Direitos do
Homem” é mal definível, pois é muito vaga; a maior parte das definições
são tautológicas “direitos do homem são os que cabem ao homem
enquanto homem, ou não possuem nenhum conteúdo direitos do homem
são aqueles que pertencem, ou deveriam pertencer, a todos os homens, ou
dos quais nenhum homem pode ser despojado” (BOBBIO, 2004, p. 23),
finalmente ao se acrescentar algum conteúdo adiciona-se termos
avaliativos: direitos do homem são aqueles cujo reconhecimento é condição
necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana, ou para o
desenvolvimento da civilização.
O facto de haver uma dificuldade substancial da definição dos Direito
Humanos, faz com que eles mesmo sejam questionados em vários âmbitos,
sendo os científicos, a sua universalidade (contextos culturais adversos),
bem como a sua materialização económica e política. Aliás, a questão das
gerações dos Direitos Humanos e suas adopcções que debatem ainda a
completa adopção da DUDH ainda actualmente por parte de alguns
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Estados, é um facto nítido de que os Direitos Humanos ainda precisam
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devagar muito o seu âmbito material.
Em segundo lugar, os Direitos Humanos constituem uma classe
variável que se modifica com a mudança das condições históricas. Em
terceiro lugar, os direitos do homem são também heterogéneos e por vezes
incompatíveis, nesse caso as razões que servem para sustentar uns não
valem para outros e, nesse caso, deveria se falar em fundamentos.
Finalmente, surge que os direitos do homem são antinómicos no sentido de
que o desenvolvimento de uns impede a realização integral dos outros.
Nesta perspectiva Bobbio conclui que o problema fundamental em
relação aos Direitos Humanos, não é tanto de justificá-los, mas o de
protegê-los. É um problema não filosófico, mas político. Por conseguinte,
falar da protecção dos Direitos Humanos também envolve muita enginharia
por parte dos Estados, e como tal, o aspecto económico torna-se crucial.
Quanto ao presente e futuro dos direitos do homem, Bobbio observa
que na história da formação das declarações dos direitos podem se
distinguir três fases: a primeira fase deve ser buscada na obra dos filósofos
e John Locke é seu pai. Segundo Locke, o verdadeiro Estado do homem é o
Estado Natural, no qual os homens são livres e iguais, sendo o Estado Civil
uma criação artificial, com a meta de permitir a mais ampla explicitação da
liberdade e da igualdade natural, estas teorias filosóficas foram acolhidas
com a revolução americana a e francesa.
Ou seja, a condição natural do homem é sem leis, é de absoluta
liberdade, onde cada um exerce a sua liberdade, como define
Schopenhauer (2012, p. 23) “ausência de qualquer impedimento”, e como
acrescenta mais adiante o filósofo “o conceito empírico de liberdade
autoriza-nos a dizer: eu sou livre, desde que possofazer aquilo que quero”
(Schopenahuer, 2012, p. 27). Esta liberdade absoluta caracteriza o Estado de
Natureza, que tem o seu fim no contrato social, onde as liberdades são
reguladas por leis: e aqui se levanta o problema dos Direitos Humanos, se
são âmbitos de lei ou se são âmbitos de natureza e que a moral, enquanto
dominar a humanidade, os dispense de lei.
114
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591026

www.conteudojuridico.com.br

O segundo momento, para Bobbio, consiste na passagem da teoria à
prática, nesta fase “a afirmação dos direitos do homem ganham a sua
concretude mas perdem a sua universalidade, ou seja, os Direitos Humanos
são positivados, mas valem somente no âmbito do Estado que os
reconhece; os direitos do homem se tornam direitos do cidadão” (BOBBIO,
2004, p. 45).
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Enquanto se positivar os Direitos Humanos por meio da lei, rompe-se
o sentido original de naturalidade e entra-se no âmbito legislativo, pelo a
sua universalidade é conflituada. O facto dos Direitos Humanos serem
positivados pelos Estados, nos seus contextos económicos e culturais, faz
com que também a sua universalidade seja conflituosa. Disto, passa-se a
questionar se realmente será necessária a DUDH como tal, ou cada Estado
tem que torná-los como direitos de cidadãos conforme a sua capacidade.
O debate da universalidade dos Direitos Humanos torna-se mais
conflituoso ainda com a decisão 115 (XVI) da Conferência dos Chefes de
Estado e de Governo, na sua XVI
5 sessão ordinária realizada em Monróvia
(Libéria) de 17 a 20 de Julho de 1979, relativa à elaboração de “um anteprojecto de Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, prevendo
nomeadamente a instituição de órgãos de promoção e de protecção dos
Direitos Humanos e dos Povos”. Chamam-se aqui Direitos Humanos e dos
Povos, quebrando-se deste modo a sua universalização, e positivando-se os
Direitos Humanos, no respeito ao quadro axiológico e económico dos
Africanos.
A terceira, e última fase descrita por Bobbio, acontece com a
declaração de 1948 em que a afirmação dos direitos do homem é, ao
mesmo tempo, universal e positiva: universal no sentido de que os
destinatários não são somente os cidadãos deste ou daquele Estado e
positivo no sentido de que os Direitos Humanos são factualmente
protegidos até mesmo contra o Estado que os tenha violado.
Assim, quando os direitos do homem eram considerados como
direitos naturais a única defesa possível à sua violação era igualmente um
direito natural, que é o da resistência. Mais tarde:
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com as constituições que reconheceram a protecção
jurídica o direito natural de resistência transformou-se
em direito positivo de promover uma acção judicial
contra os violadores. Mas o que podem fazer os
cidadãos de um Estado que não tenha reconhecido os
direitos do homem como direitos dignos de
protecção? Somente o resta o direito de resistência
(BOBBIO, 2004, p. 67).
Isto para significar que a comunidade internacional enfrenta o
problema de fornecer garantias válidas para aqueles direitos, e também de
aperfeiçoar continuamente o conteúdo da declaração. Essencialmente o
fortalecimento do conteúdo da DUDH só seria possível se tivéssemos uma
unidade do quadro axiológico, bem como um encaminhamento económico
similar. Aliás, as gerações dos Direitos Humanos são marcos tangíveis de
que a universalidade dos Direitos Humanos é conflituosa.
A história universal apresenta vários exemplos de violação dos
Direitos Humanos. A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais são os
grandes marcos dos atropelos dos Direitos Humanos. Mais antes pode-se
falar sobre os trabalhos forçados, a escravatura, e com certa actualidade os
efeitos da Bomba Atómica em Hiroxima e Nagasaki. As guerras étnicas
(exemplo entre os Tutsis e Hutus), a intolerância social e religiosa (Médio
Oriente, as guerras entre os Cristãos e Muçulumanos), os conflitos entre o
Norte e Sul (no caso de Moçambique embora não sendo muito nítidos), os
conflitos entre os partidos políticos (recorrência constante aos conflitos
armados em protestos aos resultados eleitorais), entre outros, são alguns
dos exemplos de cenários que chegam a catapultar acções de violações dos
direitos humanos, que ao longo do curso da história universal podemos
mencior.
No

que

alude

ao

funcionamento

dos

regimes

ditatoriais

internacionais, podemos destacar o exemplo da Região dos Grandes Lagos
que é formada por cinco países: Ruanda, República Democrática do Congo
e Burundi – os quais foram colonizados por Bélgica – e Uganda e Tanzânia –
antigas colónias britânicas.
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No Congresso de Berlim (1884/5) a maioria das lindas que foram
traçadas no mapa não tinham nenhuma relação com as divisões territoriais,
políticas e culturais tradicionais das populações locais. A consequência
desta divisão, arbitrária do ponto de vista das sociedades que viviam na
região, foi que inúmeras tribos de culturas distintas se viram aglomeradas
dentro dos novos Estados coloniais, tendo de se adequar a novas práticas
políticas.
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De acordo com Silva e Diallo,
Nos Grandes Lagos da África Central, o problema
iniciou com o genocídio de Tutsi em Ruanda, em
1994, e a ascensão do grupo revanchista de Paul
Kagame, apoiado por EUA, Uganda e Burundi. O
quadro foi agravado com o fluxo de grupos armados
ruandeses Hutu para o então Zaire, apoiados pelo
presidente francófono Mobutu Sese Seko e a presença
de forças rebeldes ugandesas, burundianas e
angolanas 5no território do país (SILVA; DIALLO, 2012,
p. 23).
A região de Grandes Lagos conhece vários conflitos políticos e
militares que tornam a vida naquela área complicada. As guerras vividas
impedem de certa forma a continuidade de um clima de operacionalização
e busca de receitas favorável aos populares daquela zona. Os conflitos
gerados pela partilha de África em 1884/5, continuam a se fazer sentir na
vida dos populares destes países.
As

actividades

até

aqui

implementadas

pelos

organismos

internacionais podem ser consideradas sob três aspectos: promoção –
induzir os Estados que não têm uma disciplina específica para a tutela dos
direitos do homem a introduzi-la; controle – induzir os que já têm a
aperfeiçoá-la; e garantia – conjunto de medidas que os vários organismos
internacionais põem em movimento para verificar se e em que grau as
recomendações foram acolhidas, se e em que grau as convenções foram
respeitadas. Mas só será possível falar legitimamente de tutela internacional
dos direitos quando uma jurisdição internacional conseguir impor-se e
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sobrepor-se às jurisdições nacionais e quando passar-se das garantias
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dentro do Estado para garantias contra o Estado.
2 Por que falar de liberdade de expressão?
A questão principal que se levanta nesta abordagem tem muito a ver
com a liberdade de expressão do pensamento como um direito
fundamental do homem, desde a sua condição humana. Por se tratar de um
direito ligado à racionalidade do homem (só os racionais pensam e falam),
pode-se entender que este direito é natural, e por via disso universal.
Mesmo positivado este direito de expressão, conforme as
disposições legais vigentes em vários contextos estaduais, não se pode
discorar a sua dimensão universal e natural do homem. Por ser natural é
inalienável. A sua inalienalidade também faz com que seja permitido
incondiconalmente. Na sua condição de permissão, ao ser positivado, o
Estado deve apenas proteger. A protecção é a favor de quem pensa e
expressa-se, sem considerar o conteúdo do que expressa, enquanto não
obstruir a dignidade dos demais constituintes do Estado convencional.
Disto, repare-se que o artigo 1 da DUDH expressa uma profundidade
relativamente ao direito de expressão num Estado convencional, ao reger
que “todas os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e
direitos. São dotadosde razão e consciência e devem agir em relação uns
aos outros com espírito de fraternidade”. Dois aspectos a reflectir com
fundamento: a liberdade e a igualdade; que por regência, são em dignidade
e direitos. Ser livre por conseguinte, significa a permissão a todos, na sua
condição de homens, a viverem sem qualquer medo, e se funda esta
liberdade na igualdade, que caracteriza a não existência de cidadãos de
primeira e nem de segunda.
O citado artigo da DUDH fundamenta ainda que todos os homens
são dotados de razão (capacidade de raciocinar) e de consciência
(conhecimento das suas acções), e devem agir em fraternidade. A palavra
fraternidade provém do latim Frater, que significa irmão, que em nossa
lógica é o co-sanguíneo. Por esta via, os co-sanguíneos (todos os homens),
gozam de igualdade e liberdade, protegidos na sua dignidade e direitos.
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Em complemento a este raciocínio, o artigo 3 da DUDH refere que
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“todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”.
Três importantes direitos que legitimam a essência da pessoa humana. É
importante aqui apresentar sumariamente o fundamento filosófico da
expressão ser humano ou pessoa humana, que de acordo com Santo
Agostinho (2015), expressa a participação da pessoa no ser de divino, uma
vez se fazer a diferença essencial com a pessoa, enquanto personna – em
Latim, que expressa a personagem, mascarada. O carácter essencial neste
ponto, é a dimensão humana, ou seja, o relevo da sua dignidade na
substância.
Deste modo, fundamenta-se que a DUDH já traz o carácter da
humanidade do ser humano, e o dota de vários poderes e dignidade. A vida
– meu maior bem, a liberdade – fundamento da sua capacidade de
pensamento, e a segurança – o escudo da sua liberdade para a salvaguarda
da sua vida.
Assim, na sua essência de
5 ser humano, a pessoa tem todos estes
direitos, que o permitem a sua livre expressão do pensamento, que o pode
fazer em público ou privado. O pensamento humano deve ser expresso
para a elevação da dignidade do próprio homem, por isso mais do que ser
protegido, antes é preciso incentivá-lo a ser expresso, e estar-se em altura
de acolhê-lo. Acolher não significa necessariamente concordar, e a
capacidade de dar a réplica pela mesma forma de expressar pensamento
diferente, fundamenta nesta ordem de ideias a riqueza dos homens.
Em 70 anos da DUDH continuamos a assistir de forma sistemática
contradições galopantes aos dipositivos essenciais da liberdade de
expressão dos homens, através de baleamentos mortais, assassinatos,
raptos e torturas, aos homens que tenham alguma luz e capacidade de
análise que disperta a sociedade no seu todo a devagar pelo seu sucesso. É
razão de questionarmos, o que está a falhar, se já vamos a esta idade de
velhice de DUDH? O que falha a sua maturidade e sagacidade, se a idade já
o rege?
A intolerância do pensamento e a sua livre expressão cotinua a reinar
nesta idade bastente velha da DUDH, e as suas razões continuam sendo as
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mais banias que se pode evocar. Essencialmente, é a busca desinfreada pelo
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poder económico que ofusca a inteligência dos gananciosos, que está no
cerne desta continuidade da agressão a este valor supremo.
Este aspecto, faz com que se volte a questionar até que ponto a
segurança pode ser tida como um direito humano universal na sua
naturalidade e quando positivado? Os Estados, ao assumirem os Direitos
Humanos enquanto direitos positivos, legislados em seus quadros legais,
tornando-se direitos dos cidadãos, cabe aos Estados a protecção da livre
expressão do pensamento humano.
Por natureza, ninguém deve ser torturado, tirado à vida, por conta da
sua livre expressão. Aliás, nesta idade da DUDH a livre expressão deve ser
incentivada para enriquecer a própria humanidade. É importante entender
que a tolerância orienta a saber acolher o pensamento diferente, que
quando não concordado, a argumentação lógica e racional é tida como
principal instrumento para melhor debate.
Contudo, a realidade revela que ainda persista a violação ao direito à
livre expressão, a mais nítida reacção a esta dura realidade é a intensificação
da luta dos seres humanos por gozarem o seu direito fundamental. É falsa a
enginharia segundo a qual a melhor forma de combater a livre expressão é
a tortura, assassianto, rapto, intimidação dos que expressam o seu
pensamento, crítico aos regimes, como forma de chamar atenção a toda a
sociedade a participar nos programas de desenvolvimento.
Em África muito particularmente, as lideranças políticas ligadas aos
movimentos de libertação colonial, na sua maioria, continuam estagnadas
na ideia segundo a qual o Estado (falo do Estado em seu conceito original,
como união das vontades em contrato social), é propriedade privada sua, e
que a expressão e acesso à imprensa devem ser controlados. Contudo, à
medida que os Estados vão crescendo (desde as datas de independências),
os níveis de privação educativa (escolar) vão se reduzindo, e aparecem
novas gerações, que desconhecem os limites territoriais de informação e
formação, os regimes quedam-se e cria-se uma nova sociedade, que se
fundará no livre pensamento e aberto espaço de expressão.
3 Os Direitos Humanos na Constituição Moçambicana
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O enquadramento dos Direitos Humanos na CRM encontra-se logo
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no artigo 3, quando se define como Estado Democrático, de onde “a
República de Moçambique é um Estado de Direito, baseado no pluralismo
deexpressão, na organização política democrática, no respeito e garantia
dosdireitos e liberdades fundamentais do Homem”. É um Estado com base
no pluralismo de expressão, que fundamentalmente admite a livre
expressão dos seus membros, e garante a sua segurança e protecção
enquanto se expressarem, uma vez ser o garante das liberdades
fundamentais.
A ideia do contrato social é realmente esta: a sociedade abdica a sua
protecção, educação, a saúde, e mais, a um soberano que tem o dever de
providenciar o direito à sociedade. Este é o espírito de serviço e norte do
contrato social: o eleito soberano, tem o dever de prover os direitos da
sociedade. Quem tem deveres a cumprir em serviço é um servo, um
trabalhador, um empregado, por isso mesmo deve ser exigido a cumprir
conforme o contrato estabelece.
5

A sociedade, ao sufragar os seus dirigentes em períodos acordados,
recomenda-os na qualidade de servos, a servir a sociedade nas suas
necessidades. Aqui tem-se o fundamento do Estado Civil. A deficiência no
serviço das necessidades da comunidade, traz duas consequências
imediatas: a primeira é a mudança dos servos, e a segunda o retorno ao
Estado Natural, onde cada um cuida da sua educação, saúde, segurança, em
suma, dos seus direitos naturais.
Como se parecendo difícil e quase que impossível a materialização
da segunda consequência, por sua difícil engenharia e unanimidade de
forças, por seus resultados que podem vir a ser mais disastrosos para a
sociedade, entra-se na primeira consequência, que é a mais lógica. Ai se
quedam os regimes e entra-se em um colapso. A sociedade muda os seus
servos, e inicia a penalização, por via da justiça humana. Uns são privados
de liberdade, outros são julgados e executados em público, etc. Em
realidade, a queda do regime através da substituição dos servos, é penosa
aos que faltaram a fidelidade aos seus patrões.
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Na alínea e) do artigo 11 da CRM rege-se que um dos objectivos
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fundamentais do Estado Moçambicano é “a defesa e a promoção dos
direitos humanos e da igualdade dos cidadãos perante a lei”. Esta é uma
ideia clara o carácter positivo dos Direitos Humanos quando tidos em
legislações Estaduais (que deixam a sua anturalidade), e relagam a uma
pessoa jurídica determinada o garante dos Direitos Humanos.
Este artigo da CRM não fala de garantir a livre expressão enquanto
algo que se provê à sociedade – a livre expressão é inata no homem. Fala
sim do garante da defesa e promoção dos direitos, que positivados
tornaram-se não apenas do homem, mas sim do cidadão, o que vive em um
determinado Estado. O Estado, ao assumir este papel, já proclama que os
cidadãos seus não precisarão de defesa própria ou estrangeira, mas sim o
Estado se proclama preparado e capacitado para na completude, garantir a
liberdade dos cidadãos.
O Título III da CRM é dos direitos, deveres e liberdades
fundamentais, e apresenta um role de disposições nas quais estabelece as
garantias dos cidadão. Já antes deste título, no número 2 do artigo 17, a
CRM aceita, observa e respeita os princípios da Carta das Nacções Unidades
e Organização da União Africana. Esta adopção, faz com que sejam
transportados todos os dispositivos da DUDH e da CADHP, que
fundamentam os Direitos Humanos dos moçambicanos.
A CRM – Lei Mãe em Moçambique, estabelece no número 1 do
artigo 48 que “todos os cidadãos têm direito à liberdade de expressão, à
liberdade deimprensa, bem como o direito à informação”. Ou seja, o direito
fundamental de pensar e expressar o pensamento que se trata desde o
início, é aceite pela CRM, sendo desta aceitação positivado e garantida a
sua protecção.
Já no número 2 do mesmo artigo 48, a CRM rege que “o exercício da
liberdade de expressão, que compreende nomeadamente, afaculdade de
divulgar o próprio pensamento por todos os meios legais, e oexercício do
direito à informação não podem ser limitados por censura”. Este artigo traz
mais claro o assunto que se vem tratando neste texto: a liberdade de
divulgação do pensamento sem quais quer reservas. É uma das maiores
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virtudes da DUDH, enquanto teoricamente, mas seu maior desafio em
simultâneo, quando está aos 70 anos de idade.
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Facto é que em 70 anos da DUDH a censura ao pensamento e a
negação ao pensar diferente continuam caracterizando o regime dos
liberdadores, que recorrem à formas violentas para intimidar o pensamento
diferente. O artigo 4 da CADHP refere que “a pessoa humana é inviolável.
Todo ser humano tem direito ao respeito da sua vida e à integridade física e
moral da sua pessoa. Ninguém pode ser arbitrariamente privado desse
direito”. Ou seja as formas recorridas pelos regimes contrários à dignidade
humana para dar réplica aos pensamento crítico e diferente, são também
nesta carta ractificada pelos países membros da Organização da União
Africana (ONU), proibidas.
Com espanto, nos últimos três anos em Moçambique, a liberdade de
expressão e de imprensa passou sistematicamente a ser uma utopia, pois o
regime do dia está severamente a punir todos aqueles que procuram
exercer a sua liberdade de expressão.
O país, tornou-se o segundo
5
campeão mundial de corrupção e o sistema financeiro não funciona, o
custo de vida aumentou, a pressão cambial se agravou, e quando são
apresentadas críticas e ideias para a superação desta crise, a resposta é a
opressão. Além do título mundial em corrupção, o país também é
premeado pelo título de maior pugilista na África Austral nos últimos 20
anos, como atesta Ngoenha (2018).
“Saimos daqui mais coesos” – assim se expressam os membros
séniores da Frelimo sempre que terminam as suas magnas reuniões de
concertação, e a seguir o custo de vida aumenta e as liberdades de
pensamento e expressão são criteriosamente exterminadas. Enquanto isso,
o sentimento do povo oprimido pelo regime é de total cansaço e
aguardando o próximo dia do sufrágio para mudar o regime. Tornouse slogam para todos os grupos sociais dizer que em Outubro vamos
conversar (10 de Outubro de 2018 é o dia de Eleições Autárquicas em 53
vilas e cidades do país).
4 Liberdade de Imprensa em Lei Específica
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A liberdade de imprensa e de expressão plasmada nos dispositivos
internacionais acima citados, adoptada pela constituição moçambicana de
2004, só veio a ser tida em legislação específica em Dezembro de 2014,
sendo um dos últimos dispositivos legais aprovados pela Assembleia da
República da Sétima Legislatura. A Lei do Direito à Informação – Lei nº
34/2014, de 31 de Dezembro, emanada do disposto no artigo 48 da CRM,
foi aprovada depois da pressão feita pela sociedade civil em vários fóruns,
exigindo à Casa do Povo, para que este direito fundamental fosse regulado
por lei específica.
Impressionante é o tempo que se levou para chegar a uma
aprovação de lei específica, considerando que a CRM é de 2004. A pressão
feita pela sociedade civil, foi no sentido de que a liberdade de imprensa
devesse ser legislada por lei própria, para que houvesse maior abertura ao
exercício e acesso de informação.
A alínea a) do número 2 do artigo 2 da Lei nº 34/2014, de 31 de
Dezembro, apresenta como sendo um dos princípios do exercício do direito
à informação o “respeito à dignidade humana”. Este respeito de que se
fala, vem sendo estabelecido desde a DUDH, a CADHP, a CRM, que
entendem o homem como um ser pensante e que a sua condição natural o
confere acesso e exercício da informação e expressao. A alínea b) dos
mesmos número e artigo, sentencia a máxima divulgação, como sendo um
dos princípios. Ou seja, pelos princípios aqui expostos e os demais que a
legislação devaga, a liberdade de pensar, expressar e divulgar, é ilimitada.
A Lei do Direito à Informação carrega uma série de aberturas para
que a sociedade no seu todo, em um espírito democrático, participe da vida
do Estado, mediante a emissão de opinião, influência nos processos
deciséorios. Aliás, é claro o disposto no artigo 8 da lei citada que “a
permanente participação democrática do cidadão na vidapública pressupõe
o acesso à informação de interesse público,de modo a formular e
manifestar o seu juízo de opinião sobrea gestão da coisa pública e assim
influenciar os processosdecisórios das entidades que exercem o poder
público”.
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Nos últimos anos do mandato do Presidente Guebuza a liberdade de
imprensa e expressão era ofuscada por instituições do Estado, sob que
ordens não se sabe, mas o certo é que nos é fresca em memória a acusação
pelo Ministério Público ao Professor Carlos Nuno Castel-Branco, pelo seu
post no Facebook, onde tecnicamente emitia uma opinião sobre questões
económicas do país.
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Entrado no novo regime, sob o comando do Doutor Honoris Causa
em Relações Internacioanais e Diplomacia, o Enginheiro Presidente Filipe
Nyusi, a liberdade de imprensa e expressão é ofuscada de uma nova forma:
são assassinatos, raptos e torturas, entre outras formas de siviciar as vozes
que recorrem aos seus direitos como cidadãos e direitos como humanos,
para expressar o seu pensamento sobre os destinos a que a nação é
conduzida.
Não se quer de forma alguma aqui nesta reflexão alinhar a direcção
máxima do país (os Presidentes), ao crime organizado que se dedica de
forma profissional e impune a combater
a liberdade de expressão, apenas
5
faz-se como marcos históricos, que representam as mudanças nos
governos, parlamentos, e toda a nossa forma de vida como Estado. Claro,
não é espectável empregar a metodologia cronológica para esta reflexão,
pois o autor e seus destinatários são africanos, e como o diz o filósofo John
Mbiti, o africano não conhece o tempo, vive o tempo.
Levantada a reflexão sobre quais os motivos que levam ao
extermínio das vidas dos cidadãos iluminados em Moçambique, torna-se
confusa a resposta, pois os alvos são de carreiras mistas: O Professor Giles
Cistac era um constitucionalista, e os comentários que fez, são todos
meramente técnico-jurídicos, próprios de um professor de Direito; o
Jeremias Pondeca era um político e até membro do Conselho do Estado
(reunia-se com o Presidente da República para o aconselhar – quanta
honra); o Carlos Jeque é um homem de negócios e também técnico; o
Professor José Jaime Macuane – professor universitário, comentador de TV,
que não tomava partido algum, apenas na sua técnica como cientista, faz as
análises dos caminhos de desenvolvimento do país; o Ercínio de Salema –
um jovem activista, advogado e jornalista, que trouxe uma nova forma de
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reflectir na nossa sociedade: isento, técnico e falando com conhecimento de
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causa científica.
Os cinco nomes acima mencionados como exemplos, são de linhas
diferentes, cada um na sua forma e área de actuação, que não conflituam
com o poder, com a sociedade. E por conseguinte a questão da
objectividade dos atentados contra a liberdade de expressão torna-se
maior. Entenda-se que, a liberdade de expressão é um direito humano por
natureza, e porque é aplicável a todos os homens, ele é universal. Ao
adoptá-lo em Constituições, Leis ordinárias, é positivado: a sua positivação,
não o tira o carácter universal e inalienalidade. Ao ser positivado, o ente
soberano, resultante do contrato social, toma automaticamente o papel de
garante destes direitos. É tarefa do soberano zelar pelo adequado
cumprimento deste direito, em igualdade de circunstância para todos os
membros da sua sociedade.
Eis que aqui os apelos de toda a sociedade pela segurança
encontram o seu sentido: o soberano, através de uma entidade
especializada, deve garantir a segurança a todos os seus cidadãos, e a
protecção aos seus direitos. E porque o dever é o alimento dos direitos, os
cidadãos também têm o dever de permitir isto. Pois, o conflito é que a
sociedade permite ao soberano garantir-lhe a segurança e protecção, e
quando vê-se as sivícias pela liberdade de expressão, entende-se que está
falida a garantia, e as manifestações aumentam nas ruas de Maputo, Gaza,
até Niassa e Cabo-Delgado, exigindo a segurança e protecção.
Considerações finais
Diz Albert Einstein “Triste época! É mais fácil desintegrar um átomo
do que um preconceito”. E se percorrermos a esta linha de análise será
realmente notório que o preconceito de propriedade do Estado por parte
dos libertadores, é o mais difícil de desintegrar na nossa sociedade.
Um dos maiores atentados à vida humana registrados na Segunda
Guerra Mundial, é o lançamento da Bomba Atómica, que fora feita na base
da equação de Albert Einstein: alguma literatura o atribui a autoria da
bomba atómica, contudo, a história já o assiste em defesa referindo que
126
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591026

www.conteudojuridico.com.br

nem foi permitido integrar ao grupo dos físicos norte-americanos que iriam
criar a bomba atómica, pois era tido como mericenária. Aliás, uma das
razões que tenham acelerado a morte do Pai da Física Moderna, é a
angústia ao ver que a aplicação negativa da sua equação deu num
devastamento humano muito maior.
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É esta ideia que fica na linha final da reflexão sobre a liberdade de
expressão como direito fundamental no âmbito dos ensaios em todo dos
70 anos da DUDH:muitos se alegram pelas suas realizações, eternizam
preconceitos sobre as nações, diabolizam o pensamento diferente, e matam
uma toda nação de angústia, desespero e pobreza. É uma dura realidade
que África vive. Mas também, outros continentes além de África o vivem, e
por bem do dizer, o aproveitamento à fragilidade dos africanos, muitos o
pecam, dizimando esperanças de milhares de pessoas, explorando os seus
recursos, sem se quer os fazer merecer a dignidade de mudar a sua vida.
A nudez, a fome, a pobreza, o desespero, são os grandes males que a
DUDH, velha dos seus 70 anos, 5continua os tratando como se de bebés de
cinco meses fossem. A emergência desta reflexão, surge para que seja
exaltada a humanidade de todos os homens, e a igualdade, independente
de estatuto económico, saia da utopia para a realidade. Quiçá tenhamos
uma sociedade global de justiça equitativa: todos iguais em direitos
humanos, concorrendo em nossas capacidades às oportunidades.
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IMPACTOS NAS PAISAGENS NATURAIS E CULTURAIS DO
QUADRILÁTERO FERRÍFERO: UMA PROBLEMATIZAÇÃO PEDAGÓGICA
NO ÂMBITO DO DIREITO AMBIENTAL
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VAGNER
LUCIANO
DE
ANDRADE: Educadormobilizador, formado em Magistério pela Rede Pública
Estadual de Educação de Minas Gerais (1997), técnico
em guia de turismo regional/nacional com formação
profissionalizante
pelo
SENAC-MG
(2014)
e
bacharel/licenciado em Geografia e Análise Ambiental
pelo UNIBH (2007). Histórico profissional e acadêmico
voltado para a integração das metodologias de Ensino
com as áreas de Ação Cultural, Inclusão Social, Meio
Ambiente e Políticas Públicas, tendo atuado no suporte
técnico-administrativo,
incluindo
planejamento,
organização, execução, revisão e avaliação de diversas
atividades integradas e projetos em vários municípios.
Neste sentido, cursaram-se várias disciplinas isoladas
nos cursos de Ciências Biológicas, Educação do Campo,
Gestão Ambiental, História, Pedagogia e Turismo. Seu
5
trabalho de pesquisa analisa paisagens culturais
urbanas e paisagens culturais rurais na perspectiva
teórica das relações interdisciplinares entre o ensino de
Ecologia, Geografia e História. Têm interesse na área de
educação
ambiental
e
patrimônio
biológico,
especialmente em ecologia, monitoramento ambiental,
meios de ensino em ciências e turismo sustentável; e
interesse na área de historiografia e patrimônio
cultural, especialmente em administração, orientação e
supervisão, metodologias escolares em história, e
museografia. Assessor, consultor e instrutor em turismo
científico, turismo cultural, turismo de aventura,
turismo de base comunitária, turismo ecológico,
turismo educacional, turismo geológico, turismo rural.
Escreve principalmente sobre os seguintes temas:
agroecologia, cultura popular e folclore, direito
ambiental, educação interdisciplinar, expansão urbana,
movimentos sociais, promoção da cidadania, qualidade
de vida, paisagens culturais, parques e unidades de
conservação,
patrimônio
histórico,
percepção/interpretação paisagística, potencialidades
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turísticas, religiosidades,
transportes coletivos.

sustentabilidade

rural

e
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A questão ambiental é atualmente um dos assuntos mais
comentados e discutidos, com objetivos de se reformular e harmonizar a
conturbada relação entre ser humano e meio ambiente. O meio ambiente,
por sua vez, pode ser percebido e compreendido partir de três diferentes
realidades: ambiente natural, ambiente cultural e ambiente artificial. O meio
é o resultado de diferentes elementos que caracterizam e materializam a
especificidade do ambiente e suas relações com as esferas ética, social,
tecnológica, ecológica, cultural, econômica, política e científica.

Este

conflito, aliás, pode ser evidenciado através de muitas discussões que
envolvem relações interdisciplinares entre Ecologia, Geografia e História,
dentre outros conteúdos escolares da educação básica. Também deve
permear a formação técnico-profissionalizante, bem como a de nível
superior.

Neste

contexto

pedagógico

apresenta-se

a

região

do

Caraça/Gandarela enquanto potencial educativo, em especial, para discente
do direito.
A região das Serras do Caraça e do Gandarela protegem a última
área de ecossistemas naturais de grande relevância e beleza cênica no
entorno metropolitano, que por sua vez é alvo nos últimos anos da
mobilização popular em prol da criação do Parque Nacional (PARNA),
visando preservar um relevante patrimônio natural e cultural com vários
elementos abióticos, bióticos e antrópicos, que por sua vez poderão
fomentar novas perspectivas mais inclusivas. O Parque Nacional foi criado
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em 14/10/2014, porém os movimentos continuam em vigília constate para
sua ampliação e implantação, e resguardando qualquer prerrogativa de
revogação do mesmo. Neste contexto, este cenário potencializa uma
vivencia educativa enriquecedora na área do Direto Ambiental através de
visita técnicas orientadas.
O PARNA é uma das principais tipologias de unidades de
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conservação (UC), importantes elementos legais de preservação de
ecossistemas e da biodiversidade e podem se efetivar em diferentes
âmbitos: estadual, federal, internacional, municipal, e/ou particular. A
primeira UC brasileira foi o Parque Nacional de Itatiaia criado em 1937 por
Getúlio Vargas visando proteger o entorno do Pico das Agulhas Negras, na
divisa MG/RJ/SP. Posteriormente o sistema foi se consolidando e ampliando
e há no país mais de setenta PARNAs. A área da proposta original do
5

Parque Nacional supracitado conserva remanescentes de Mata Atlântica e
do Cerrado, biomas com grande degradação no território nacional.
Associado a flora também merece destaque a fauna diversificada composta
por animais silvestres como aves, lobo guará e onça pintada. Mas não
somente os parques se evidenciam nas politicas conservacionistas
brasileiras sendo várias outras tipologias instituídas por lei, com critérios,
usos e definidos estabelecidos.
A criação no Brasil, em 2000 do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC) instituído pela Lei Federal n° 9.985 trouxe
uma série de diretrizes e regras visando à inovação da gestão e do manejo
das áreas oficialmente protegidas, divididas em dois grupos, com
características específicas: as Unidades de proteção integral, cujo objetivo
principal é a preservação da natureza, aceitando apenas o uso indireto dos
seus

recursos naturais e

abrangendo as

Estações

Ecológicas, os

Monumentos Naturais, os Parques Nacionais, os Refúgios de Vida Silvestre
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e as Reservas Biológicas; e as Unidades de Uso Sustentável que objetivam
conjugar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos
seus recursos naturais, compreendendo as Áreas de Proteção Ambiental, as
Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas nacionais, as Reservas
Extrativistas, as Reservas de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento
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Sustentável e as Reservas Particulares de Patrimônio Natural. O SNUC
objetiva basicamente a proteção à biodiversidade e a promoção do
desenvolvimento sustentável, assegurando mecanismos de participação e
envolvimento das populações dentro e/ou entorno dessas unidades. O
presente artigo apresenta brevemente o santuário do Caraça, como um
modelo exemplar de unidade de conservação protegida através da gestão
particular. Trata-se de um paraíso, onde natureza e cultura se alternam na
paisagem e localizado entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara
bem próximo a Belo Horizonte.
A RPPN - Reserva Particular do Patrimônio Natural do Caraça é uma
importante unidade de conservação com 11.233 hectares localizada aos pés
da serra de mesmo nome, dentro dos limites da Área de Proteção
Ambiental Sul da Região Metropolitana de BH. A reserva formará um
importante corredor ecológico com o futuro Parque Nacional da Serra do
Gandarela, que será criado na região. Acessível através da BR 381, sentido
Vitória para a visitação de grupos é aconselhável o aluguel de ônibus, pois
não há atendimento regular de linhas locais. Nos tempos antes da chegada
dos portugueses a região era habitada por indígenas. A região leste
mineira, em áreas da bacia do Rio Doce era conhecida como “Mato Dentro”
pela impenetrabilidade de suas matas e pelos temíveis botocudos, nome
pejorativo dados aos aimorés, tribo com fama de antropofagia. Sua história
remete à segunda metade do século XVIII, quando se refugiou na região
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Carlos Mendonça Távora cuja família tinha sido massacrada em Portugal
por ordem do Marquês de Pombal. A motivação teria sido um atentado
desta família contra a vida de Dom José I, rei português. Adotando o nome
de Irmão Lourenço de Nossa Senhora, ele construiu um santuário barroco e
um eremitério. Doou as terras ao Rei de Portugal, Dom João VI, mas
quando de seu falecimento, as terras foram repassadas aos Irmãos
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Lazaristas.

5

http://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/parque-natural-do-caraca
No local funcionou um dos mais renomados colégios mineiros, por onde
passaram ilustres políticos e intelectuais entre eles Afonso Pena e Arthur
Bernardes, que chegaram à presidência do Brasil. O colégio foi visitado por
Dom Pedro I e por Dom Pedro II. Datado de 1820, o Colégio Caraça
funcionou até um incêndio acidental em 28 de maio de 1968 restando
apenas ruínas, hoje transformadas num espaço cultural, formado por um
museu com talheres de prata, porcelanas chinesas e objetos sacros em
ouro, e uma biblioteca com um acervo raro composto por livros de 1500. O
Santuário Nossa Senhora Mães dos Homens, foi à primeira igreja em estilo
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neogótico construída no país, e apresenta as relíquias de São Pio Mártir, um
soldado romano morto por assumir sua fé cristã. Elas chegaram ao Caraça
em 1757 e foram presenteadas pelo Papa Paulo VI. Na igreja há o quadro
“A Última Ceia” datado de 1827 e atribuído ao Mestre Ataíde.
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Há lugares dos quais se obtém excelentes vistas panorâmicas do entorno
do Santuário do Caraça, como a Capelinha e o Calvário com imagens de
gesso. Pode-se também contemplar a beleza das serras cobertas de
campos rupestres, cerrados e mata atlântica e a pureza das águas
cristalinas, formando um perfeito habitat natural de antas, jaguatiricas,
lobo-guará, quatis, raposas, saguis, sauás, siriemas, tamanduás e tucanos de
peito amarelo. Destacam-se na paisagem o Pico do Sol com 2.072 metros e
o Pico do Inficionado com 2.068 metros, ambos na Serra do Caraça, um dos
caminhos para a gruta do Centenário, a maior gruta quartízitica do mundo
com 3.400 metros de extensão. A expressão tupi-guarani “caraça” se refere
a uma silhueta natural, a “cara do Gigante”, adormecida nas verdes
elevações e referencia visual no passado, para os muitos bandeirantes que
por ali passaram em busca de ouro, prata e diamantes.

O local ideal para turismo ecológico proporciona vários passeios
agradáveis, como as piscinas naturais da Cascatinha e da Cascatona,
respectivamente com 12 e 100 metros de queda, cada uma, as quedas
d’água do Tanque Grande e da Região dos Taboões, o Rio Caraça e o
Banho do Belchior, ambos com a prainha, a gruta da Bocaina, a Cascata da
Bocaina com pedras em tom cor-de-rosa e piscinas naturais. Para aproveitar
esses inúmeros e belos recantos guardados no Caraça, recheados de
mistérios e surpresas, é possível ficar, pois o local dispõe de apartamentos e
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quartos, constituindo, assim confortáveis dormitórios, mas é proibido
acampar.

A

programados

alimentação
na

também

cantina/restaurante.

é

disponibilizada
O

Caraça

em

espera

horários

sua

visita.
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Certamente encantarás com a cultura e a natureza da região.

http://www.fideitabira.com.br/2014/fora-do-site/excursao-ao-santuario-docaraca
5

NATUREZA

E

CULTURA

NO

COMPLEXO

SERRA

DO

GANDARELA/CARAÇA, BORDA LESTE DO QF.

O Caraça forma juntamente com a serra do Gandarela um grande e
relevante complexo de paisagens naturais e culturais, além de significativo
corredor ecológico em área de intensão mineração e urbanização. Parte do
Quadrilátero Ferrífero (MG) ou simplesmente QF passou a ser legalmente
protegidos por três categorias diferentes de conservação: além da reserva
particular e do parque nacional há discussões para criação de uma reserva
de desenvolvimento sustentável enunciando a participação popular no
horizonte destas paisagens singulares. A participação recente da população
na reivindicação da criação do Parque Nacional do Gandarela torna o
movimento legítimo, pois solicitação partiu das pessoas que estão
diretamente ligadas com as alterações espaciais que ocorrerão. Cientes
135
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591026

www.conteudojuridico.com.br

disso, e das atribuições que competem a um Parque Nacional esboçaram
junto às entidades não governamentais e mesmo representantes públicos a
proposta da Reserva de Desenvolvimento Sustentável em parte da área
destinada inicialmente ao Parque Nacional. Tal medida além de garantir a
proteção efetiva da região não obstruiria as atividades locais dependentes
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diretamente das áreas naturais contribuindo também para a continuidade
das atividades econômicas e culturais locais.

Quando se fala em Quadrilátero Ferrífero, provavelmente a primeira coisa
que vem à mente é a sua dimensão econômica consolidada no contexto
socioeconômico da sociedade urbano-industrial brasileira. Curiosamente,
não há nenhuma valorização de seus inúmeros atributos ecológicos e para
piorar a situação quem repassa esta ideia errônea são os autores dos livros
didáticos de Geografia.

Somente para citar livros didáticos recentemente

publicados e direcionados ao Ensino Médio, as abordagens ressaltam o
caráter capitalista da exploração minerária que ocorre nesta área, sem
considerar com detalhes os impactos culturais e devastações ambientais
decorrentes da continua ação antrópica na região. Essa visão prossegue
acompanhando os estudantes, seja no ensino técnico-profissionalizante,
seja na graduação/especialização.
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https://desaiaspelomundo.com.br/santuario-do-caraca/
Os textos reforçam a imagem capitalista de valorização econômica de uma
área única em termos de biodiversidade ao ressaltarem unicamente a
exploração comercial de minérios, sem destacar a negatividade das ações.
Os escritos sobre o tema evocam ainda o direcionamento dos minerais via
ferrovias para exportação nos5 portos de Sepetiba (Rio de Janeiro) ou
Tubarão (Espirito Santo), bem como o emprego das mesmas em
siderúrgicas e metalúrgicas nacionais, sejam do entorno ou de outros
estados. Os textos também detalham como o Quadrilátero Ferrífero foi
extremamente importante para a industrialização do Sudeste brasileiro.

Deve-se romper com esta histórica valorização econômica dos atributos
naturais e culturais do Quadrilátero Ferrífero. O Quadrilátero Ferrífero,
localizado em grande parte em municípios da Região Metropolitana de
Belo Horizonte – RMBH e do Colar Metropolitano assim como inúmeras
outras áreas geográficas de Minas Gerais, dotada de significativos atributos
bióticos, culturais, econômicos e estéticos, destaca-se por sua vocação
minerária, responsável pelo surgimento dos núcleos de população desde o
século XVIII. A geologia da região é considerada uma das mais complexas e
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antigas do Brasil, com séries rochosas de idades variadas aflorando lado a
lado.

Limitada a oeste pelas Serras da Moeda e Rola Moça, a norte pelas Serras
do Curral e Piedade, ao sul pela Serra de Ouro Branco e a leste pelas Serras

Boletim Conteúdo Jurídico n. 861 de 07/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

do Gandarela e do Caraça, a área geológica do QF caracteriza-se pela
abundância de minério-de-ferro.

Historicamente alicerçada na realidade

mineira, a mineração, é o maior agente de transformação nesta região, e
algo visível no contexto das paisagens locais, resultando principalmente na
total descaracterização das mesmas. Localizada no sul da cadeia do
Espinhaço, numa área de transição entre importantes biomas, esta região
encontra-se no divisor de águas entre as bacias do Rio Doce e São
Francisco, evidenciando um potencial ecológico e hídrico indescritível.

Num ambiente caracterizado pela escassez de nutrientes, onde quase toda
matéria orgânica desce para os vales, desenvolve-se uma vegetação
expressiva marcada pela adaptação de espécies vegetais raras, como as
centenárias canelas-de-ema cujo crescimento lento decorre da ausência de
nutrientes. Este ameaçado ecossistema é alvo de estudos universitários que,
associados ao gerenciamento do IEF, têm socializado informações,
extremamente relevantes ao processo de sua efetiva conservação
ambiental. Além das mineradoras, outras ameaças são comuns, como a
invasão de espécies exóticas como o capim-gordura e os incêndios,
principalmente na época mais seca do ano. A existência, por exemplo, de
espécies biologicamente adaptadas ao fogo, não justifica jamais a
ocorrência de queimadas, em sua maioria, criminosas. O resultado muitas
vezes é irreversível, como a perda de espécies nativas ampliando o quadro
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já existente no estado de Minas Gerais onde 98% da vegetação é
secundária e apenas 2% é nativa.

A "canga" é uma rocha ferruginosa com cerca de 30 a 50 metros de
profundidade que se sobrepõe ao minério-de-ferro e se caracteriza como
um dos ecossistemas mais peculiares e ameaçados pela atividade de
Boletim Conteúdo Jurídico n. 861 de 07/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

mineração. Destes ambientes, encontrados no Brasil apenas na Serra dos
Carajás (Pará) e no QF, as "cangas" (itabiritos) ou "ilhas de ferro" são
formações ferríferas bandadas formadas por placas alternadas de sílica e
ferro, comuns em cristas e encostas e geralmente associadas ao quartzito e
ao granito/gnaisse. Nas áreas de "canga" ocorrem ainda cavernas que
abrigam espécies desconhecidas e protegem animais da fauna local. Nestes
espaços, os espeleotemas são raros e já foram encontradas inscrições
5

rupestres datadas em 1.500 anos atrás. Nota-se aqui o potencial
pedagógico para além da biologia, compreendendo história e geografia.

Ao se problematizar pedagogicamente a valorização apenas econômica das
Paisagens do Quadrilátero Ferrífero, uma discussão se materializa no tempo
e no espaço. É preciso entendê-la, sobretudo, pelos aspectos culturais e
ambientais, legitimando sua conservação. Ao enfatizar a área enquanto
corredor ecológico e circuito cultural, as paisagens se redefinem como elos
de educação contemporânea. Uma educação renovada na qual a paisagem
não somente eduque, mas estimule sua contínua preservação.
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http://www.conhecaminas.com/2016/02/santuario-do-caraca.htmlPARA
As Faculdades Promove, sediadas na capital mineira ofertam o curso regular
presencial de graduação em Direito, com estrutura curricular de 10
períodos de período de integralização de cinco anos. No 10º período, há
oferta da disciplina de Direito Ambiental com carga horária de 24
horas/aula. A descrição detalhada da ementa da respectiva disciplina
trabalha o Direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado como
direito de terceira geração (Artigo 225 da Constituição Federal, 1988)
ressaltando a Autonomia e metodologia do Direito Ambiental, os Princípios
constitucionais do Direito Ambiental, suas Fontes. O meio ambiente é
analisado nas sete constituições brasileiras promulgadas respectivamente
em 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. Nas Faculdades Promove, o
Direito Ambiental tem seu conteúdo programático dividido em dez
aspectos teóricos principais: Garantia Constitucional; Normas Gerais;
Reserva Legal; Crimes contra o Meio Ambiente; A ação Civil Pública; As
Normas e Instituições Jurídicas da sociedade Internacional; Princípios;
Fontes de Direito Internacional do Brasil; Ordem Jurídica Internacional;
Tratados. Com intuito acadêmico de extrapolar a sala de aula e os recursos
audiovisuais (quadro branco, pincéis, retro projetor, data show) e a
bibliografia básica composta por uma série de livros e textos (Quadro I), os
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docentes titulares empreendem uma Visita Técnica Orientada de Integração
Acadêmica pela Serra do Caraça, a cerca de 100 km de Belo Horizonte. E
ainda textos temáticos complementares correlacionados com a área de
formação acadêmica.
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Quadro I – relação dos Livros adotados na disciplina
Autor
Título
Cidade
Editora
Data
ANTUNES,
Direito ambiental.
Rio de Ed. Lumen 2000
Paulo de Bessa.
Janeiro: Juris. 4ª ed.
revista,
ampliada e
atualizada.
BENJAMIN,
Direito ambiental das Rio de Forense
2001.
Antônio
áreas protegidas.
Janeiro: Universitária,
Herman V.
BENJAMIN,
Dano
ambiental. São
R.T,
1993.
Antônio
Prevenção, reparação e Paulo:
5
Herman.
repressão.
CARNEIRO,
Direito ambiental.
Rio de Forense,
Ricardo.
Janeiro: 2001.
CHAVES,
Responsabilidade
no
Antônio.
Direito
Ambiental
brasileiro. in RF 317/09C
MACHADO,
Direito
ambiental São
Revista dos 2002.
Paulo
Afonso brasileiro. 10. ed.
Paulo:
Tribunais,
Leme.
MAGALHÃES,
A questão ambiental.
São
Malheiros:
1995.
Luiz Edmundo
Paulo:
de.
MORAES, Luiz Curso
de
direito São
Atlas,
2001
Carlos Silva de. ambiental.
Paulo:.
SÉGUIN, Elida.
O direito ambiental. 2ª Rio de Forense,
2002.
ed.
Janeiro:
SILVA,
José Direito
ambiental São
Malheiros,
1995.
Afonso.
constitucional.
Paulo:
Fonte :
http://faculdadepromove.br/bh/arquivos_up/documentos/Direito%20Ambie
ntal.pdf
141
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591026

www.conteudojuridico.com.br

O objetivo desta atividade complementar obrigatória é repensar o processo
de apropriação do saber científico ofertado na disciplina de Direito
Ambiental e a reconfiguração do projeto de sociedade vigente consolidado,
suas projeções e desdobramentos, numa perspectiva interdisciplinar. Entre
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diferentes discursos, os estudantes do ensino de graduação vistam três
Pontos de Interação, Percepção e Análise, nos quais há uma abordagem in
loco, ampliando a visão critica nesta primeira etapa da formação acadêmica
em nível superior.

O recorte especial do Ponto A é a Trilha da Cascatinha cuja localização está
na área leste da RPPN e onde se aborda o eixo temático ecologia, meio
ambiente

e

sociedade.

A

natureza

indispensável

à

vida

e

ao

desenvolvimento da humanidade é evidenciada na paisagem através de
abordagens técnicas: Meio Ambiente e Sociedade; Introdução à Ética e
Recursos Naturais; Política e Gestão Ambiental; Planejamento e Estudos
Ambientais; Gestão de Recursos Hídricos; Ecologia Aplicada e Meio
Ambiente; Técnicas de Gestão da Biodiversidade;

O recorte especial do Ponto B efetiva-se nas Ruínas do Colégio localizadas
complexo

histórico

do

santuário

com

abordagens

temáticas

em

administração, gestão e desenvolvimento. A sociedade moderna e seus
impactos positivos e negativos são apresentadas aos alunos através de
setes abordagens técnicas: Fundamentos de Geologia e Pedologia; Fontes
de Energia e Gestão Ambiental; Geoprocessamento e Meio Ambiente;
Legislação e Licenciamento de Impactos Ambiental; Sistemas de Gestão e
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Auditoria Ambiental; Controle, Avaliação de Impactos e Riscos Ambientais;
Fundamentos da Recuperação de Áreas Degradadas.

O recorte especial referente ao Ponto C cuja localização esta na parte
interna e também externa da Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens. Neste
atrativo o eixo temático associa arquitetura, artes e engenharia com sete
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abordagens técnicas: Poluição, Resíduos Sólidos e Saúde; Economia
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; Elaboração e Análise de Projetos
Ambientais; Estatística e Indicadores Ambientais; Análise Ambiental
Integrada;

Planejamento

Ambiental

de

Áreas

Urbanas

e

Rurais;

Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental.

O roteiro tem duração de um dia inteiro, com saída às 06h e retorno
5

previsto para as 15hs. São 8hs aproximadamente, sendo 1h30 minutos para
cada ponto de parada, 2h para alimentação/suporte e 4h30 para
deslocamentos. Os pontos de suporte para banheiros e alimentação,
encontram-se na Rodovia Federal BR 381, altura de Roças Novas e no
Restaurante do Caraça. Os diferenciais dessa possibilidade extraclasse
assentam-se em propiciar uma formação educativa no Direito Ambiental
com enfoque interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. Além da
supervisão direta do professor titular da disciplina, há guias credenciados e
legalizados, ônibus confortáveis num roteiro personalizado e exclusivo.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVES, Julia Falivene. Metrópoles: cidadania e qualidade de vida. São Paulo:
Moderna, 1992. (Coleção Polêmica). 152 p.
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CIÊNCIAS
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1998. 121 p.
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DA SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 362 DA SÚMULA DO STJ
RAUL FERNANDO TOSTA BOLSON:
Bacharel em Direito pela UNAERP.
Advogado com atuação em contencioso
cível.
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No ano de 2008 o STJ editou o enunciado nº 362 de sua súmula, de
seguinte teor: “a correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento”.
À época, o STJ afastou a incidência do enunciado nº 43 de sua
súmula (“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da
data do efetivo prejuízo”) sobre a indenização por dano moral,
determinando que a correção deveria incidir desde o arbitramento. A razão
determinante desse entendimento, conforme se vê de precedente de lavra
do então ministro Teori Zavascki (REsp 657.026/SE), era que “no momento
da fixação do quantum indenizatório, o magistrado leva em consideração a
5
expressão atual de valor da moeda”, de modo que haveria bis in idem em
nova atualização.
O entendimento era consentâneo com o CPC/73, no qual não
competia ao autor da demanda formular pedido determinado e atribuir
valor certo à indenização por dano moral. Isso autorizava que o juiz – que
não estava vinculado ao valor “sugerido” na petição inicial – arbitrasse o
montante que reputava justo para a indenização até o momento do
proferimento de sua decisão. Daí por que nova correção incidiria somente a
partir “do arbitramento”.
Todavia, com a entrada em vigência do art. 292, inc. V do CPC/2015,
é exigido que “nas demandas de compensação por danos morais, o autor
indique o valor pretendido, formulando-se, deste modo, pedido
determinado, inadmissível, por conseguinte, pedido genérico nessas
hipóteses”[1].
E porque está vinculado ao pedido, ainda que o processo tramite
por vários anos e a quantia pleiteada esteja defasada no momento do
proferimento
da
decisão,
o
juiz
não
poderá
arbitrar
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quantia superior levando “em consideração a expressão atual de valor da
moeda”, entendimento que determinou a edição do enunciado nº 362 da
súmula do STJ.
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Significa dizer que, ainda que acolhido o pedido de indenização por
dano moral no montante indicado pelo autor na petição inicial (art. 292, inc.
V do CPC), se a correção incidir somente a partir do arbitramento, o
montante já estará defasado pelo decurso do tempo.
Daí se percebe que o enunciado nº 362 da súmula do STJ é
incompatível com a formulação de pedido determinado para a indenização
por dano moral na forma do art. 292, inc. V do CPC, e, portanto, deve ser
superado.
NOTAS:
[1] CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. ed.
São Paulo: Atlas, 2017, p. 199.
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DA PRISÃO
EM
FLAGRANTE NO
BRASIL: FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL E CONTROLE JURISDICIONAL CONTEMPORÂNEO
FILIPE EWERTON RIBEIRO TELES:
Acadêmico do Curso de Graduação em
Direito. Universidade Regional Do Cariri URCA (CE).
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Resumo: Trata-se de artigo dedicado ao estudo do fundamento
constitucional da prisão em flagrante e seu controle jurisdicional
contemporâneo. O principal enfoque do estudo, elemento indissociável do
tema ora trabalhado nesta produção acadêmica, a prisão, sobretudo a
prisão em flagrante, pode ser tida como fator constitutivo dos pilares de
sustentação do presente artigo.
Palavras-chave: Prisão em Flagrante; Controle Jurisdicional; Fundamento
Constitucional.
Sumário: 1. Introdução; 2. Conceito de Prisão; 3. Espécies de Prisão
Processual Cautelar; 4. Controle5 de Legalidade da Prisão; 5. Da prisão em
flagrante e seu controle jurisdicional; Conclusão; Referências.

1 INTRODUÇÃO
O artigo que se apresenta, pretende lançar olhares à prisão em
flagrante como instituto de repressão, providência imediata em decorrência
da prática de ilícitos, medida primeira da persecução criminal, por vezes,
necessária ao desencadeamento da processualística, quase sempre
primordial ao esclarecimento da dinâmica fática.
Trabalhar-se-á a legalidade, sua previsão constitucional,
modalidades e consequências imediatas de sua realização. O
posicionamento doutrinário e a que se presta tal instituto. Sobretudo,
buscar-se-á verificar a prisão em flagrante como inegável instrumento de
cerceamento de liberdade, carecendo de extremado cuidado e rígido
controle institucional.
Nada obstante, objetiva-se dentre outros aspectos, verificar os
modos de controle. Traçando uma linha de entendimento que remeta o
leitor aos ditames legais, fomentando estudos posteriores, de forma tal a
não esgotar as linhas de pesquisa e tampouco os questionamentos em
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torno do assunto abordado. Contudo sob o aspecto contextual da presente
obra, o capítulo é destinado a subsidiar de forma consistente a exploração
da temática central que virá a ser abordada posteriormente.
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2 CONCEITO DE PRISÃO
Incumbência precípua da máquina estatal é a tutela dos bens
jurídicos de maior relevância, sobretudo quando se trata da aplicação da lei
penal. Antecedida pela vida, a liberdade configura como um dos maiores
bens a serem protegidos. A prisão, neste contexto surge como resposta
institucional à prática de atos antijurídicos de extremada relevância.
Contudo a liberdade de alguém, somente deverá ser cerceada em casos
justificáveis, e ausentes de outros meios.
Preceitua o art. 5.º, LXI, da Constituição Federal de 1988 que:
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.
Têm-se por regra que a prisão, no Brasil, deva ser fundada em
decisão de magistrado competente, devidamente motivada e reduzida a
escrito, ou necessita decorrer de flagrante delito, especificamente neste
caso cabendo a qualquer do povo a sua concretização. Os incisos LXII, LXIII,
LXIV e LXV, do mesmo artigo, preveem e regulamentam a forma pela qual a
prisão deve ser formalizada.
Assim, na lição de Guilherme de Souza Nucci, conceitua-se que:
É a privação da liberdade, tolhendo-se o direito de ir e
vir, através do recolhimento da pessoa humana ao
cárcere. Não se distingue, nesse conceito, a prisão
provisória, enquanto se aguarda o deslinde da
instrução criminal, daquela que resulta de
cumprimento de pena. (NUCCI, 2018, p. 294).
Enquanto o Código Penal regula a prisão proveniente de
condenação, estabelecendo as suas espécies, formas de cumprimento e
regimes de abrigo do condenado, o Código de Processo Penal cuida da
prisão cautelar e provisória, destinada unicamente a vigorar, quando
necessário, até o trânsito em julgado da decisão condenatória.
A prisão no processo penal equivale à tutela de
urgência do processo civil. Ilustrando, o art. 300 do
Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será
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concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo (NUCCI, 2018, p.
294).
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Conceitualmente, muitas serão as definições encontradas, uma vez
que a percepção humana permite ao observador dos fenômenos sociais,
construir seus conceitos sob os mais diversos prismas, entretanto, no que
tangue a prisão, os pontos de vista são convergentes na maioria dos
aspectos. De acordo com Castelo Branco, “a prisão consiste em qualquer
restrição a liberdade individual, dentro de casa, ou de penitenciária, ou de
dependências policiais, ou de quartel, ou de casa fechada destinada a
punição ou a correção, ou, ainda, pela limitação da liberdade mediante
algemas, ou ligações a pesos etc.” (BRANCO,1980, p.4).
Por sua vez, vejamos que preleciona Fernando Capez que “a prisão
é a privação de liberdade de locomoção determinada por ordem escrita da
autoridade competente ou em caso de flagrante delito” (CAPEZ, 2004,
p.227).
Desta forma, observa-se que em qualquer caso, a prisão deverá ser
5 A privação de liberdade carece de justa
precedida de regulação legislativa.
causa e fundamentação específica, apresentando-se como a última fronteira
a ser ultrapassada, como forma de proteção da liberdade.
3 ESPÉCIES DE PRISÃO PROCESSUAL CAUTELAR
A prisão cautelar deve se apresentar sob as balizas constitucionais
apresentadas. A matéria penal usa do instituto da prisão, ora como meio
para se atingir os fins processuais, verdadeira razão de ser da prisão
cautelar, ora para dar cumprimento às sanções previstas legalmente, neste
momento se manifesta a prisão como pena. A respeito da prisão cautelar,
preconiza José Frederico Marques que:
[...] a prisão cautelar tem por objeto a garantia
imediata da tutela de um bem jurídico para evitar as
conseqüências do 'periculum in mora'. Prende-se para
garantir a execução ulterior da pena, o cumprimento
de futura sentença condenatória. Assenta-se ela num
juízo de probabilidade; se não houver probabilidade
de condenação, a providência cautelar é decretada a
fim de que não se frustrem a sua execução e seu
cumprimento. (MARQUES, 1997, p.23)
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Definindo subsidiariamente a prisão cautelar, Paulo Rangel nos
aponta que:
[...] a prisão constitui uma espécie de medida cautelar,
isto é, é aquela que recai sobre o indivíduo, privandoo de sua liberdade de locomoção, mesmo sem
sentença definitiva. Pode ser decretada desde o
inquérito policial até antes do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória. Como é exceção, só
pode ser decretada quando demonstrado o fumus
boni iuris e o periculum in mora (RANGEL, 2000,
p.365).
Tratam-se de seis modalidades, a saber: a) prisão temporária; b)
prisão em flagrante; c) prisão preventiva; d) prisão em decorrência de
pronúncia; e) prisão em decorrência de sentença condenatória recorrível; f)
condução coercitiva de réu, vítima, testemunha, perito ou de outra pessoa
que se recuse, injustificadamente, a comparecer em juízo ou na polícia.
No último caso mencionado, por se tratar de modalidade de prisão
(quem é conduzido coercitivamente pode ser algemado e colocado em cela
até que seja ouvido pela autoridade competente), Nucci defende que
somente o juiz pode decretá-la. Aliás, nessa ótica, cumpre ressaltar o
disposto no art. 3.º da Lei 1.579/52 (modificada pela Lei 10.679/2003):
Indiciados e testemunhas serão intimados de acordo
com as prescrições estabelecidas na legislação penal. §
1.º Em caso de não comparecimento da testemunha
sem motivo justificado, a sua intimação será solicitada
ao juiz criminal da localidade em que resida ou se
encontre, na forma do art. 218 do Código de Processo
Penal (NUCCI, 2018, p. 294).
Demonstra-se, pois, que as Comissões Parlamentares de Inquérito,
cujo poder investigatório, segundo a Constituição Federal (art. 58, § 3.º), é
próprio das autoridades judiciais, não devem ter outro procedimento senão
o de requerer ao magistrado a intimação e condução coercitiva da
testemunha para prestar depoimento. Logo, nenhuma outra autoridade
pode prender a testemunha para conduzi-la à sua presença sem expressa,
escrita e fundamentada ordem da autoridade judiciária competente (art. 5.º,
LXI, CF).
Naquilo que se refere a prisão cautelar, tratando-se de estrangeiro,
deve-se ter em conta a possibilidade de prisão para extradição. Entretanto
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não é mister do Supremo Tribunal Federal se reunir para decidir a situação
do extraditando, em caso de não estar este detido de forma preventiva. Por
outro lado, diante da possibilidade de que o Estado requerente de
extradição, antes até do ingresso oficial do pedido de extradição, busque a
decretação de prisão cautelar do extraditando.
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O pedido de prisão cautelar noticiará o crime cometido e deverá
ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem
eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito.
O referendado pedido de prisão poderá ser apresentado ao Ministério da
Justiça por meio da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol),
devendo estar devidamente instruído com elementos probantes
(documentação) da existência de ordem de prisão emitida pelo Estado
estrangeiro.
Dá-se prazo de 90 (noventa) dias, da data em que tiver sido
cientificado da prisão do extraditando, para formalizar o devido pedido de
extradição. Neste aspecto vejamos os dizeres de Nucci:
Há, dessa forma, duas possibilidades de decretação da
prisão preventiva para extradição: a) antes do ingresso
do pedido5 de extradição no STF e como medida de
cautela para que o extraditando não fuja; b) assim que
ingressar o pedido extradicional no STF, para que o
extraditando seja colocado à disposição da
Corte. (NUCCI, 2018, p. 295).
4 CONTROLE DE LEGALIDADE DA PRISÃO
O advento da Carta Magna de 1988, inaugurou novos tempos no
que diz respeito ao controle dos mecanismos de aplicação do Direito penal
e Processual Penal. Coroando o gradativo processo de redemocratização. A
Constituição Federal abre os horizontes para a consolidação dos princípios
que lhes serviram de alicerce. Desta forma os princípios da Legalidade e do
Devido Processo Legal, configuram como verdadeiras balizas a aplicação da
lei.
Tratando-se do princípio da reserva absoluta de lei formal, verificase que incidirá nos casos em que seja imperativa a privação de liberdade,
mesmo que provisória. As formalidades legais são exigência precípua,
referem-se tanto a imposição de penas privativas de liberdade, quanto à
fixação de medidas de caráter cautelar que afetam a liberdade em sua
amplitude.
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É impositivo constitucional que toda prisão seja fielmente
fiscalizada por juiz de direito. Estipula o art. 5.º, LXV, que: “A prisão ilegal
será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”.
No mesmo sentido, dispõe o art. 310, I, do CPP:
Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o
juiz deverá fundamentadamente:
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I - relaxar a prisão ilegal. (..)
Além disso, não se pode olvidar que, mesmo a prisão decretada por
magistrado, fica sob o crivo de autoridade judiciária superior, através da
utilização dos instrumentos cabíveis, entre eles o habeas corpus:
Art. 5º, LXVIII - 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. (art. 5.º, LXVIII, CF).
Constitui abuso de autoridade efetuar prisão ilegal, deixar de
relaxar – nesse caso válido apenas para o juiz – prisão ilegalmente realizada,
bem como deixar de comunicar ao magistrado a prisão efetivada, ainda que
legal. Quando a prisão for indevidamente concretizada, por pessoa não
considerada autoridade, trata-se de crime comum (constrangimento ilegal
e/ou sequestro ou cárcere privado).
5 DA PRISÃO EM FLAGRANTE E SEU CONTROLE JURISDICIONAL
A natureza jurídica da prisão em flagrante é de medida cautelar de
segregação provisória do autor da infração penal. Isto posto, a aparência da
tipicidade por si só, apresenta-se como elemento suficiente à sua
realização, não se exigindo qualquer valoração prévia em torno da ilicitude
e a culpabilidade, que por sua vez configuram como requisitos para a
configuração do crime, a serem aferidos e processados ao longo da
instrução probatória processual. Trata-se a tipicidade como sendo o fumus
boni juris (fumaça do bom direito), fator autorizador da ação, entretanto
não podendo ser dissociada do arcabouço legal vigente.
Nos termos do ensinamento de Guilherme de Souza Nucci, em
definição aduz que:
Flagrante significa tanto o que é manifesto ou
evidente, quanto o ato que se pode observar no exato
momento em que ocorre.
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Neste sentido, pois, prisão em flagrante é a
modalidade de prisão cautelar, de natureza
administrativa, realizada no instante em que se
desenvolve ou termina de se concluir a infração penal
(crime ou contravenção penal). (NUCCI, 2018, p. 301).
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Prepondera em sede constitucional, que tal modalidade de prisão
ocorra sem a expedição de mandado de prisão pela autoridade judiciária,
conforme aduz a Carta Magna em seu (art. 5.º, LXI), daí emerge a
fundamentação de seu caráter administrativo, apresentando-se como
incompreensível que qualquer do povo (autoridade policial legalmente
constituída ou não) ao se deparar com um crime em pleno curso, fosse
impedido por força de lei, de tomar providências no intuito de cessar a
ação criminosa, quando possível, e de deter o autor imediatamente,
ficando por outro lado, sujeito aos excessos de suas atitudes. Conforme nos
mostra Nucci:
O fundamento da prisão em flagrante é justamente
poder ser constatada a ocorrência do delito de
maneira manifesta e evidente, sendo desnecessária,
para a finalidade
cautelar e provisória da prisão, a
5
análise de um juiz de direito. Por outro lado, assegurase, prontamente, a colheita de provas da
materialidade e da autoria, o que também é salutar
para a verdade real, almejada pelo processo penal.
Certamente, o realizador da prisão fica por ela
responsável, podendo responder pelo abuso em que
houver incidido. (NUCCI, 2018, p. 294).
A prisão em comento, realizada ao largo da existência de um
mandado da autoridade competente, sujeita-se ao crivo imediato do
magistrado, conforme previsão legal, poderá relaxar a prisão quando
constatada qualquer ilegalidade à luz do (art. 5.º, LXV, CF). Cabendo a
ressalva de que ao ser analisada e mantida pelo juiz, imbui-se de conteúdo
jurisdicional, configurando como a autoridade coatora o magistrado que a
deu sustentação.
A natureza jurídica da prisão em flagrante é de medida cautelar de
segregação provisória do autor da infração penal. Isto posto, a aparência da
tipicidade por si só, apresenta-se como elemento suficiente à sua
realização, não se exigindo qualquer valoração prévia em torno da ilicitude
e a culpabilidade, que por sua vez configuram como requisitos para a
configuração do crime, a serem aferidos e processados ao longo da
155
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591026

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 861 de 07/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

instrução probatória processual. Trata-se a tipicidade como sendo o fumus
boni juris (fumaça do bom direito), fator autorizador da ação.
Tem essa modalidade de prisão, inicialmente, o caráter
administrativo, pois o auto de prisão em flagrante, formalizador da
detenção, é realizado pela Polícia Judiciária, mas torna-se jurisdicional,
quando o juiz, tomando conhecimento dela, conforme afirmado
anteriormente. Tanto assim que, havendo a prisão em flagrante, sem a
formalização do auto pela polícia, que recebe o preso em suas
dependências, cabe a impetração de habeas corpus contra a autoridade
policial, perante o juiz de direito. Entretanto, se o magistrado a confirmar,
sendo ela ilegal, torna-se coatora a autoridade judiciária e
o habeas corpus deve ser impetrado no tribunal. Nesse diapasão, Nucci
assevera que:
Quanto ao periculum in mora (perigo na demora),
típico das medidas cautelares, é ele presumido
quando se tratar de infração penal em pleno
desenvolvimento, pois lesadas estão sendo a ordem
pública e as leis. Cabe ao juiz, no entanto, após a
consolidação do auto de prisão em flagrante, decidir,
efetivamente, se o periculum existe, permitindo, ou
não, que o indiciado fique em liberdade (NUCCI, 2018,
p. 294).
A reforma implementada pela Lei 12.403/2011 tornou obrigatório,
para o magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, as seguintes
medidas:
(art. 310, CPP): a) relaxar a prisão ilegal; b) converter a
prisão em flagrante em preventiva, desde que
presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se forem
inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP; c) conceder liberdade
provisória, com ou sem fiança.
Nesse sentido Nucci adentra em considerações sobre o tema:
Portanto, não há mais espaço para que o juiz
simplesmente mantenha a prisão em flagrante,
considerando a “em ordem”. Ele deve convertê-la em
preventiva ou determinar a soltura do indiciado, por
meio da liberdade provisória. A única hipótese de se
manter alguém no cárcere, com base na prisão em
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flagrante, decorre da revogação da liberdade
provisória, pelo não cumprimento de suas condições.
Mesmo assim, parece-nos ideal que o magistrado,
quando revogar o benefício, promova a conversão da
prisão em flagrante em preventiva; afinal, motivos
existem, tendo em vista o desprezo do indiciado/réu
em relação aos requisitos estabelecidos para a
liberdade provisória. (NUCCI, 2018, p. 301).
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Há casos em que, apesar da prisão ser realizada, o auto não precisa
ser formalizado, como ocorre nas infrações de menor potencial ofensivo,
desde que o detido se comprometa a comparecer ao Juizado Especial
Criminal, conforme preceitua a Lei 9.099/95 (art. 69, parágrafo único).
Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a
lavratura do termo, for imediatamente encaminhado
ao juizado ou assumir o compromisso de a ele
comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem
se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o
juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu
5 do lar, domicílio ou local de convivência
afastamento
com a vítima. Lei 9.099/95 (art. 69, parágrafo
único).
Embora a referida lei mencione que não se imporá “prisão em
flagrante”, deve-se entender que esta não será apenas formalizada através
do auto, pois qualquer do povo pode prender e encaminhar à delegacia o
autor de uma infração de menor potencial ofensivo, até pelo fato de que
tipicidade existe e o leigo não é obrigado a conhecer qual infração é sujeita
às medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95, e qual não é. Por outro lado,
convém mencionar a inviabilidade total de se prender em flagrante o
usuário de drogas, conforme prevê o art. 48, § 2.º, da Lei 11.343/2006 (Lei
de Drogas).
Art. 48. O procedimento relativo aos processos por
crimes definidos neste Título rege-se pelo disposto
neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as
disposições do Código de Processo Penal e da Lei de
Execução Penal.(...) § 2o Tratando-se da conduta
prevista no art. 28 desta Lei, não se imporá prisão em
flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente
encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste,
assumir o compromisso de a ele comparecer,
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lavrando-se termo circunstanciado e providenciandose as requisições dos exames e perícias necessários
art. 48, § 2.º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).
Em matéria penal e processual penal, deve-se elevado respeito aos
prazos e às consequências oriundas de sua inobservância. Aponta a
legislação um período máximo de 24 horas, contadas da efetivação da
prisão, devendo-se dar nota de culpa ao preso e enviar os autos da prisão
em flagrante ao juiz competente. Na verdade, a comunicação ao
magistrado deverá ser imediata, conforme aduzem os arts. 306 e 307 do
CPP, apontando de fora inequívoca a necessidade de submeter a prisão em
comento ao crivo jurisdicional. Como se vê:
Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde
se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz
competente, ao Ministério Público e à família do preso
ou à pessoa por ele indicada;
Art. 307. Quando o fato for praticado em presença da
autoridade, ou contra esta, no exercício de suas
funções, constarão do auto a narração deste fato, a
voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os
depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado
pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e
remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar
conhecimento do fato delituoso, se não o for a
autoridade que houver presidido o auto;
Esse prazo é improrrogável, pois a prisão, ato constitutivo de
cerceamento da liberdade, configura um natural constrangimento, motivo
pelo qual não se devem admitir concessões. Não se contam as 24 horas a
partir do término da lavratura do auto, pois isso ampliaria muito o tempo
para que o indiciado ficasse sabendo, formalmente, qual o teor da acusação
que o mantém preso. O prazo se inicia quando a prisão se concretiza, ainda
fora da delegacia de polícia.
A nota de culpa é o documento informativo oficial, dirigido ao
indiciado, comunicando-lhe o motivo de sua prisão, bem como o nome da
autoridade que lavrou o auto, da pessoa que o prendeu (condutor) e o das
testemunhas do fato. Aliás, é direito constitucional tomar conhecimento
dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório (art. 5.º, LXIV, CF).
Se a nota de culpa não for expedida (ou for expedida fora do
prazo), entendemos configurar-se ato abusivo do Estado, proporcionando o
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relaxamento da prisão em flagrante, bem como medidas penais – abuso de
autoridade, se for o caso, havendo dolo – e administrativas contra a
autoridade policial.
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Com isso não podemos aquiescer, já que essa
modalidade de prisão, sem o prévio aval do juiz,
prescinde do mandado, mas tem uma série de
formalidades fundamentais a seguir. Não respeitadas
estas, a solução é considerar ilegal a detenção e não
simplesmente tomar providência contra o agente do
Estado. É preciso juntar o comprovante de entrega da
nota de culpa ao indiciado aos autos do inquérito.
(NUCCI, 2018, p. 302).
Quando o crime for cometido na presença da autoridade
competente para a lavratura do auto de prisão em flagrante – ou mesmo
contra esta –, estando ela no exercício das suas funções, não há cabimento
em se falar em condutor, ou seja, aquele que leva o preso até a autoridade
encarregada da formalização da prisão. Por isso, dada a voz de prisão, o
auto se faz com menção a essa circunstância, ouvindo-se as testemunhas e
o indiciado (é preciso manter essa
ordem, ainda que, da leitura do art. 307
5
do CPP, possa-se crer deva o indiciado falar antes das testemunhas).
Em seguida, segue-se o procedimento normal,
enviando-se o auto ao juiz. Se quem lavrou o auto foi
o próprio magistrado – o que não é aconselhável fazer
– logicamente ele mesmo já conferiu legalidade à
prisão. Se houver algum questionamento, deve ser
feito por habeas corpus, diretamente ao tribunal.
Registremos ser a remessa dos autos da prisão em
flagrante à autoridade judiciária competente, antes de
tudo, uma imposição constitucional, pois somente o
juiz pode averiguar a legalidade da prisão, tendo o
dever de relaxá-la, se for considerada ilegal (art. 5.º,
LXV, CF)” (NUCCI, 2018, p. 302).
Ao avaliar a prisão em flagrante, é preciso que o magistrado
fundamente a decisão de sua manutenção e, igualmente, o faça se resolver
colocar o indiciado em liberdade provisória, com ou sem fiança. Nessa
ótica, está a lição de Antônio Magalhães Gomes Filho:
Daí a indispensável exigência de que essa decisão seja
integralmente justificada: quanto à legalidade, devem
ser explicitadas as razões pelas quais se entende
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válido o flagrante; quanto à necessidade, nos mesmos
moldes em que tal dever é imposto em relação ao
provimento em que se decreta uma prisão preventiva
(FILHO, 2001, p. 227).
Inexistindo autoridade policial no lugar onde a prisão efetivou-se, o
preso deve ser apresentado a do local mais próximo, conforme preconiza o
Artigo 308 do código de Processo Penal. Isto posto, infere-se que dado o
caráter cerceador de uma garantia fundamental, a prisão deve ser revestida
de legalidade, elemento a ser aferido inicialmente pela autoridade policial e
por fim pelo magistrado, em sede jurisdicional.
CONCLUSÃO
O presente trabalho tratou-se dos fundamentos constitucionais da
prisão, estabelecendo sua conceituação, as espécies de prisão processual de
caráter cautelar, dispensando atenção ao controle de legalidade da prisão e
ainda o controle jurisdicional da prisão em flagrante. Do artigo depreendese que a prisão, de qualquer espécie deverá ser precedida de legislação que
discipline, deve ainda observar os rígidos parâmetros constitucionais e que
a única exceção à obrigatoriedade de ordem fundamentada de juiz, será a
prisão em flagrante, entretanto, mesmo ela será submetida a controle de
legalidade e jurisdicional, portanto, devendo ser o preso apresentado a
autoridade judicial imediatamente.
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LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR COLIGADAS E CONTROLADAS
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RESUMO:Dada a relevância histórica e financeira do imposto sobre a renda,
com expressiva arrecadação para os cofres públicos e grande impacto sobre
a capacidade contributiva dos sujeitos passivos, este trabalho se propõe
especificamente ao exame do critério espacial da hipótese de incidência do
imposto de renda sobre a pessoa jurídica, notadamente sobre o regime de
tributação dos lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas de
pessoas jurídicas domiciliadas no país. Para tanto, o estudo se centra na
relação do critério espacialcom o âmbito territorial de aplicação da lei
tributária, isto é, com a vigência da lei tributária no espaço. Após uma
reflexão crítica, a conclusão defendida neste artigo é a de que a nova
legislação sobre o tema (Lei n. 12.973/2014) não pode ser considerada
propriamente uma legislação “CFC” (Controlled Foreign Corporation), pois
não visa sua aplicação apenas em caráter excepcional, de forma a evitar
específicos casos de abuso por parte de pessoas jurídicas sediadas no
exterior, tributando de forma indistinta as controladas independentemente
de estarem situadas em “paraísos fiscais” ou não. Em relação às coligadas,
também não há outros testes que permitam identificar se existe um abuso a
justificar a tributação da totalidade dos lucros antes da efetiva distribuição,
disponibilização. Em suma, não há justificativa para a ficção de distribuição
de lucros, optando o legislador brasileiro pela eficácia da arrecadação em
detrimento de princípios como capacidade contributiva e dos acordos
internacionais contra a bitributação mantidos pelo Brasil.
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ABSTRACT: Given the historical and financial relevance of income tax, with
significant collection for public safes and a great impact on taxpayers'
ability to contribute, this paper specifically proposes to examine the spatial
criteria of the hypothesis of income tax incidence on legal entities, notably
on the regime of taxation of profits earned abroad by subsidiaries and
affiliates of legal entities domiciled in the country. For this, the study
focuses on the relationship of the spatial criteria with the territorial scope of
application of the tax law, that is, with a validity of the tax law in space. After
a critical reflection, the conclusion defended in this article is that the recent
legislation on the subject (Law 12.973 / 2014) cannot be properly
considered a "CFC" (Controlled Foreign Corporation) legislation, since it
does not aim at its application only on an exceptional basis, in order to
avoid specific cases of abuse by legal entities based abroad, regardless of
whether they are in "tax heavens" or not. In relation to affiliates, there are
also no other tests to identify if5 there is an abuse justifying the taxation of
all profits before the effective distribution, availability. In short, there is no
justification for the fiction of distribution of profits, opting the Brazilian
legislature for the effectiveness of tax collection rather than principles such
as contributory capacity and international agreements against double
taxation maintained by Brazil.
Keywords: Tax. Income. Legal person. Spatial criteria. Extraterritoriality.
Universality. Validity. Subsidiaries. Affiliates.

1 INTRODUÇÃO
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza sempre
ocupou espaço importante no sistema tributário em razão de sua dimensão
histórica, dos amplos recursos econômicos, políticos e jurídicos, com
expressiva arrecadação para os cofres públicos, além do impacto sobre a
capacidade contributiva dos sujeitos passivos.
Não obstante a inegável relevância desse imposto, foi somente
recentemente que surgiram estudos com uma análise científica mais
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com os desdobramentos infraconstitucionais previstos na farta legislação a
ele relativa, havendo interpretações pouco elaboradas que dificultam a boa
aplicação dos recursos dele obtidos e impedem que tanto Fisco como
contribuinte possam usufruir dessa forma de tributação.
Ante a intensa velocidade da produção normativa em seara tributária,
a doutrina nacional vem proporcionalmente aumentando sua contribuição
científica, porém especificamente em relação ao imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, a complexidade de seu regime de
incidência ainda tem espantado os especialistas.
Tendo em mente tais ponderações críticas, o presente trabalho
propõe um exame que parte do texto constitucional em um caminho
epistemológico até alcançar as normas infraconstitucionais, desde as gerais
e abstratas, no sentido do ciclo de positivação do direito positivo, até que
se possa alcançar a região material das condutas intersubjetivas.
Apenas o estudo mais aprofundado sobre esse imposto revela
violações a princípios como o da capacidade contributiva, por não se
preservar o mínimo vital à subsistência digna do ser humano, em
desrespeito ao sobrevalor da “justiça tributária”.
Este trabalho se debruça especificamente sobre o exame do critério
espacial da hipótese de incidência do imposto de renda sobre a pessoa
jurídica, em especial sobre o regime de tributação dos lucros auferidos no
exterior por controladas e coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas no
país. O estudo se ocupará da relação do critério espacial com o âmbito de
aplicação da lei tributária, isto é, com a vigência da lei tributária no espaço.
Nessa análise se constatará que a lei tributária federal não se limita ao
respectivo território, sendo possível contemplar situações ocorridas no
exterior. Daí o art. 43, §2º, do CTN ter previsto a extraterritorialidade do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, permitindo que
alcance rendimento ou receita proveniente do exterior. Essa
extraterritorialidade depende do aspecto a que se der relevância nesse fato
ocorrido no exterior, apoiando-se nos elementos de conexão da
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nacionalidade, residência, ou fonte da renda, na fixação do aspecto espacial
da hipótese tributária.
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Para lograr êxito na definição do critério espacial do IRPJ, o trabalho
reconhece a necessidade de construção da regra-matriz de incidência do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, como
instrumento de trabalho, com destaque para o suposto normativo, no qual
é descrita a hipótese de incidência tributária, caracterizada por seus vários
critérios. Ao critério espacial da hipótese de incidência ainda é contraposta
a noção de vigência da lei tributária no espaço, relacionando-se os
conceitos.
A conclusão deste trabalho a respeito da tributação dos lucros
auferidos no exterior por coligadas e controladas somente se faz possível
mediante compreensão e precisão do critério espacial do IPRJ, em uma
abordagem teórica que parte da adoção da premissa do Direito como
fenômeno comunicacional em uma perspectiva lógico-constructivista, até
se obter os elementos da hipótese
normativa que servem de base para a
5
solução das discussões relativas à extraterritorialidade desse tributo.
2 O DIREITO POSITIVO COMO FUNDAMENTO PARA O IRPJ
2.1 O direito positivo como fenômeno comunicacional
A perspectiva de direito positivo adotada neste trabalho parte da
teoria geral dos objetos, preconizada por Edmund Husserl, e
posteriormente retomada e explicitada por Carlos Cossio. Tomando-se o ser
humano como ponto de referência (visão antropocêntrica) nas relações
com
o
meio
circundante
podemos
obter
quatro ontologias
regionais ou regiões ônticas, a saber: a i) dos objetos naturais, ii) dos
objetos ideais, iii) dos objetos culturais e iv) dos objetos metafísicos. Os
objetos naturais são reais e podem ser colhidos na experiência, têm
existência no tempo e no espaço e são neutros de valor; os objetos ideais
são irreais, inocorrendo em condições de espaço e tempo, e tendem à
neutralidade axiológica; os objetos metafísicos, por sua vez, são reais, têm
existência no tempo e no espaço mas é desconhecido o seu acesso pela
experiência, justificando-se somente pela via da crença e podendo ser
valorados, positiva ou negativamente; por fim, os objetos culturais são reais,
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objeto de compreensão e tendo alta carga valorativa.
Especificamente quanto ao objeto do conhecimento jurídico, o direito,
cuida-se de objeto eminentemente cultural, na medida em que tem uma
existência física, e pode ser apreendido a partir da experiência fenomênica,
mas difere dos objetos naturais por ser altamente impregnado de valor:
justo, injusto, lícito, ilícito, etc. No magistério do Professor Paulo de Barros
Carvalho:

o direito posto, enquanto conjunto de prescrições
jurídicas, num determinado espaço territorial e num
preciso intervalo de tempo, será tomado como objeto
da cultura, criado pelo homem para organizar os
comportamentos intersubjetivos, canalizando-os em
direção aos valores que a sociedade quer ver
realizados[1].
Na realidade, a rigor, “direito” é termo ambíguo, que pode ser
conceituado e analisado sob duas perspectivas diferenciadas pela doutrina,
a saber, como direito positivo e como ciência do Direito, cada um
constituindo linguagens e sistemas distintos, que devem ser
adequadamente separados, sob pena de instabilidade semântica.
Sob a óptica de “direito positivo”, o Direito significa o complexo de
normas jurídicas válidas numa dada ordem social, que têm por função a
disciplina do comportamento humano (inter-subjetividade), que constitui o
seu objeto. Estruturalmente, o direito positivo contempla um plexo de
proposições, com linguagem prescritiva, isto é, voltada a prescrever e
ordenar comportamentos, baseando-se em uma lógica deôntica (do deverser), em que as normas se classificam segundo uma dicotomia entre válidas
e não válidas. Como as normas do direito positivo disciplinam
comportamentos humanos, direcionam-se ao campo material da conduta,
sendo capazes de modificá-la.
Por sua vez, sob a óptica de “ciência do Direito”, o Direito se apresenta
como sistema social, jurídico, que se debruça a descrever o enredo
normativo, e não a prescrever condutas, recaindo sobre um feixe de
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mister, a ciência do Direito assume linguagem eminentemente descritiva
(sobrelinguagem, por se referir à linguagem de direito positivo) e adota
uma lógica apofântica, pela qual suas proposições se classificam por
critérios de verdade e falsidade, e não de validade e invalidade,
diferenciando-se do direito positivo também por não interferir em seu
próprio objeto, isto é, por não modificar o direito positivo que lhe serve de
objeto, limitando-se a descrevê-lo.
Sendo assim, conclui-se que há nítida diferença entre os dois sistemas
jurídicos, de direito positivo e ciência do Direito, que acabou sendo
reforçada pela linguística, tanto em relação ao tipo de linguagem
(prescritiva x descritiva), quanto em relação ao objeto, versando o primeiro
sobre textos legislativos (linguagem objeto) e o segundo sobre textos da
doutrina (linguagem de sobrenível), apresentando um linguagem técnica e
o outro, linguagem científica, baseados na lógica deôntica (dever-ser) e
apofântica, respectivamente. Ademais, o sistema de direito positivo convive
com a possibilidade de haver contradições
internas, e a ciência do Direito,
5
por sua vez, não admite sua ocorrência[2].
Tecidas essas considerações, impõe-se analisar o IRPJ como
uma construçãodo Direito positivo, introduzido por linguagem com função
prescritiva e baseado numa lógica deôntica (do dever-ser), irrompendo-se a
fenomenologia de sua incidência a partir da constituição do fato jurídico
descrito hipoteticamente no antecedente de uma norma jurídica tributária
em sentido estrito, essencial, e que deve ser compreendida na sequência.
2.2 A regra-matriz de incidência ou a norma jurídica tributária em sentido
estrito
O conceito de regra-matriz de incidência em geral pode ser definido
como um instrumento metódico concebido pela Teoria Geral e Filosofia do
Direito para organizar o texto de direito positivo confeccionado pelo
legislador, propiciando a compreensão da mensagem legislada sob uma
estrutura comunicacional, formada, basicamente, de um juízo hipotético,
em que se associa uma consequência jurídica desde que ocorrido o fato
previsto no antecedente, falando-se em hipótese e tese, descritor e
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prescritor, vinculados entre si por uma imputação deôntica, que pode variar
sob os modais lógicos “permitido” (Pp), “proibido” (Php) e “obrigatório”
(Op).
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Trata-se de uma estrutura padrão comum a todas as normas jurídicas,
o que fica evidenciado a partir do seguinte conceito apresentado por
Lourival Vilanova[3]ao discorrer sobre a norma jurídica:

(...) é uma estrutura lógica. Estrutura sintáticogramatical é a ‘sentença ou oração’, modo
expressional frástico (de frase) da síntese conceptual
que é a norma. A norma não é a oralidade ou a
escritura da ‘linguagem’, nem é o ‘ato-de-querer ou
pensar’ ocorrente no sujeito emitente da norma, ou
no sujeito receptor da norma, nem é, tampouco, a
‘situação objetiva’ que ela denota. A norma jurídica é
uma estrutura lógico-sintática de significação (...).
Por simbolizar a norma-padrão de incidência, em matéria tributária a
regra-matriz de incidência é conhecida como norma jurídica tributária em
sentido estrito, distinguindo-se da norma jurídica tributária em acepção
ampla, que também contribui para compor a disciplina do tributo, porém
não cuida propriamente do fenômeno da incidência. Ante o princípio da
homogeneidade sintática das regras de direito positivo, as normas jurídicas
em matéria tributária têm a mesma estrutura formal, permanecendo estável
o esquema lógico ou sintático, o que não se verifica no plano semântico.
Quanto à estrutura da regra-matriz de incidência tributária, pode-se
dizer resumidamente que na hipótese ou descritor da norma jurídica o
legislador prevê a ocorrência de um evento selecionando traços e
características para identificá-lo, elementos estes indicativos de riqueza
econômica, representados pelo critério material, espacial e temporal da
hipótese tributária. Afinal, a regra-matriz de incidência incide sobre
determinada parcela dos fatos sociais, aquela marcada por fatos
economicamente apreciáveis e que criam prestações pecuniárias para o
Estado tributante.
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Por sua vez, já na proposição-tese, ou consequente normativo, o
legislador prescreve um vínculo abstrato, uma relação deôntica, entre o
sujeito ativo e o sujeito passivo da obrigação tributária, de modo que o
consequente ou prescritor da regra-matriz de incidência é definido por dois
critérios: o pessoal (sujeito ativo e passivo) e o quantitativo (base de cálculo
e alíquota).
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A regra-matriz de incidência pode ser mais bem visualizada após
sintetizada por Paulo de Barros Carvalho no seguinte esquema:
D [cm(v.c).ct.ce] --- [cp(Sa.Sp).cq(bc.al)]
no qual “D” é dever-ser neutro que juridiciza o vínculo deôntico entre
hipótese e consequência, apresentando-se o antecedente (descritor) com
os seus critérios e conectado com o consequente normativo (prescritor),
também composto por seus próprios componentes[4].
Tal fórmula é capaz de transmitir em uma expressão mínima e
5
irredutível de manifestação do deôntico
o sentido completo da mensagem
legislada.

Ressalve-se, no entanto, que a incidência instrumentalizada pela
regra-matriz de incidência não é automática logo a partir do acontecimento
do evento previsto na hipótese (antecedente), pois para irradiar os efeitos
previstos no consequente normativo é necessária a atuação do ser humano,
que a partir da regra-matriz de incidência, norma geral e abstrata, constrói
norma jurídica individual e concreta, vertendo-a na linguagem competente,
o que sucede por meio do ato de lançamento a constituir o crédito
tributário e requer absoluta identidade entre o fato jurídico tributário
ocorrido no mundo social e o desenho normativo da hipótese, em uma
operação lógica de subsunção, o que decorre da tipicidade tributária.
Também importa distinguir os textos legislativos produzidos a cargo
dos legisladores, no sentido amplo, das proposições normativas, que não
são exclusividade dos responsáveis pela produção dos veículos introdutores
de normas jurídicas, mas são produzidas por todo aquele que se coloca na
posição de intérprete da mensagem legislada e cria significações por meio
de sua atividade construtiva.
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Conforme se percebe, a funcionalidade operacional da regra-matriz de
incidência tributária se deve à estruturação mais racional do texto
legislativo, em uma forma comunicacional, vertida em linguagem, que
permite o adequado ponto de partida e o consequente trabalho do
intérprete de construção de sentido nos planos semântico e pragmático.
Assim, a virtude da regra-matriz reside em introduzir um padrão
metodológico para definir o sistema jurídico-prescritivo, servindo como
critério seguro para nortear o pensamento do intérprete e do cientista do
Direito, elevando o rigor científico no estudo e compreensão do sistema de
direito positivo, que passa a ser mais independente de proposições de
outras áreas[5].
Especificamente quanto à hipótese de incidência tributária, ou suposto
normativo, pode ser definida como a descrição contida no antecedente da
regra-matriz de incidência tributária ou norma jurídica tributária em sentido
estrito. Na hipótese, ou descritor da norma jurídica, o legislador prevê a
ocorrência de um evento selecionando traços e características para
identificá-lo, elementos estes indicativos de riqueza econômica e
representados pelo critério material, espacial e temporal da hipótese
tributária. Afinal, a hipótese traz uma descrição abstrata de apenas
determinada parcela dos fatos sociais, aquela marcada por fatos
economicamente apreciáveis e que criarão prestações pecuniárias em favor
do Estado tributante.
A partir da hipótese tributária extrai-se a completude do chamado
“fato gerador”, ou suposto da norma primária tributária, identificados
pelo aspecto materialdo antecedente tributário, no qual se encontra a
descrição objetiva do fato; aspecto espacial, que apresenta as condições
territoriais de ocorrência do evento; e aspecto temporal, que apresenta o
momento em que se tem por ocorrido o fato.
Por outro lado, a importância do consequente da regra-matriz de
incidência reside em encontrarmos nela os elementos identificadores da
relação jurídica tributária, tais como o aspecto quantitativo e os
seus sujeitos, ativo e passivo, respectivamente o titular do direito subjetivo
de exigir a prestação e a pessoa física ou jurídica de quem se exige o
cumprimento da prestação pecuniária.
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Destarte, a hipótese de incidência apresenta a descrição de um fato
por intermédio dos elementos suficientes e capazes para identificá-lo, e
que, uma vez ocorrido no mundo social e relatado na linguagem
competente, irromperá o vínculo deôntico prescrito no consequente da
regra-matriz, exsurgindo a obrigação tributária de recolhimento, no caso
deste trabalho o IRPJ, mediante um ato humano de sua aplicação, a saber, a
produção de uma norma individual e concreta (lançamento).
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2.3 Os critérios espacial e temporal da hipótese de incidência, e a vigência
territorial e temporal da lei tributária
Consoante exposto, o critério espacial da hipótese de incidência
tributária, objeto do presente estudo, aponta as condições territoriais em
que se considera efetivamente ocorrido o evento descrito como fato
gerador da obrigação tributária(fato jurídico tributário), como mais uma
forma de identificá-lo e caracterizá-lo, ao lado do critério material e
temporal.
5

Por sua vez, embora possa suscitar confusão com o conceito de
vigência territorial da lei ou vigência da lei no espaço, este se refere
a atributo da lei, da norma jurídica tributária, e que no geral é definido pela
doutrina como força para reger as condutas, disciplinar comportamentos,
isto é, prontidão para propagar os efeitos prescritos, o que não é obtido
simplesmente a partir da ocorrência do fato jurídico previsto em seu
antecedente, pois a norma jurídica tributária apenas propagará os seus
efeitos dentro de seu âmbito territorial de aplicação, já delimitado. E
definido previamente esse limite territorial, o fato jurídico tributário
somente se reputará ocorrido se, ainda, verificado no lugar determinado
como critério espacial da hipótese. Em regra, fala-se no princípio
da territorialidade da norma jurídica tributária.
O mesmo raciocínio se aplica em relação às condições de tempo.
Ao passo que o critério temporal indica as condições de tempo, isto é, o
momento em que se considera efetivamente ocorrido o evento descrito
hipoteticamente como ensejador da obrigação tributária, outro é o conceito
de vigência temporal, tido como o intervalo de tempo durante o qual a
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norma tem força, falando-se em retroatividade ou ultratividade, isto é, na
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aplicação da regra a fatos passados ou futuros à sua vigência.
Em suma, tanto nas circunstâncias de espaço quanto de tempo,
percebe-se que os critérios da regra-matriz de incidência guardam relação
com o fato jurídico tributário que se subsumirá à hipótese de incidência, ao
passo que a vigência se refere ao alcance da norma jurídica tributária,
âmbito no qual ela apresenta capacidade para gerar efeitos. Critério é
atributo do fato jurídico, e vigência é atributo da norma.
3 A CONSTRUÇÃO DA NORMA JURÍDICA TRIBUTÁRIA EM SENTIDO
ESTRITO: O CRITÉRIO ESPACIAL DO IRPJ
3.1 A hipótese de incidência do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza
A Ciência do Direito em sentido estrito dedica-se a falar em tom
descritivo sobre o ordenamento jurídico, mas exige um trabalho
interpretativo, de cunho subjetivo, de atribuição de sentido, para a
constituição do direito positivo em linguagem, pois a participação do
agente é fundamental no aparecimento da mensagem científica.
Ao pensarmos num texto crítico sobre o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, não devemos olvidar que ao descrever o
evento hipotético a ser tributado, o legislador o seleciona com base em
aspectos de ordem material, temporal e espacial, de modo que não
podemos nos distanciar do modelo proposto pela regra-matriz de
incidência, norma geral e abstrata, que apresenta em seu antecedente a
hipótese de incidência tributária.
O IR – imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, de
competência da União Federal, é previsto no art. 153, III, da Constituição
Federal e a partir dele podemos construir uma regra-matriz de incidência
geral, nos seguintes moldes:
“Dado o fato de auferir ‘renda’, compreendida esta no sentido de
acréscimo patrimonial, que implique aumento líquido de patrimônio
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(critério material), durante certo período de tempo, qual seja, no último
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instante do exercício financeiro (critério temporal), independentemente do
local de produção da renda, desde que presente um dos critérios de
conexão – residência, domicílio e nacionalidade - (critério
espacial) (ANTECEDENTE) deve ser o dever jurídico de tais contribuintes,
pessoas físicas ou jurídicas titulares da renda adquirida (critério pessoal), de
pagamento do “imposto de renda e proventos de qualquer natureza”, que
tem como base de cálculo o montante real, arbitrado ou presumido desse
acréscimo, sobre ele incidentes alíquotas a serem aplicadas de forma
progressiva em função do aumento da base de cálculo (critério
quantitativo) (CONSEQUENTE)”.
Para o fim de bem delimitar a materialidade do imposto, inicialmente
deve-se compreender adequadamente o conceito de “renda”, bastante
controvertido na doutrina pátria. Pode-se mencionar a “teoria da fonte”,
pela qual corresponderia aos rendimentos periódicos de uma fonte
produtiva necessariamente estável e durável, a “teoria legalista”, que obtém
o conceito simplesmente a partir
5 da lei, e por fim, a “teoria do acréscimo
patrimonial”, adotada neste estudo por preconizar a existência de
um conceito pressuposto na Constituição Federal, pelo qual somente é
considerado como renda o ingresso líquido em bens materiais, imateriais,
ou serviços, apreciável em moeda e que implique efetivo aumento líquido
do patrimôniode contribuinte, consistente no saldo positivo obtido após o
confronto entre certas e entradas e saídas durante determinado período
examinado, a despeito do conceito trazido no art. 43 do CTN. A expressão
“proventos de qualquer natureza” também pode ser tomada como espécie
do gênero “renda”.
Em verdade, não se pode depreender o conceito de renda
diretamente da Constituição Federal, mas apenas de forma indireta. Em
princípio, a hipótese de incidência do imposto de renda vem prevista no art.
153, III, da Constituição Federal, que no contexto da discriminação das
competências tributárias entre os entes federativos estabelece
que “Compete à União instituir impostos sobre: III – renda e proventos de

qualquer natureza.”
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Examinando-se os impostos afetos à competência tributária da
União, têm-se impostos que oneram o patrimônio de forma estática, como
índice de capacidade econômica (ex: ITR); impostos que tributam parcela do
patrimônio de forma dinâmica, independentemente da ocorrência de
acréscimo patrimonial (ex: impostos de importação e exportação); e, por
fim, o imposto de renda, que também onera o patrimônio a partir de uma
perspectiva dinâmica, porém exigindo-se acréscimo de patrimônio, de
modo que ostentará capacidade econômica o contribuinte que obtiver um
acréscimo ao conjunto de bens e direitos de sua propriedade, em um
determinado intervalo de tempo. Essa é a exegese que deve ser feita da
expressão “renda e proventos de qualquer natureza” a partir do texto
constitucional, que deve ser associado ao verbo “auferir”, além da
imposição também constitucional de que tenha caráter pessoal, geral,
universal e progressivo, e atenda ao princípio da capacidade contributiva.
Em outras palavras, deve-se interpretar tal expressão como
acréscimo de patrimônio (conjunto de bens e direitos) pertencente a uma
pessoa (física ou jurídica), dentro de lapso temporal em que se possam
cotejar certos ingressos e desembolsos. Na definição de José Arthur Lima
Gonçalves, o conteúdo semântico mínimo do “conceito constitucionalmente
pressuposto” de renda pode ser resumido como um saldo positivo
resultante do cotejo entre certas entradas e saídas, ocorridas ao longo de
um dado período[6].
Assim, evidenciado que o texto constitucional traça os contornos
gerais do conceito de renda para fins de incidência do imposto federal,
cumpre ressalvar, no entanto, que o conceito não é construído de forma
completa diretamente a partir da Constituição Federal. Afinal, o conceito
ainda deve ser integrado com o disposto no Código Tributário Nacional,
que no exercício de competência de legislador complementar, no art. 43,
não desbordou dos traços gerais do conceito constitucional de renda, ao
prever:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a
renda e proventos de qualquer natureza tem como
fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica:
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I – de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos
os acréscimos
patrimoniais
não
compreendidos no inciso anterior. (grifo nosso)
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Conforme se percebe, apesar de o conceito de renda não ser
diretamente obtido a partir da Constituição Federal, não pode a lei
complementar fixar um conceito totalmente livre, devendo respeitar as
balizas já delineadas no texto constitucional, no exercício da competência
para disciplinar normas gerais em matéria tributária, estatuída no art. 146,
inciso III, da Constituição Federal[7]. De modo semelhante, não pode o
legislador ordinário ultrapassar os limites delineados pela Constituição
Federal, ainda que receba autorização da legislação complementar para a
fixação do conceito de renda.
Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao
reconhecer que o conceito de renda não é construído diretamente a partir
5
do texto constitucional, mas também com o auxílio da legislação
infraconstitucional, que deve ser interpretada, contudo, de modo a não
implicar ofensa reflexa ou indireta à Carta Magna (RE n. 607.826 AgR/RJ,
DJ 17.03.2014).
Para melhor definição do conceito de renda, diga-se, outrossim, que
dado
o
seu
caráter
dinâmico,
ela
não
se
confunde
com capital, fortuna ou patrimônio do contribuinte, o que acabaria por
permitir a tributação de uma situação estática. Tampouco se confunde
com lucro, que se refere ao saldo positivo obtido pela pessoa jurídica em
sua atividade durante determinado período e que, nessa conformidade,
apresenta-se como uma das espécies do gênero renda.
Conclui-se, enfim, que a expressão “renda e proventos de qualquer
natureza”, que constitui objeto da tributação, deve ser compreendida como
acréscimo patrimonial.
Quanto às noções de aquisição de disponibilidade jurídica e
aquisição de disponibilidade econômica mencionados no art. 43 do CTN,
vale-se o dispositivo do permissivo previsto no art. 146, III, da CF, que exige
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o instrumento da lei complementar para veicular normas gerais de direito
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tributário, no que estão compreendidos os fatos geradores, bases de
cálculo e contribuintes.
A disponibilidade econômica diz respeito ao efetivo recebimento da
renda por seu titular em seu caixa (cash basis), ao passo que a
disponibilidade jurídica refere-se à simples produção da renda,
independentemente de recebimento em dinheiro pelo titular (accrual basis).
Tal distinção perde relevância, contudo, se considerado que ao permitir a
instituição do imposto sobre a renda, a Constituição Federal nada diz se
incidirá sobre a renda produzida e ainda não recebida, ou não, de modo
que o legislador complementar elegeu como fato jurídico tributário tanto a
aquisição da disponibilidade econômica quanto da simples disponibilidade
jurídica. Daí a jurisprudência ter admitido a incidência do IR nos casos em
que o contrato social prevê a disponibilidade econômica ou jurídica
imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do encerramento
do período-base (STF - RE 172.058, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJ
de 13.10.1995).
Note-se que na distinção conceitual acima apontada pouco importa
a origem da renda disponibilizada ao contribuinte, que constituirá fato
jurídico tributário se lícita ou ilícita, bastando a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica, mas não simples provisões de créditos ainda
insuscetíveis de disposição e por isso não caracterizadoras de acréscimo
patrimonial. A partir do art. 43 do CTN evidencia-se que constituirá fato
jurídico tributário a conduta de adquirir renda disponível. Fica excluída, por
conseguinte, a tributação de valores provisionados, juridicamente e
economicamente insuscetíveis de disposição, que configuram mera
aparência de acréscimo patrimonial e acabam indevidamente por
transformar o imposto sobre a renda em um imposto sobre patrimônio, que
não alcança simplesmente o resultado dos rendimentos.
Afinal, evidente que o importe tributado deve ser limitado, e não por
aspectos econômicos extrajurídicos, mas sim por dados já juridicizados por
normas de direito positivo, inseridos no universo dos signos do direito.
Porém, não é a capacidade contributiva absoluta que desperta os maiores
problemas e sim a capacidade contributiva relativa. O prof. Paulo de Barros
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Carvalho[8] conclui que o princípio da capacidade contributiva absoluta
retrata a realização do conceito jurídico de renda, ao passo que o princípio
da capacidade contributiva relativa é contemplado no art. 146 da
Constituição Federal (“segundo a capacidade econômica do contribuinte”) e
implica realizar a igualdade tributária, de modo que cada participante
contribua de acordo com o tamanho econômico do evento.
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Como o imposto sobre a renda tem forte índole de pessoalidade,
permite a perfeita concretização do princípio da capacidade contributiva
relativa, desde que a edição da norma jurídica geral e abstrata atenda ao
preceito constitucional, sob pena de se exigir riqueza indevida (confisco).
Isso significa que, inexistindo disponibilidade jurídica ou econômica, não
terá ocorrido o factum tributário e, portanto, os elementos para a sua
composição material.
Ante o exposto, definido o critério material da hipótese de
incidência, passa-se à análise dos critérios temporal e espacial. Afinal,
segundo o prof. Paulo de Barros
5 Carvalho[9], é inconcebível identificar-se
um fato jurídico tributário sem precisá-lo em um setor do espaço e sem
situá-lo em um ponto do tempo histórico. Nesse aspecto, todas as
ocorrências factuais pareceriam “complexivas”, e não instantâneas, uma vez
que a apuração das receitas e despesas deve ocorrer durante determinado
período.
Ocorre que, na realidade, todos os fatos tributáveis ocorrem numa
unidade de tempo, revelando-se como fatos instantâneos. No caso do
imposto sobre a renda, no momento correspondente ao último instante do
último dia relativo ao período de competência, isto é, ao final do exercício
financeiro, de modo que apenas será considerado fato jurídico do IR o
acréscimo patrimonial verificado nesse momento.
O critério espacial passa a ser estudado no item a seguir, com ênfase
no imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas, objeto deste trabalho.
3.2 O critério espacial no IRPJ (imposto de renda da pessoa jurídica) e
consequente extraterritorialidade da lei tributária
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De acordo com a premissa adotada neste trabalho, o Direito constrói
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sua própria realidade. Isso ocorre com as pessoas jurídicas, que são criação
do Direito, existindo apenas em função do sistema jurídico, que constitui
uma situação por intermédio da linguagem.
Nesse diapasão, também se justifica que o direito positivo eleja
como critério de conexão para incidência de suas normas sobre IPRJ um
vínculo de natureza pessoal, como residência, domicílio, nacionalidade,
conceituando inclusive o que se entende por residência. Tais critérios de
conexão propiciam uma ampliação do critério espacial do IRPJ, implicando
a extraterritorialidade da exação, com a vigência de suas normas para
além do território brasileiro, em situações específicas.
Especificamente em matéria de imposto sobre a renda, até dezembro
de 1995 as pessoas físicas se submetiam ao princípio da universalidade, e as
jurídicas ao princípio da territorialidade. Sucede que a partir do advento da
Lei n. 9.249/95 o Brasil passou a adotar o princípio da
universalidade (tributação em bases universais) também para as pessoas
jurídicas, tributando, assim, as rendas produzidas no exterior, o que
permaneceu sob a égide das Leis nºs 9.430/96 e 9.532/97. Com efeito, para
o fim de alcançar os rendimentos produzidos pela pessoa jurídica
extraterritorialmente, adotou-se a “tributação da renda mundial” (worldwide
income taxation).
Não obstante, apesar do regime da universalidade atualmente
vigente, o prof. Paulo de Barros Carvalho ressalva que não foi afastado o
princípio da territorialidade, que naquele está abrangido e continua a
fundamentar a tributação da renda auferida no interior do Estado brasileiro.
Por conseguinte, como decorrência dessa nova tributação em bases
mundiais, deve-se considerar como fato jurídico tributário a produção de
rendimentos também fora do território nacional (extraterritorialidade),
mantendo-se intacta no território brasileiro a tributação pelo princípio da
territorialidade.
Para alcançar a extraterritorialidade, o princípio da universalidade
elege critério de conexão (pessoal: residência, domicílio, nacionalidade)
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independente da fonte dos rendimentos, isto é, de a produção se encontrar
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ou não nos limites territoriais do Estado. Daí o tributarista Alberto Xavier
concluir oportunamente que o critério espacial da regra-matriz de
incidência não necessariamente coincide com a ordem jurídica
competente para a sua disciplina, de modo que apesar de a fonte de
produção do rendimento ser externa, o Estado brasileiro se valerá do ato de
lançamento pela autoridade fiscal para constituir norma individual e
concreta, em um caso típico de vigência extraterritorial da lei federal
competente para a instituição do imposto sobre a renda. Tendo em vista
que a norma jurídica tributária alcançará fatos ocorridos também no
exterior, fica clara a mitigação do princípio da territorialidade, ampliandose, assim, a vigência territorial da norma, que em matéria de imposto sobre
a renda passa a ter um caráter extraterritorial.
A extraterritorialidade da norma também está intimamente ligada ao
critério espacial da hipótese de incidência, pois além de aplicada a norma
fora dos limites territoriais do Estado brasileiro, também será reputado
ocorrido o fato jurídico tributário
na ação de auferir renda no exterior,
5
justamente para fins de se tributar a universalidade da renda.
Tratando-se de pessoa jurídica domiciliada no exterior, não está
sujeita aos efeitos da lei nacional, mesmo se considerada a vigência
extraterritorial da lei federal sobre o imposto de renda. Disso decorre que o
lucro auferido no exterior por pessoa jurídica ali domiciliada é irrelevante
para o sistema jurídico nacional e inalcançável pela legislação brasileira, se
ainda não foi disponibilizado em favor de domiciliado no país.
Diversamente, sendo o lucro auferido por pessoa jurídica domiciliada
no país, é perfeitamente tributável pela lei brasileira ainda que a fonte
esteja localizada no exterior. É nessa categoria que se enquadram os
lucros auferidos no exterior por controladas ou coligadas, pois são
computados na base de cálculo do IRPJ devido pela pessoa jurídica
domiciliada no país. Consideram-se coligadas duas sociedades quando
uma participa do capital social da outra com 10% ou mais, porém sem
controlá-la; considera-se controlada a sociedade que tem como sócia a
controladora, com direitos que lhe assegurem preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.
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Tal sistemática de tributação se encontra em consonância com o
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ordenamento jurídico, considerando-se o domicílio da controladora e
coligada no território nacional, sob a vigência territorial da lei tributária
federal. No entanto, o que se questiona é a validade da tributação dos
lucros auferidos por essas coligadas e controladas antes mesmo da efetiva
disponibilização de tais lucros, o que difere da situação das filiais e
sucursais, simples extensões territoriais da pessoal jurídica aqui domiciliada.
Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional
o art. 35 da Lei n. 7.713/88, que considerava “automaticamente” distribuído
aos sócios o lucro apurado em balanço na data do encerramento do
período-base, para fins de incidência do IR, pois não se vislumbra qualquer
das hipóteses de disponibilidade do art. 43 do CTN, já examinadas, em
afronta à materialidade contida na regra-matriz de incidência do IR, que
requer a aquisição de disponibilidade ‘econômica’ ou ‘jurídica’ de renda (RE
nº 172.058-SC).
No entanto, segundo se abordará no próximo capítulo, a posterior
Medida Provisória nº 2.158-34/2001, no seu art. 74, equiparou
indevidamente as categorias de filiais, sucursais, coligadas e controladas,
sujeitando todas à ficção relativa à disponibilização dos lucros na data do
fechamento do balanço no qual foram apurados, independentemente de
sua efetiva distribuição, em afronta ao conceito da disponibilidade da
renda.
4 IMPLICAÇÕES DECORRENTES DA DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO ESPACIAL DO
IRPJ
4.1 O critério espacial do IRPJ e o regime de extraterritorialidade
atualmente vigente na tributação dos lucros auferidos no exterior por
sociedades coligadas e controladas
Em matéria de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, objeto
deste trabalho, a extraterritorialidade da exação tem sofrido
regulamentação desde a Lei n. 9.249/95, que instituiu a tributação em bases
universais
(world-wide-income),
adotando
o
princípio
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da universalidade para que os lucros auferidos no exterior fossem
computados no lucro real.
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A tentativa de se tributar a renda das pessoas jurídicas em bases
universais se tornou propícia a partir da introdução do §2º ao art. 43 do
Código Tributário Nacional, pela LC n. 104/2001, que deixou a cargo da lei
ordinária estabelecer as condições e o momento em que se dará a
disponibilidade de receitas e rendimentos oriundos do exterior, para fins de
incidência do IRPJ, ao dispor que: “na hipótese de receita ou de rendimento

oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que
se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto...”.
Não se deve olvidar, contudo, que o legislador ordinário está
limitado
ao
conceito
de
renda,
ou
seja,
de
acréscimo
patrimonial disponível ao titular, em conformidade com o caput do art. 43
do CTN.
Daí a alteração do CTN ter dado margem à edição da Medida
5

Provisória n. 2.158-35/2001, seguida da Instrução Normativa da SRF nº
213/2002, e em seu art. 74 restabeleceu previsão já antiga, na Lei n.
9.249/95, permitindo a tributação de lucros auferidos por controladas e
coligadas no exterior, porém independentemente de sua efetiva
disponibilização, em afronta à materialidade do IRPJ, ao permitir que o
imposto fosse calculado sobre resultado positivo de equivalência
patrimonial (método de equivalência patrimonial).
Sucede que referida medida provisória foi impugnada na ADI n.
2.588/DF, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal acabou por
reconhecer a inconstitucionalidade do mencionado art. 74 na tributação de
lucros de coligadassediadas em países sem tributação favorecida ou
paraísos fiscais e, de outro lado, a constitucionalidade da tributação
de controladas sediadas em países com tributação favorecida ou que sejam
paraísos fiscais (DJ 10.02.2014). Silenciou a Suprema Corte, contudo, quanto
à tributação de investimentos em sociedades estrangeiras, ou mesmo em
relação às controladas e coligadas situadas em países com os quais o Brasil
tenha firmado Acordos contra Bitributação, não se posicionando também
sobre o método de equivalência patrimonial.
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Daí a recente edição da Lei n. 12.973/2004, que visou suprir tais
lacunas. Tributa os lucros auferidos por coligadas sediadas no exterior, fora
dos “paraísos fiscais”, mas apenas quando tiverem sido efetivamente
disponibilizados para pessoa jurídica domiciliada no Brasil, além de exigir
condições para que se considere que uma empresa coligada esteja fora de
paraíso fiscal ou país de tributação favorecida. Caso descumpridas tais
condições, os lucros serão considerados disponíveis já na data de apuração
e alcançados pelo IRPJ.
Quanto às controladas, a nova lei impõe sejam computadas na
determinação do lucro real e na base de cálculo da CSLL as parcelas do
ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou indireta,
equivalente aos lucros auferidos no período, ou seja, tributando lucros
ainda não disponibilizados. Na realidade, a legislação tenta induzir o
intérprete ao entendimento de que não são os lucros das empresas
controladas no exterior que são tributados, mas sim o seu reflexo no
patrimônio da controladora[10], argumentação na tentativa de afastar a
aplicação dos acordos contra a bitributação que, assim, não seriam
violados. A legislação também diferenciaria a situação das controladas de
estarem ou não sediadas em paraísos fiscais, o que permitiria ou não se
considerar de forma consolidada os seus resultados para fins de apuração
do IRPJ e da CSLL da controladora sediada no Brasil.
Sucede que, diante das disposições da nova legislação sobre lucros
auferidos no exterior, não pode ela ser considerada propriamente uma
legislação “CFC” (Controlled Foreign Corporation), pois não visa sua
aplicação apenas em caráter excepcional, de forma a evitar específicos
casos de abuso por parte de pessoas jurídicas sediadas no exterior,
tributando de forma indistinta as controladas independentemente de
estarem situadas em “paraísos fiscais” ou não. Em relação às coligadas,
também não há outros testes que permitam identificar se existe um abuso a
justificar a tributação da totalidade dos lucros antes da efetiva distribuição,
disponibilização. Em suma, não há justificativa para a ficção de distribuição
de lucros, pois a aplicação da lei não é somente para casos excepcionais ou
abusivos. Nesse diapasão, o que se discute a partir do novo diploma legal é,
no caso de coligada em país de tributação favorecida, a indevida ficção de
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distribuição de lucros à empresa sediada no Brasil, antes mesmo de ocorrer
a efetiva disponibilização da renda que constitui materialidade do IRPJ.
Revela-se, portanto, o caráter nitidamente arrecadatório da Lei n.
12.973/2014, ao tributar os lucros logo a partir de sua apuração, antes da
efetiva distribuição - à exceção apenas das coligadas situadas em países de
tributação normal -, o que acarreta efeitos deletérios ao ordenamento
nacional.

5 CONCLUSÕES
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Ante o exposto, conclui-se que o legislador brasileiro optou pela
simplicidade e eficácia da arrecadação em detrimento de princípios como
isonomia dos contribuintes, capacidade contributiva, além de
comprometer a competitividade das empresas nacionais no mercado
internacional e não atrair riquezas do exterior, implicando até mesmo
afronta aos acordos internacionais contra a bitributação firmados pelo
Brasil, o que eterniza os debates no Poder Judiciário e traz retrocesso para
a economia nacional[11].
5

1 – O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza
sempre ocupou espaço importante no sistema tributário principalmente em
função de sua expressiva arrecadação para os cofres públicos. Não obstante
a inegável relevância desse imposto, foi somente recentemente que
surgiram estudos com uma análise científica mais refinada. O grande
desafio sempre foi conciliar os preceitos constitucionais com os
desdobramentos infraconstitucionais previstos na farta legislação a ele
relativa, havendo interpretações pouco elaboradas que dificultam a boa
aplicação desses recursos.
2 – Com o escopo de enfrentar tais óbices, o presente trabalho
propôs um exame que parte do texto constitucional em um caminho
epistemológico até alcançar as normas infraconstitucionais, desde as gerais
e abstratas, no sentido do ciclo de positivação do direito positivo, até que
se possa alcançar a região material das condutas intersubjetivas.
3 – O estudo dedicou-se ao exame do critério espacial da hipótese
de incidência do imposto de renda sobre a pessoa jurídica, em especial ao
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regime de tributação dos lucros auferidos no exterior por controladas e
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coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas no país, ressaltando-se a relação
entre o critério espacial da hipótese de incidência com a vigência da lei
tributária no espaço.
4 – Para tanto, o trabalho reconheceu a necessidade de construção
da regra-matriz de incidência do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, com destaque para o suposto normativo, no qual é
descrita a hipótese de incidência tributária. Ao critério espacial assim
definido ainda se contrapôs a noção de vigência da lei tributária no espaço,
relacionando-se os conceitos. A abordagem teórica partiu da adoção neste
trabalho das premissas científicas do Direito como fenômeno
comunicacional e constituído pela linguagem competente.
5 – À luz da abordagem teórica adotada, o imposto sobre a renda foi
analisado como uma construção do Direito positivo, introduzido por
linguagem com função prescritiva e baseado numa lógica deôntica (do
dever-ser), irrompendo-se a fenomenologia de sua incidência a partir da
constituição do fato jurídico previsto hipoteticamente no antecedente de
uma norma jurídica tributária em sentido estrito.
6 – Concluiu-se pela utilização da regra-matriz de incidência como
um mínimo irredutível de significação que serve de instrumento para a
compreensão da obrigação tributária. A hipótese de incidência alberga a
descrição de um fato por intermédio dos elementos suficientes e capazes
para identificá-lo (critérios material, espacial e temporal) e que, uma vez
ocorrido no mundo social e relatado na linguagem competente, irromperá
o vínculo deôntico prescrito no consequente da regra-matriz, exsurgindo a
obrigação tributária de recolhimento do IR, mediante um ato humano de
aplicação da norma geral e abstrata, a saber, a produção de uma norma
individual e concreta (lançamento).
7 – Transpondo-se a teoria da regra-matriz de incidência para o
imposto de renda, pode-se concluir que o seu antecedente tem como
critério material o fato de auferir renda, esta compreendida no sentido de
acréscimo patrimonial, que implique aumento líquido de patrimônio,
critério temporal coincidente com o último instante do exercício financeiro,
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e critério espacial correspondente ao princípio da universalidade, que
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independe da fonte da renda, bastando estar presente um dos critérios de
conexão - residência, domicílio e nacionalidade; no consequente normativo
encontramos como critério pessoal as pessoas físicas ou jurídicas titulares
da renda adquirida e como critério quantitativo o montante real, arbitrado
ou presumido do acréscimo patrimonial (base de cálculo), sobre ele
incidentes percentuais progressivos em função do aumento da base de
cálculo (alíquotas).
8 – Com apoio nos elementos característicos da regra-matriz de
incidência do imposto sobre a renda, foi possível a definição do critério
espacial do IRPJ, compreendido não apenas como a circunscrição territorial
sujeita à competência da União Federal, admitindo-se a ampliação do
critério espacial e a extraterritorialidade da exação caso presente um dos
critérios de conexão de natureza pessoal: residência, domicílio ou
nacionalidade.
9 - O estudo apurou que
5 a partir do advento da Lei n. 9.249/95 o
Brasil passou a adotar o princípio da universalidade (tributação em bases
universais) também para as pessoas jurídicas, e não apenas pessoas físicas,
tributando, assim, as rendas produzidas no exterior, o que permaneceu sob
a égide das Leis nºs 9.430/96 e 9.532/97, adotou-se a “tributação da renda
mundial” (worldwide income taxation).
10 – Uma vez bem definido o critério espacial do IRPJ, foi possível
examinar uma importante repercussão, relativa ao regime de
extraterritorialidade atualmente vigente na tributação dos lucros auferidos
no exterior por sociedades controladas e coligadas de pessoa jurídica
domiciliada no país.
11 - A tentativa de se tributar a renda das pessoas jurídicas em bases
universais se tornou propícia a partir da introdução do §2º ao art. 43 do
CTN, pela LC n. 104/2001, que deixou a cargo da lei ordinária estabelecer as
condições e o momento em que se dará a disponibilidade de receitas e
rendimentos oriundos do exterior, para fins de incidência do IRPJ. Todavia,
o legislador ordinário permanece limitado ao conceito de renda, ou seja, de
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o caput do art. 43 do CTN.
12 - A alteração do CTN deu margem à edição da Medida Provisória
n. 2.158-35/2001, seguida da Instrução Normativa da SRF nº 213/2002, e
em seu art. 74 restabeleceu previsão já antiga, na Lei n. 9.249/95,
permitindo a tributação de lucros auferidos por controladas e coligadas no
exterior, porém independentemente de sua efetiva disponibilização, em
afronta à materialidade do IRPJ, ao permitir que o imposto fosse calculado
sobre resultado positivo de equivalência patrimonial (método de
equivalência patrimonial). Por conseguinte, na ADI n. 2.588/DF o STF
acabou por reconhecer a inconstitucionalidade do mencionado art. 74 na
tributação de lucros de coligadas sediadas em países sem tributação
favorecida ou paraísos fiscais; porém, de outro lado, julgou constitucional a
tributação de controladas sediadas em países com tributação favorecida ou
que sejam paraísos fiscais (DJ 10.02.2014).
13 – Como a Suprema Corte silenciou quanto à tributação de
investimentos em sociedades estrangeiras, ou mesmo em relação às
controladas e coligadas situadas em países com os quais o Brasil tenha
firmado Acordos contra Bitributação, sobreveio a Lei n. 12.973/2004,
visando suprir tais lacunas.
14

–

A

nova

legislação

tributa

os

lucros

auferidos

por coligadas sediadas no exterior, fora dos “paraísos fiscais”, mas apenas
quando tiverem sido efetivamente disponibilizados para pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, além de exigir condições para que se considere que
uma empresa coligada esteja fora de paraíso fiscal ou país de tributação
favorecida. Caso descumpridas tais condições, os lucros serão considerados
disponíveis já na data de apuração e alcançados pelo IRPJ. Quanto
às controladas, a nova lei impõe sejam computadas na determinação do
lucro real e na base de cálculo da CSLL as parcelas do ajuste do valor do
investimento em controlada, direta ou indireta, equivalente aos lucros
auferidos no período, ou seja, tributando lucros ainda não disponibilizados.
15 - Na realidade, a conclusão defendida neste trabalho após uma
reflexão crítica é a de que a nova legislação não pode ser considerada
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propriamente uma legislação “CFC” (Controlled Foreign Corporation), pois
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não visa sua aplicação apenas em caráter excepcional, de forma a evitar
específicos casos de abuso por parte de pessoas jurídicas sediadas no
exterior, tributando de forma indistinta as controladas independentemente
de estarem situadas em “paraísos fiscais” ou não. Em relação às coligadas,
também não há outros testes que permitam identificar se existe um abuso a
justificar a tributação da totalidade dos lucros antes da efetiva distribuição,
disponibilização. Em suma, não há justificativa para a ficção de distribuição
de lucros, pois a aplicação da lei não é somente para casos excepcionais ou
abusivos.
16 - Ante o exposto, conclui-se que no atual regime de
extraterritorialidade na tributação dos lucros auferidos no exterior por
controladas e coligadas, o legislador brasileiro optou pela eficácia da
arrecadação em detrimento de princípios como capacidade contributiva,
além de comprometer a competitividade das empresas nacionais no
mercado internacional e não atrair riquezas do exterior, implicando até
mesmo afronta aos acordos internacionais
contra a bitributação firmados
5
pelo Brasil.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
-BARRETO, Paulo Ayres. Imposto sobre a renda – pessoa jurídica. In:
SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Coord.). Curso de especialização em direito
tributário: estudos analíticos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho.
São Paulo: Forense, 2005, p. 769-796.
-BARRETO, Paulo Ayres e Caio Augusto Takano. Tributação do
Resultado de Coligadas e Controladas no Exterior, em face da Lei n.
12.973/2014, in ROCHA, Valdir de Oliveira. Grandes questões atuais do
direito tributário, v. 18, São Paulo: Dialética, 2014, p. 352-378.
-BIFANO, Elidie Palma. Distribuição de lucros de coligadas no exterior,
In: CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS – IBET, v. 8, 2011,
São Paulo. Derivação e positivação no direito tributário. São Paulo: Noeses,
2011, p. 403-418.

187
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591026

www.conteudojuridico.com.br

-CARVALHO, Paulo de Barros. Constructivismo lógico-semântico, vol. I.
São Paulo: Noeses, 2014.
-CARVALHO, Paulo de Barro. Derivação e Positivação no Direito
Tributário. Volume II. São Paulo: Noeses, 2013.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 861 de 07/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

-CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método.
5ª ed. São Paulo: Noeses, 2013.
-GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a renda – Pressupostos

constitucionais. São Paulo: Malheiros, 1997.
- GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a renda: resultados
auferidos no exterior por filiais, sucursais, controladoras e coligadas. Revista
Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 74, p. 70-81, 2001.
-SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. Rio de Janeiro: Saraiva,
2015.
-SCHOUERI, Luís Eduardo; Miguel Hilu Neto. Sobre a tributação dos

lucros disponibilizados do exterior, in ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.).
Imposto de Renda – Alterações Fundamentais, v. 2, São Paulo, Dialética,
1998, p. 113-141.
-TOMÉ, Fabiana Del Padre. Imposto sobre a Renda: questões
polêmicas, in MARTINS, Ives Gandra da (Coord.). Aspectos polêmicos do
imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Porto Alegre: Lex
Magister/CEU, 2014, p. 541-557.
-XAVIER, Alberto. A lei n. 12.973, de 13 de maio de 2014, em matéria de
lucros no exterior: objetivos e características essenciais. In: ROCHA, Valdir
de Oliveira (Coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. v.18. São
Paulo: Dialética, 2014, p. 11-23.
NOTAS:
[1] Direito Tributário - Fundamentos jurídicos da incidência. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 26. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário –
Linguagem e Método. São Paulo: Noeses, 2013, pp. 15-18.

188
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591026

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 861 de 07/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

[2] CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo:
Saraiva, 2012, pp. 31-36. CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria
geral do direito (o constructivismo lógico-semântico). São Paulo:
Noeses, 2013, pp. 85-112.
[3] Apud CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário – linguagem e
método. São Paulo: Noeses, 2013, p. 610.
[4] Ibid, p. 465.
[5] Ibid, pp. 146-150, 610-613 e 663-669; CARVALHO, Paulo de
Barros.Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 254257; Direito Tributário - Fundamentos Jurídicos da Incidência. São
Paulo: Saraiva, 2012, pp. 131-134.
[6] Apud BARRETO, Paulo Ayres. O imposto sobre a renda e os preços de
transferência. São Paulo: Dialética, 2001, p. 71.
[7] Ibid., pp. 65-72.
[8] CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário – Linguagem e
Método. São Paulo: Noeses, 2013, pp. 675-677.
[9] Ibid., pp. 677-682.
[10] BARRETO, Paulo Ayres; 5 Caio Augusto Takano. Tributação do
Resultado de Coligadas e Controladas no Exterior, em face da Lei n.
12.973/2014, pp. 358-364. In Grandes questões atuais do direito tributário,
18º vol., Valdir de Oliveira Rocha (Coord.).
[11] BARRETO, Paulo Ayres e Caio Augusto Takano. op. cit., pp. 355-364.

189
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591026

www.conteudojuridico.com.br

A FLEXIBILIZAÇÃO JUDICIAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
NAS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA: ANÁLISE SISTEMÁTICA
DO ART. 85 DO CPC/15
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Resumo: A presente obra debruça-se sobre a questão dos honorários
advocatícios sucumbenciais regulamentados pelo CPC/15. Nomeadamente,
a análise recairá sobre o art. 85, § 3, o qual estabelece parâmetros mínimos
e máximos para a fixação de honorários nas causas em que a Fazenda
Pública for parte. Este estudo planeja debater o seguinte problema: a
condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios nos termos do
art. 85 do CPC/15 é razoável e proporcional? O problema mostra-se
relevante na medida em que a nova legislação pode onerar
demasiadamente os cofres públicos, prejudicando toda a sociedade. Ainda,
pode contribuir para a sedimentação do entendimento sobre a matéria,
propiciando maior segurança jurídica a futuros litigantes. Adotou-se a
metodologia qualitativa, mediante revisão bibliográfica e consulta de leis e
decisões judiciais para se discutir a adequação do art. 85 do NCPC aos
princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade,
compreender o processo de elaboração do CPC/15 e demais aspectos
históricos, bem como identificar, se existentes, correntes doutrinárias e
jurisprudenciais uniformes. A partir da consecução dos objetivos propostos
buscou-se obter uma resposta juridicamente embasada sobre a validade da
seguinte hipótese: a redução dos honorários advocatícios propostos pelo
CPC/15 nas causas em que a Fazenda Pública for parte adéqua-se aos
preceitos constitucionais e demonstra-se como a medida mais apropriada
para proteção do interesse público.
Palavras-chave:
Fazenda
Pública;
Proporcionalidade; CPC/15; Processo Civil.

Honorários
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Modalidades de honorários no direito brasileiro. 3.1 Honorários de
sucumbência. 4. Honorários Sucumbenciais no Novo Código de Processo
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É sabido que os honorários advocatícios possuem natureza
alimentar, gozando de especial proteção devido à sua importância para o
sustento do advogado e de seus dependentes. Também é inconteste a
necessidade de valorização do trabalho do procurador, tendo em vista a
exigência técnica e a disposição de tempo e de recursos para realização do
mesmo.
Entretanto, especificamente no tocante à condenação da Fazenda
Pública, em certas ocasiões, o engessamento dos honorários estipulado
5
pelo art. 85, § 3 do CPC/15 pode causar uma subversão do princípio
constitucional da proporcionalidade e demonstrar-se mais prejudicial à
coletividade do que benéfico aos advogados.
Existem
processos
judiciais
em
que
o
valor
da
condenação/causa/proveito econômico não guarda relação direta com a
complexidade do feito, como exemplo podemos citar as execuções fiscais.
Assim, seria proporcional a fixação de honorários em montantes
elevadíssimos, até mesmo milionários, especialmente quando a parte
condenada for a Fazenda Pública cujo patrimônio é alimentado pela
coletividade?
No pouco tempo de vigência do novo código processual já se
formaram entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que divergem da
literalidade da lei. É a partir da análise destes posicionamentos e dos
dispositivos legais e constitucionais pertinentes que esta obra busca
responder ao questionamento destacado.
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A advocacia, pública ou privada, é uma função essencial à justiça
conforme preceituado na Carta Magna de 1988. O art. 133 do diploma
constitucional e o art. 2º do Estatuto da advocacia (Lei 8.906/94) declaram
em uníssono que “o advogado é indispensável à administração da justiça”.
De fato, a atividade do advogado é primordial para a consecução da
justiça em seus mais diferentes aspectos, não só do ponto de vista formal
para atender ao regulamento vigente, mas principalmente pela feição
material, uma vez que a defesa adequada de interesses em juízo depende
de um trabalho técnico especializado, a ser concebido por alguém que
tenha experiência e conhecimento na área do Direito.
Assim, se tratando de uma profissão como outra qualquer, é através
do exercício da advocacia que o advogado retira seu sustento. As verbas
percebidas pelos advogados são chamadas honorários e possuem a mesma
proteção que os salários e verbas trabalhistas, dada a sua natureza
alimentar. Tal entendimento é expresso no art. 85, § 14 do Código de
Processo Civil (Lei 13.105/15):
Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos
créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo
vedada a compensação em caso de sucumbência
parcial.
Explicando melhor a natureza alimentar dos honorários, Fernando
Jacques Onófrio (apud Passos) nos ensina:
Na verdade, o que confere o caráter alimentar aos
honorários é a finalidade a que os mesmos se
destinam: manutenção, moradia, educação, lazer,
alimentos e outras a que os honorários possam
suprir, de forma semelhante aos salários.
Na mesma toada Estefânia Viveiros e Luiz Henrique Volpe Camargo
(apud Passos) complementam:
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despesa com o imóvel onde está instalado seu
escritório, tem despesas com telefone, água, luz,
internet, impostos, locomoção, material de escritório,
impressoras, computadores, aparelhos de fax, com o
salário de secretárias, auxiliares administrativos,
equipe de informática, com outros advogados
colaboradores, enfim, com uma grande estrutura sem
a qual é impossível exercer o ofício. Além de fazer
frente a todas essas despesas, os honorários também
são fonte de subsistência do advogado e de sua
família. Sua vida se move a partir dos honorários que
recebe. Em suma: os honorários são fonte alimentar
de qualquer advogado.
Breve histórico
5

A atividade de advocacia remonta à aurora das civilizações. A partir do
momento em que os homens passaram a se organizar em grupos sociais, o
surgimento de conflitos mostrou-se inevitável. Para solucionar tais lides os
homens desenvolveram sistemas de justiça, substituindo os embates físicos
pela argumentação racional, outorgando o poder de decisão a terceiros não
interessados no conflito.
Em seus primórdios, na Roma antiga, a atividade forense não era
monetariamente remunerada e por isso era apenas exercida pelos
financeiramente estáveis, os quais participavam dos debates em troca de
honrarias e títulos.
Com o desenvolvimento do sistema de justiça, as técnicas
argumentativas também foram evoluindo e passaram a exigir do seu
operador uma maior especialização, elevando, simultaneamente, o valor de
seu trabalho. Dessa forma, aqueles que defendiam os direitos de outros
perante a autoridade julgadora passaram a receber uma contraprestação
pecuniária, instituindo-se uma nova profissão.
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não remunerado. Apenas em 1874, por meio do regimento de custas
estabelecido pelo Decreto nº 5.737, permitiu-se ao advogado a contratação
de honorários. No presente momento, os honorários são regulamentados
pelo Código de Processo Civil e pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil.
3.

Modalidades de honorários no direito brasileiro

Atualmente a legislação pátria prevê três espécies, autônomas entre
si, de remuneração do trabalho do advogado: os honorários contratuais ou
convencionados, os fixados por arbitramento judicial e os de sucumbência.
Assim está redigido o art. 22 do Estatuto da advocacia: “a prestação de
serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de
sucumbência”.
Os honorários convencionados são aqueles acordados entre o
procurador e a parte nos termos de um contrato civil de prestação de
serviços. Trata-se de um contrato sinalagmático pelo qual o representado
se obriga a pagar uma quantia certa em contraprestação aos serviços
efetivamente realizados pelo advogado.
A fixação dos honorários contratuais é um exercício de ponderação
de forte conteúdo subjetivo, uma vez que envolve valores como o
prestígio profissional, a qualificação, o tempo de experiência, a dificuldade
da matéria, os recursos do cliente, o valor da demanda, etc.
Os honorários fixados por arbitramento judicial, por sua vez, são uma
espécie subsidiária positivada em nosso ordenamento para garantir que o
advogado receba uma remuneração fidedigna pelo seu trabalho. Apenas
diante da ausência de estipulação contratual prévia (honorários
convencionados) deverá o juiz arbitrar os honorários nos termos do
art. 22, § 2º do EOAB:
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários
são fixados por arbitramento judicial, em
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remuneração compatível com o trabalho e o valor
econômico da questão, não podendo ser inferiores
aos estabelecidos na tabela organizada pelo
Conselho Seccional da OAB.
A derradeira modalidade de remuneração é aquela que mais
interessa a essa obra: os honorários sucumbenciais.
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3.1 Honorários de sucumbência
Os honorários sucumbenciais são informados pelo princípio da
causalidade, ou seja, são devidos pela parte que deu ensejo à propositura
injustificada da ação, resistindo a uma pretensão sem respaldo no direito
material ou que por outro motivo movimentou a máquina judiciária
quando não era necessário.
Segundo Paulo e Silva (2016, p. 683):
5

Esta verba, na sua acepção atual, tem como principal
finalidade possibilitar justa remuneração do(s)
advogado(s) patrocinador(es) da parte vencedora, a
servir como prêmio pela sua ‘atuação vitoriosa’. Não
se pode negar, todavia, que ela também inibe o
exercício abusivo do direito de ação.
Os honorários de sucumbência são fixados pelo juiz no momento
da decisão e não excluem os honorários contratuais ou arbitrados, nem
com estes se confundem, conforme se depreende do art. 35, § 1º do
Estatuto da OAB: “Os honorários da sucumbência não excluem os
contratados, porém devem ser levados em conta no acerto final com o
cliente ou constituinte, tendo sempre presente o que foi ajustado na
aceitação da causa”.
Ainda que tais honorários só sejam devidos ao advogado da parte
não sucumbente e sua origem estar relacionada com a ideia de
ressarcimento e punição (medida educativa), não se deve assumir que
possuam natureza diversa daquela dos honorários contratuais ou
arbitrados. Pode-se imaginar que tais verbas signifiquem apenas um bônus,
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e são essenciais para sua subsistência, gozando da mesma proteção que os
demais em razão de sua natureza alimentar.
Recentemente, em 2015, o Superior Tribunal Federal pacificou o
entendimento de que os honorários sucumbenciais possuem natureza
alimentar ao editar a Súmula Vinculante nº 47:
Os 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. (grifo nosso).
4.

Honorários Sucumbenciais no Novo Código de Processo Civil
O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) delimitou as regras

atinentes ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu art. 85.
O caput do citado artigo é bastante sucinto: “a sentença condenará
o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. A grande
inovação desse comando normativo está no direcionamento dos honorários
ao advogado do vencedor, enquanto que o código anterior se referia
diretamente às partes. Essa alteração é de significativo valor, uma vez que a
redação do diploma anterior foi alvo de muita controvérsia acerca da
titularidade dos honorários sucumbenciais. Agora, resta pacífico que os
honorários pertencem ao advogado do vencedor, o que reforça sua
natureza remuneratória e alimentar.
Em relação aos parâmetros balizadores para a estipulação dos
honorários, o CPC/15 reproduz no art. 85, § 2o os mesmos critérios
elencados no art. 20 do CPC/73:
CPC/15
Art. 85
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
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sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;

Boletim Conteúdo Jurídico n. 861 de 07/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Ao estabelecer tais elementos objetivos e subjetivos, a lei
processual delimita a atuação do juiz com vistas a evitar prejuízos para
qualquer das partes, sem onerar demasiadamente a sucumbente nem
menosprezar a atividade do patrono vencedor com uma remuneração
irrisória. Ainda, busca-se uma valorização adequada do trabalho do
advogado, de forma a refletir o nexo causal entre o real empenho e
qualidade do serviço prestado e o sucesso no resultado do processo.
No entanto, para relações processuais diferenciadas, são
5
necessárias regras diferenciadas. Por isso, o art. 85 traz um parágrafo
específico tratando das causas em que a Fazenda Pública for parte. É neste
momento que a presente obra passa a adotar um viés crítico ao analisar as
mais recentes repercussões do tema no mundo jurídico.
5.

A Fazenda Pública em Juízo
O tema “a fazenda pública em juízo” é alvo eterno de discussões
acaloradas que extrapolam os círculos dos operadores do Direito e
espalham-se pela sociedade. As opiniões sobre o tema costumam ser
contundentes e bastante polarizadas. Esse cenário, como não poderia ser
diferente, teve notáveis reflexos no processo de elaboração do novo CPC e
continua fomentando debates nestes primeiros anos de vigência do
código.
Antes de examinar o tratamento diferenciado dispensado à Fazenda
Pública em juízo, faz-se necessário determinar que órgãos/entidades
integram o conceito de Fazenda Pública.
Peixoto (2016, p. 1089) sintetiza as pessoas jurídicas integrantes da
Fazenda Pública da seguinte maneira:
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a) os entes da Administração Pública direta (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios); b) as
autarquias e fundações públicas, exceto, quanto às
primeiras,
se
exercerem
atividade
privada
(econômica); c) as empresas públicas e as sociedades
de economia mista, se desempenharem serviço
público próprio do Estado; d) as agências
reguladoras; e) os consórcios criados sob a forma de
associações públicas; f) e os conselhos de fiscalização
profissional.
É fácil notar que estatisticamente a Fazenda Pública é a parte mais
presente nas relações processuais no Brasil. Essa constância culminou na
necessidade de regramentos específicos que se amoldassem ao tamanho
da máquina pública e sua burocratização, de forma que seu objetivo
maior, a proteção do interesse público, pudesse ser atingido. Tal
tratamento diferenciado chega a parecer um sistema processual próprio,
típico para as lides envolvendo a Fazenda, observa Peixoto (2016).
Dentre os privilégios processuais fazendários estão a prerrogativa de
citação pessoal, prazos dilatados, reexame necessário, impenhorabilidade
de bens e honorários diferenciados. Sobre este último item debruçar-se-á
o presente estudo adiante.
Embora tais prerrogativas sejam duramente criticadas por alguns
doutrinadores, por grande parte dos advogados privados e até mesmo
por magistrados e pela sociedade em geral, há de fato uma razão para
que existam.
As regras processuais diferenciadas para a atuação do ente público é
decorrente do princípio constitucional da isonomia, pois os que se
encontram em situações desiguais devem ser tratados na medida de suas
desigualdades. A multitude de processos e a burocratização da máquina
pública dificultam em muito a atuação de seus representantes em juízo, de
forma que as prerrogativas não asseguram vantagens propriamente ditas,
mas permitem que esta concorra em condições de igualdade com o
particular.
Além das dificuldades na atuação do representante fazendário em
juízo, não se pode esquecer que quando o ente público é parte em uma
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das lides entre particulares. Peixoto (2016, p. 1090) descreve muito bem
essa condição singular da Fazenda Pública:
A fazenda não deve ser vista como simplesmente
mais uma pessoa jurídica, já que possui dimensão tão
profunda que veda seja vista como um ente jurídico a
disputar, com outros, interesses individualizados. Não
há que se imaginar vinculação entre a Fazenda
Pública e propósitos egoísticos, singularizados. Se
cabe à Fazenda Pública velar pelo interesse público, e
este deve ser colocado em posição de supremacia
em relação aos interesses privados, não há
inconstitucionalidade ou ilicitude em se conferir
prerrogativas aos seus entes quando da atuação
junto ao Poder Judiciário.
Condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais no
5

CPC/15
Em relação aos valores de honorários sucumbenciais nas causas em
que a Fazenda Pública for parte, disciplina o Código de Processo Civil de
2015:
CPC/15
Art. 85
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até
2.000 (dois mil) salários-mínimos;
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III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) saláriosmínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) saláriosmínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
O CPC/15, assim como qualquer lei, não é capaz de satisfazer os
anseios de todas as categorias ou grupos sociais, mas pode-se afirmar que
seu processo de elaboração foi talvez o mais democrático da história do
Brasil. Muitos foram os debates, fóruns e audiências públicas que
permitiram uma ampla participação da população e das classes
interessadas.
Em meio a tais debates, a classe dos advogados privados exerceu
notável pressão por mudanças nas regras de condenação da Fazenda em
honorários advocatícios. A grande indignação se dava pelo fato das
decisões judiciais fixarem valores aviltantes de honorários, por vezes muito
inferiores a 1% (um por cento) do valor da causa.
Ocorre que sob a vigência do CPC/73, havendo condenação da
Fazenda Pública os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados por
apreciação equitativa do juiz, baseado nos critérios de avaliação do
trabalho do advogado (atual art. 85, § 2º do CPC/15), sem, contudo impor
limite mínimo.
CPC/73
Art. 20
§ 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)
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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)
§ 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. (grifo nosso).
De fato, muitas vezes os magistrados decidiam por valores irrisórios,
como bem observam Silva e Paulo (2016), bem inferiores aos percentuais
com que são remunerados outros profissionais que atuam nos processos,
como por exemplo, os leiloeiros, cuja participação é em regra 5% do valor
5
da alienação.
Neste cenário, movimentos de classe irromperam em todo o Brasil
durante a fase de elaboração do projeto de lei do novo código, dos quais
podemos destacar a campanha “Honorários Advocatícios não são Gorjeta”
da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP).
Pois bem, os advogados tiveram sua voz ouvida e embora o CPC/15
ainda promova um tratamento diferenciado para a Fazenda, o novo
diploma caminhou para a equalização da relação processual, ao menos em
tese.
A primeira grande mudança está no fato do art. 85, § 3º do CPC/15
estender as regras específicas para todas as causas em que a Fazenda
Pública for parte, e não apenas quando for vencida. Pode-se afirmar que tal
medida coaduna com o princípio da isonomia sem entrar em contradição
com o que foi anteriormente dito sobre o tratamento desigual concebido
para o ente público em juízo.

As causas que envolvem a Fazenda, em qualquer polo, envolvem
circunstâncias diferenciadas, como já explicitadas, porém, dispensar
tratamento privilegiado apenas quando esta for vencida configura uma
quebra do equilíbrio processual, formal e material.
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A segunda mudança foi ainda mais significativa, reservou-se o
método de apreciação equitativa do juiz apenas para as causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa
for muito baixo (art. 85, § 8º, CPC/15).
Para os processos em que a Fazenda Pública for parte estipulou-se
limites percentuais mínimos e máximos inversamente proporcionais ao
valor da condenação ou do proveito econômico. Ou seja, a atividade do
juiz de fixar honorários teve sua discricionariedade em grande parte
tolhida e garantiu-se aos advogados uma expectativa mínima de
remuneração diretamente relacionada com o tamanho da causa.
No entanto, em que pese sua contribuição, a solução legislativa
encontrada ainda mostra-se imperfeita, incorrendo na inevitável falha de
qualquer comando normativo direto: a incapacidade de satisfazer todas as
situações conflituosas possíveis. Nesse sentido, anota Paulo e Silva (2016,
p. 1093):
Não há como negar que parâmetros mais objetivos
foram estabelecidos. De toda forma, carece o artigo
de previsão para aquelas causas mais repetitivas, que
possuem valores por vezes elevados, já que, em tais
situações, o trabalho exercido pelo profissional e o
tempo exigido para o seu serviço acabam por se
afigurar desproporcionais em relação aos honorários
que virão a ser fixados.
Este é o caso, por exemplo, das execuções fiscais. Nos termos da lei
6.830/80, as execuções fiscais se destinam para a cobrança da dívida ativa
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas
autarquias. Embora regidas por lei própria, aplica-se subsidiariamente o
Código de Processo Civil conforme determinado no art. 1º da referida lei.
A ação fiscal visa à obtenção de recursos pela Fazenda Pública junto
àqueles que legalmente devem a contribuição, mas, são costumeiros os
casos em que por algum erro do ente público, cometido em juízo ou
administrativamente, o executado sai vencedor e extingue ou amortece o
valor da dívida. Nessas ocasiões, são devidos honorários sucumbenciais aos
representantes do executado, os quais devem ser fixados pelas normas do
códex processual.
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exorbitantes, acima de nove dígitos, mas que nem sempre indicam uma real
complexidade do processo. Exemplificando: uma execução fiscal de valor
superior a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) pode ser extinta logo
de início por meio de embargos do devedor ou até mesmo por uma mera
exceção de pré-executividade, que embora não seja o instrumento
legalmente previsto, está sedimentada na jurisprudência a sua aceitação.
As razões para extinção podem ser várias, entre elas a prescrição e
decadência do crédito, ausência de legitimidade passiva, etc. Em certos
casos, basta uma análise da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ou do processo
administrativo fiscal (PAF) para que se formule o pedido de extinção e este
seja acatado, o que pode ocorrer em um espaço de tempo bastante
razoável nas varas judiciais especializadas.
Neste cenário, alguns magistrados passaram a flexibilizar o comando
preceituado no código processual para melhor atender aos princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade e o princípio da
supremacia do interesse público.
7. Os critérios do interesse 5público e da proporcionalidade
A análise de toda lei deve passar pelo método sistemático de
interpretação, pois uma lei não existe isolada no mundo jurídico, ela faz
parte de um ordenamento e com ele deve ter sinergia. Mediante “esse
meio hermenêutico, é possível inquirir a norma em sua essência lógica, em
conexão com as demais normas e, finalmente, referi-la a todo o
ordenamento jurídico” (BONAVIDES, 2017, p. 131).
Na base de qualquer sistema estão os princípios. Sobre a função
dos princípios na ordem jurídica atual Bonavides (2017, p. 295) diz:
O ponto central da grande transformação por que
passam os princípios reside, em rigor, no caráter e no
lugar de sua normatividade, depois que esta,
inconcussamente proclamada e reconhecida pela
doutrina mais moderna, salta dos Códigos, onde em
nossos dias se convertem em fundamento de toda a
ordem jurídica, na qualidade de princípios
constitucionais.
O CPC/15 reitera a imperiosidade de se observarem os princípios
constitucionais logo em seu artigo de abertura: “Art. 1o O processo civil
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será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas
fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil, observando-se as disposições deste Código”.
Dois são os princípios que se destacam ao analisarmos a nova regra
de honorários sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for
parte: a supremacia do interesse público e a razoabilidade ou
proporcionalidade.
Toda a atuação do Estado deve ser pautada pelo princípio da
supremacia do interesse público sobre o privado, afinal, a consecução do
bem-estar social é seu objetivo maior. Deste princípio decorre o regime
jurídico diferenciado da administração pública e as diversas prerrogativas
de direito material e processual.
Inserido no interesse público estão as finanças e o patrimônio
público, pois em uma sociedade capitalista nem mesmo o Estado está
isento de gastos e apenas mediante o emprego de verbas públicas poderá
exercer suas atividades.
A preocupação com a proteção do patrimônio público é
onipresente em nosso ordenamento e reflete-se também no direito
processual. Apenas a título de exemplo podemos citar a remessa
necessária, instituto muito criticado, mas que ainda não foi extirpado do
ordenamento pátrio. O CPC/15 em seu art. 496 limitou bastante a
incidência do instituto, mas optou por não eliminá-lo em uma clara
demonstração do desejo de proteger as finanças públicas, evitando que
decisões notadamente ilegais e prejudiciais aos cofres públicos fossem
validadas.
Muitos outros são os exemplos de proteção ao erário presentes na
legislação pátria, pois é sabido que o prejuízo patrimonial de qualquer
ente público é sempre suportado pela coletividade. Dito isso, não se pode
afastar o princípio da supremacia do interesse público no momento da
decisão que fixa honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública.
Outro princípio basilar a ser levado em consideração no momento
da aplicação de qualquer comando legal é o da proporcionalidade dos
atos normativos. Alguns autores não fazem distinção entre o princípio da
proporcionalidade e razoabilidade, como Luís Roberto Barroso (1999),
outros consideram a proporcionalidade inserida na razoabilidade, estando
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a razoabilidade ligada à qualidade e a proporcionalidade à quantidade
(proibição do excesso). Neste artigo, seguiremos a linha do excelentíssimo
ministro do STF, a qual também é utilizada pelos tribunais superiores.
O critério da proporcionalidade é tão natural à atividade jurisdicional
que mesmo não se encontrando expressamente positivado como princípio
no nosso ordenamento, a maioria esmagadora da doutrina e jurisprudência
reconhece sua pertinência.
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Segundo Tavares (2014), a proporcionalidade é entendida por uns
como um princípio derivado do devido processo legal (doutrina americana)
ou da isonomia, enquanto que outros simplesmente a consideram uma
norma constitucional não escrita inerente ao aparato jurídico do Estado
Democrático de Direito (doutrina alemã). Existem ainda aqueles, como
Guerra Filho, que elevam a proporcionalidade ao patamar de norma
fundamental, o “princípio dos princípios”.
Indubitável, contudo, é o seu valor como ferramenta de
5
hermenêutica. Diante da complexidade das relações sociais têm-se a
impossibilidade dos textos legais confrontarem todas as situações
imagináveis, fazendo-se cada vez mais necessária a normatização de
condutas por vias indiretas. Nesse contexto, o critério da proporcionalidade
funciona como uma verdadeira pedra de roseta, exercendo o papel de
diretriz do método hermenêutico, utilizável em todos os casos de aplicação
das leis pelos magistrados.
Por outro lado, há sempre que se ter o cuidado para que o órgão
julgador não usurpe a competência legislativa que é peculiar a este outro
poder, substituindo a discricionariedade do legislador pela do aplicador do
direito. Entre as críticas relativas à adoção do critério da proporcionalidade
no exame e aplicação de leis estão “a subjetividade das decisões [...], a sua
indeterminação e a extrema autonomia que é dada aos juízes” (TAVARES,
2014, p. 633).
Bonavides (2017) rebate tais críticas apontando que a atividade do
juiz, como intérprete do direito, é atribuir sentido a norma em cada caso
específico, preservando a vontade final do legislador. O autor admite haver
uma ascensão do juiz sobre o legislador, sem contudo abalar o princípio da
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os juízes corrigem o defeito da verdade da lei.
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Ainda que favorável ao controle das leis pelo órgão judiciário, o
doutrinador não deixa de alertar sobre o cuidado necessário com a
separação dos poderes:
O controle das leis, por meio do princípio da
proporcionalidade deferido à judicatura dos
tribunais, precisa todavia manter aberto e
desimpedido o espaço criativo outorgado pela
Constituição ao legislador para avaliar fins e meios,
porquanto a determinação de meios e fins pressupõe
sempre uma decisão política [...] O núcleo, isto é, a
substância da criação da lei pelo legislador não pode
ser removido por obra de um tribunal.(BONAVIDES,
2017, p. 430).
Progredindo, faz-se mister determinar o que é a proporcionalidade.
Tal tarefa demonstra-se complexa como alerta Bonavides (2017, p. 401)
citando Xavier Philippe: “há princípios mais fáceis de compreender do que
definir”. Portanto, tomamos emprestada a seguinte definição de Tavares
(2014, p. 635):
“O critério da proporcionalidade, em sentido amplo,
abarca três necessários elementos, quais sejam: 1) a
conformidade ou adequação dos meios empregados;
2) a necessidade ou exigibilidade da medida adotada
e 3) a proporcionalidade em sentido estrito. [...]
Entende-se que os dois primeiros elementos citados
correspondem aos pressupostos fáticos do princípio,
enquanto a proporcionalidade em sentido estrito
equivale à ponderação jurídica destes. Sua
compreensão deve orientar-se de forma que não
basta que os requisitos fáticos estejam atendidos,
sendo também necessário que haja concordância
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O primeiro aspecto diz respeito à adequação dos meios para se
atingir os fins desejados. Trata-se de identificar a finalidade da lei e
reconhecer sua capacidade de realizá-la. Tal atividade compete ao juiz no
momento da aplicação do comando normativo, como nota Tavares (2014,
p. 636): “É tarefa hermenêutica a identificação do fim específico da lei,
bem como de sua constitucionalidade e, em seguida, da
proporcionalidade do meio eleito em relação a esse fim auferido da lei”.
O segundo elemento, a necessidade, está relacionado à escolha do
meio menos gravoso, dentre todos os possíveis, para se alcançar o fim
desejado. O que Tavares (2014, p. 636) chamou de “otimização das
possibilidades fáticas”.
Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito traduz-se na melhor
relação jurídica possível entre meio e fim. Deve ser utilizada para
solucionar confrontos de interesses, comparando as desvantagens que o
meio pode trazer a um indivíduo ou coletividade com as vantagens que o
5
fim almejado pode trazer ao ordenamento.
Em total conformidade com a substância do princípio da
proporcionalidade e do interesse público e com as técnicas de
interpretação sistemática e teleológica, o art. 8 º do CPC/15 estabelece
que:
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência (grifo nosso).
Muito recentemente, foi dado outro passo notável no caminho para
a solidificação de tais conceitos no direito pátrio com o advento da Lei
13.655 de 25 de Abril de 2018. A citada lei incluiu na Lei de Introdução às
Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42) disposições sobre
segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público.
Entre os artigos adicionados à LINDB destacam-se os seguintes:
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e
judicial, não se decidirá com base em valores
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jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as
consequências práticas da decisão. (Incluído pela
Lei nº 13.655, de 2018)
Parágrafo único. A motivação demonstrará a
necessidade e a adequação da medida imposta ou
da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa, inclusive em face das possíveis
alternativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa,
controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato,
contrato,
ajuste,
processo
ou
norma
administrativa deverá indicar de modo expresso
suas
consequências
jurídicas
e
administrativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de
2018)
Parágrafo único. A decisão a que se refere
o caput deste artigo deverá, quando for o caso,
indicar as condições para que a regularização ocorra
de modo proporcional e equânime e sem prejuízo
aos interesses gerais, não se podendo impor aos
sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função
das peculiaridades do caso, sejam anormais ou
excessivos. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
(grifo nosso)
Resta clara a preocupação do legislador em mais uma vez positivar
noordenamento brasileiro
a
imperiosidade
da
observância
da
proporcionalidade, do interesse público e das consequências jurídicas do
ato normativo e da decisão judiciária.
Muito embora tais critérios já demonstrassem grande penetração
no Direito pátrio, a jurisprudência brasileira por muito tempo evitou
utilizar expressamente o critério da proporcionalidade, justamente por
temer as críticas relativas à sua subjetividade e discricionariedade.
Atualmente, tem sido cada vez mais comum encontrar referências a tal
critério nas decisões judiciais de diversos ramos do Direito, contudo, a
unificação do tratamento deste critério ainda mostra-se distante.
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judiciais
Ao compararmos a regra do art. 85, parágrafo 3º do CPC/15 com
aquela do código de 1973, a nova pode demonstrar-se mais objetiva e
justa. Por outro lado, como apontado anteriormente, ainda existem
situações em que a aplicação da nova lei não se prova de todo
proporcional ou razoável.
Este entendimento vem sendo adotado por alguns juízes,
notadamente nas Varas de Execução Fiscal. Exemplificando, colacionamos a
seguinte decisão:
[...] Há, ainda, regras específicas para as condenações
contra a Fazenda Pública, previstas no § 3º do art. 85,
que
estabelecem
uma
progressividade
dos
percentuais em relação ao valor da condenação ou
5
proveito econômico, os quais podem variar de 1% a
20%, numa métrica inversamente proporcional ao
valor da lide. As regras são bastante precisas, a
princípio indicando que não há uma maior
discricionariedade do juiz na fixação dos honorários
advocatícios. Todavia, o caso concreto traz
peculiaridades bem específicas. É que a defesa
apresentada pela alegada corresponsável não foi de
grande complexidade e a tramitação entre a
interposição da exceção e a presente decisão durou
cerca de 03 (três) meses. Ora, seguindo-se a
literalidade do art. 85 do CPC/2015, os honorários
seriam fixados em 5% do valor da causa (inciso III do §
3º), em quase 800 mil reais, aproximadamente. Nesse
caso, seria proporcional ou razoável tal patamar, ainda
mais quando o devedor é a Fazenda Pública? Reflete
uma condenação neste montante os diversos critérios
gerais do § 2º do art. 85 ou mesmo o real trabalho do
advogado? A resposta há de ser negativa. É que o
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novo ordenamento processual, assim como todo
ordenamento jurídico, está submetido aos princípios e
regras constitucionais, notadamente os princípios da
proporcionalidade ou da razoabilidade. O próprio
CPC/2015 afirma textualmente a incidência de tais
princípios no art. 8º, afirmando, ainda, que a
interpretação de seus preceitos – e não poderia ser
diferente - deve ser feita à luz da Constituição Federal
(art. 1º). [...] A proporcionalidade, como se vê, traduz
uma necessidade de equivalência justa ou razoável
entre condutas e repercussões jurídicas, sendo que tal
princípio jurídico também deve incidir nas decisões
judiciais que fixam obrigações processuais para as
partes, pois, como dito, o ordenamento processual
civil expressamente prevê a aplicação do citado
princípio jurídico, como não poderia deixar de ser. O
STF também reconhece a possibilidade do Judiciário
controlar a proporcionalidade de atos estatais,
certamente não excluindo a incidência da análise
quanto a atos processuais. No caso concreto, a fixação
de honorários advocatícios de quase 800 mil
reais pela atuação rápida no processo afronta a
proporcionalidade em sentido estrito, pois implicaria
em grave distorção entre a ação de uma parte e o
ônus processual da outra. O valor legal e
matematicamente previsto no presente caso tem
pouca relação com os próprios requisitos do art. 85, §
2º, especialmente tendo em vista a natureza do
trabalho realizado pelo patrono e tempo dele exigido
na tarefa. O lugar de prestação do serviço é o mesmo
da sede do Juízo, assim como a simplicidade da
questão jurídica é evidente (a exceção de préexecutividade é sustentada por um parecer da
AGU). Por fim, esta decisão está sendo colocada em
pouco mais de 03 (três) meses da apresentação da
exceção. No caso concreto, portanto, não é
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simples da literalidade da lei processual sem
considerações sobre o princípio jurídico citado. Não se
trata, por fim, de desmerecer o trabalho dos
advogados da parte, mas apenas de fazer uma
distribuição justa e razoável das despesas
processuais.Ante todo o exposto, determino a
fixação dos honorários advocatícios, a cargo da
Fazenda Nacional, no patamar de 1% (um por cento)
do valor da causa atualizado (implica em pouco mais
de 150 mil reais, no caso), desconsiderando – por
força da aplicação do princípio da proporcionalidade
ao caso concreto – os limites mínimos do art. 85, § 3º,
do CPC/2015. E tal valor aproximado de 150 mil
reaisé perfeitamente razoável considerando a
simplicidade da causa. (Execução Fiscal 000965738.2008.4.05.8300, Juiz Federal Tarcísio Barros Borges,
5 Justiça Federal em Pernambuco. Data da
22ª Vara da
publicação:17/01/2017).

Ainda trabalhando com o caso concreto mencionado acima, o
advogado da causa apelou da sentença proferida especialmente no tocante
à estipulação dos honorários e igualmente o fez a Fazenda Nacional,
alegando por sua vez a não incidência de honorários.
No julgamento da Apelação Cível (AC) Nº 596862/PE, o egrégio
Tribunal Regional Federal da 5ª Região proferiu acórdão negando
provimento à apelação do particular. No entanto, o tribunal decidiu pela
incidência do CPC/73 no caso concreto, à luz do princípio da não surpresa,
uma vez que a execução havia sido proposta sob a égide do código
anterior, de forma que as partes não poderiam se sujeitar a um sistema
processual mais oneroso.
Aplicando o código anterior, com base no critério da equidade, o
órgão colegiado fixou os honorários em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ora,
ainda que o tribunal não tenha acatado a fundamentação do juiz de
primeira instância, fica claro que o percentual previsto no CPC/15, se
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relação ao trabalho desempenhado pelo advogado.
A condenação em honorários nos termos do art. 85, § 3º, do
CPC/2015, seria de aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).
O magistrado flexibilizou a norma processual sob o fundamento da
proporcionalidade para estabelecer honorários de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais). O tribunal, por juízo de equidade, determinou que
fossem pagos honorários de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vinte e seis
vezes menor do que o valor estipulado no CPC/15.
Partindo do pressuposto que o órgão colegiado considerou o valor
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) justo e razoável em razão da atividade
realizada pelo patrono da parte, fica evidente que o valor de R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais) decorrente da regra trazida no CPC/15 é
desproporcional.
Outras decisões de tribunais tomaram idêntico rumo. Mesmo
levando em conta o CPC/73, possuem relevância para este estudo pela
utilização do critério da proporcionalidade na estipulação dos honorários.
Por exemplo:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL. JULGAMENTO NO 1º GRAU PELA
IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO DEVEDOR EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO
ART. 20, PARÁGRAFOS 3º E 4º, DO CPC/73.
PRETENSÃO RECURSAL DA FAZENDA NACIONAL DE
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM RAZÃO DO
VALOR ECONÔMICO E DO TRABALHO DO
CAUSÍDICO. VALOR ARBITRADO CORRESPONDENTE A
UM POUCO MAIS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS.
DIANTE DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, DO TEMPO DE
AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DO TRABALHO DO
ADVOGADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
FIXADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
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CPC/73. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta
contra sentença, em ação anulatória fiscal, que julgou
improcedente os pedidos autorais e em consequência,
condenou o autor ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais no montante de R$
3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 20,
parágrafos 3º e 4º, do CPC/73. 2. Hipótese em que a
parte ré requer que o montante arbitrado pela
sentença a título de honorários advocatícios seja
majorado, levando em conta o valor econômico de
R$ 1.734.374,10 (um milhão, setecentos e trinta e
quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e dez
centavos) e o trabalho do causídico. 3. Ainda que a
presente causa não tenha apresentado grande
complexidade, não requerendo maiores esforços
do advogado, não se pretende desprestigiar o
5 advocacia, pois resta evidente o zelo
exercício da
do profissional, apresentando um trabalho
satisfatório, que demandou alguns anos de
dedicação (ajuizamento da ação em 2009). 4.
Houve quatro intervenções do causídico nos autos,
manifestando-se de forma específica e esclarecedora
nas suas peças processuais, tendo passado 06 (cinco)
anos, desde que apresentou a contestação da Fazenda
Nacional, até a extinção da ação anulatória.
5. Majoração dos honorários arbitrados na
sentença recorrida para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), por ser razoável e proporcional à
importância da causa, ao tempo de ajuizamento da
ação e ao trabalho do causídico na defesa do
direito do constituinte, nos termos do art. 20,

parágrafos 3º e 4° do CPC/73. 6. Apelação provida.
(AC 200981000092793, Desembargador Federal
Rubens de Mendonça Canuto, TRF5 - Quarta Turma, Data::22/09/2017 - Página::132.) (Grifo nosso).
213
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591026

www.conteudojuridico.com.br

Nesta última decisão nota-se que foram utilizados os critérios da

Boletim Conteúdo Jurídico n. 861 de 07/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

razoabilidade e proporcionalidade para majorar os honorários definidos
pelo juiz de primeiro grau. Entretanto, por simples operação aritmética
percebe-se que os honorários foram fixados em percentual muito inferior
àquele proposto no novo código processual, perfazendo menos de 0,33%
(trinta e três décimos percentuais) do valor da causa.
Neste caso específico, a decisão do juiz de primeiro grau
demonstrou-se arbitrária ao estipular honorários ínfimos, e ainda que o
tribunal tenha majorado as verbas sucumbenciais, o montante final não nos
parece ideal.
Note-se que o tempo de duração do processo não foi dos menores
(cinco anos) e que o valor da causa era bastante elevado, salvo uma análise
da atuação do advogado (que só poderia ser feita acessando os autos do
processo), há indícios de que caberiam honorários ainda mais elevados sem
que fosse ferida a proporcionalidade.
Foi contra essa insegurança encampada pelo CPC/73 que os
advogados particulares se insurgiram, e com razão. Inclusive, sobre essa
estipulação inferior a 1% (um por cento) do valor da causa já se pronunciou
o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER IRRISÓRIO
DO
VALOR
ARBITRADO
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
MAJORAÇÃO.
1%
DO
VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Somente é admissível o exame do montante
fixado a título de honorários advocatícios, em sede
de recurso especial, quando for verificada a
exorbitância ou a natureza irrisória da importância
arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior tem entendido
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sucumbenciais

inferiores a 1% do valor da causa ou de seu
proveito econômico atualizados,na hipótese de
arbitramento por equidade (art. 20, § 4º, do CPC/73).
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3. Na caso concreto, tomando como base o valor
atribuído à execução no montante de R$ 3.325.000,00
(três milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais), os
honorários advocatícios arbitrados nas instâncias
ordinárias no montante de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos
reais)
revelaram-se
irrisórios
e
desproporcionais, tendo sido majorados para R$
33.250,00.
4. No agravo interno, a parte agravante pleiteou fosse
considerado, para fins de aferição da índole irrisória e
da majoração dos honorários advocatícios, o valor
atualizado da causa. Tal pretensão mostra-se
adequada,5na medida em que a correção monetária
não é acréscimo, gravame ou acessório, visando
apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda.
Precedentes que utilizam o valor atualizado da causa
como parâmetro.
5. Não procede, por outro lado, a pretensão de que o
valor a ser arbitrado observe precedentes nos quais se
majorou os honorários sucumbenciais para valores
que correspondem a percentuais superiores a 1% do
valor da causa. A jurisprudência atual da Terceira e da
Quartas Turmas é firme no sentido de majorar para o
patamar de 1% do valor ou proveito econômico
atualizado da causa as verbas sucumbenciais fixadas
na origem que sejam consideradas irrisórias.
Além disso, os honorários advocatícios, na hipótese
do § 4º do art. 20 do CPC, são arbitrados levando-se
em consideração as circunstâncias específicas de cada
caso. 6. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt
no AREsp 1151280/DF, Rel. Ministro LÁZARO
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TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em
13/03/2018, DJe 19/03/2018). (grifo nosso).
Ou seja, enquanto vigorou o critério de apreciação equitativa do juiz,
a única limitação mínima existente na fixação de honorários sucumbenciais,
desenvolvida pela jurisprudência, era de 1% (um por cento) do valor da
causa. Provavelmente, na intenção de não confrontar tal raciocínio, o
CPC/15 manteve o patamar mínimo de 1% (um por cento) para as causas
em que a Fazenda Pública for parte.
O patamar de 1% (um por cento) parece gritar uma ofensa à
proporcionalidade, e em alguns casos o é, não obstante, não são poucas as
causas em que esse percentual traduz-se em montantes vultosos e
desproporcionais.
Portanto, além da possibilidade de flexibilizar os padrões firmados
pelo CPC/15, estipulando percentuais diversos daqueles indicados para a
faixa correspondente, há que se considerar a possibilidade de redução dos
honorários para valores inferiores ao percentual mínimo de 1% (um por
cento) de acordo com o caso concreto.
Sob a égide do CPC/15 são escassas as decisões acerca do tema, em
razão do breve período de vigência da lei (pouco mais de dois anos). Um
dos raros exemplares é a seguinte decisão do TRF 5ª Região:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO
EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRETENSÃO RECURSAL DE
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM RAZÃO DO
AVILTAMENTO DA PROFISSÃO EM RAZÃO DE VALOR
IRRISÓRIO. DIANTE DO VALOR ATUALIZADO DO
QUANTUM DEBEATUR, DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA,
DO TEMPO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DO
TRABALHO DO ADVOGADO. MAJORAÇÃO DEVIDA
DOS
HONORÁRIOS
FIXADOS.
APRECIAÇÃO
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PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85 DO
NCPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Apelação
contra sentença que julgou procedente a exceção de
pré-executividade, para reconhecer a nulidade do
procedimento executivo adotado pelo INSS e
extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal,
condenando
o
exequente
em
honorários
sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). 2.
Em suas razões recursais, o apelante requer a
majoração dos honorários advocatícios, alegando
que o valor arbitrado é irrisório, para que sejam
fixados entre 8% e 10% sobre o valor da dívida
anulada, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, II, do
CPC/2015. 3. Ainda que a presente causa não tenha
apresentado
grande
complexidade,
não
requerendo maiores esforços do advogado, não se
pretende 5desprestigiar o exercício da advocacia,
pois resta evidente o zelo do profissional,
apresentando
um
trabalho
satisfatório. 4.
Levando-se em consideração a última atualização
constante dos autos do "quantum" do débito
tributário da presente demanda, no valor de R$
347.602,37 (trezentos e quarenta e sete mil,
seiscentos e dois reais e trinta e sete centavos) e a
simplicidade da causa, por apreciação equitativa,
devem ser majorados os honorários arbitrados na
sentença recorrida para R$ 3.000,00 (três mil
reais), sendo esse valor razoável e proporcional à
importância da causa, ao tempo de ajuizamento da
ação e ao trabalho do causídico na defesa do
direito do constituinte, nos termos do art. 85 do
NCPC. 5.
Apelação
parcialmente
provida.
(AC 00005612820174059999, Desembargador Federal
Rubens de Mendonça Canuto, TRF5 - Quarta Turma,
DJE - Data::27/10/2017 - Página::103.) (grifo nosso).
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apreciação equitativa para determinar o valor dos honorários, muito
embora tenha fundamentado tal decisão no art. 85 do CPC/15. Importante
observar que os valores determinados perfazem aproximadamente 1% (um
por cento) do valor da causa, enquanto que a literalidade do CPC/15
estipula a fixação de no mínimo 8% (oito por cento).
Todas as decisões aqui apresentadas corroboram com a tese de que
mediante um juízo de equidade e principalmente levando em conta os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fixação de honorários
restrita aos termos do art. 85, § 3º do CPC/15 não se mostra compatível
com o ordenamento jurídico brasileiro e nem mesmo com o bom senso.
Agrava-se a situação ao imaginarmos a quantidade de condenações
da Fazenda Pública em processos semelhantes. Quando multiplicados os
valores de honorários, o dano causado ao patrimônio público é
significativo.
Raciocínio semelhante foi utilizado durante o processo de
elaboração do Novo CPC, como se pode notar desta justificativa de emenda
ao projeto de lei (EMC 893/2011 PL602505 => PL8046/2010) redigida pelo
Deputado Jerônimo Goergen:
A forma de arbitramento dos honorários constante da
proposta em exame não considera as peculiaridades
do sistema federativo brasileiro, já que iguala
situações que faticamente não são similares,
desconsiderando as diferença entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Daí
propor-se nova redação ao § 3º, visando à
manutenção da regra hoje vigente, que atende aos
litigantes e ao interesse público, deixando ao
prudente arbítrio do Juiz, no caso concreto, definir o
montante dos honorários devidos ao vencido, já que
os valores pagos a título de honorários pela Fazenda
Pública são suportados pela coletividade.
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Na ocasião, a Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre o
projeto de lei opinou por manter o critério estabelecido no código de 1973,
pelo qual a fixação dos honorários se dava pela apreciação equitativa do
juiz nos casos de condenação da Fazenda Pública, pois tal condenação
trata-se de um interesse da coletividade. Assim, confiar-se-ia ao juiz a
atividade que lhe é tão própria: julgar, ponderar e decidir, sem correntes
que limitem sua atuação.
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Em uma clara demonstração de vitória da classe advocatícia o
parecer não foi acatado e a redação do código de 1973 deu lugar àquela
do art. 85, § 3º do CPC/15. Não se pode retirar a importância dos
advogados buscarem seus direitos, nem há motivos para duvidar da justeza
do processo de elaboração do novo diploma, pois como já dito
anteriormente, tratou-se de um dos processos mais democráticos da
história deste país.
Muitos são os argumentos favoráveis aos advogados particulares. É
fato que a regra contida no CPC/73 era frágil e desprotegia os advogados
frente aos muitos casos de arbitrariedade dos juízes. Não se nega o
5
caráter alimentar dos honorários sucumbenciais e sua importância não só
para o sustento do advogado e sua família como para sua evolução
profissional (melhoria e ampliação do espaço físico do escritório, do
material humano, das ferramentas, etc.).
Ainda, embora o valor da causa/condenação/proveito econômico
não seja o único critério, nem talvez o mais importante a ser levado em
conta na fixação de honorários sucumbenciais, é inegável que estes
guardam relação direta. Quanto maior o valor da causa, maior a
responsabilidade do patrono diante do risco da derrota,
consequentemente, o incremento da responsabilidade eleva a pressão
psicológica sobre o profissional.
Assim, há de se convir que a atuação de um advogado em causas de
valores elevadíssimos é diferente daquelas em que pouco está em jogo, o
que enseja certamente uma remuneração no mínimo condizente com o
valor da causa.
Por outro lado, alguns critérios, como demonstrado, podem indicar
uma facilidade aparente do trabalho do procurador, o que desmancharia a
proporcionalidade direta entre o valor da causa e o valor da remuneração.
Entre outros, destacamos os seguintes critérios: baixa complexidade da
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causa, incidência constante de teses repetitivas, local de prestação do
serviço (simplificado pelo Processo Judicial Eletrônico), duração do
processo, etc.
O cerne da questão é justamente delimitar o que seria uma
remuneração condizente com o valor do trabalho do advogado. A mais,
até onde se estende o direito do advogado de receber honorários em
patamares elevados sem onerar demasiadamente os cofres públicos. É
nesse momento que a atividade do juiz demonstra-se mais apta a elucidar
o problema do que uma norma de caráter generalizado, e tal atividade
deve ser pautada pelo princípio da proporcionalidade.
A regra do art. 85, § 3º do CPC/15 é realmente adequada,
necessária e proporcional para os fins que almeja? A finalidade da norma
é ao mesmo tempo proteger o interesse público, pois estipula percentuais
menores do que aqueles devidos pelos particulares quando litigando
entre si, e remunerar de forma satisfatória os advogados, na medida em
que estabelece a relação direta com o valor da causa.
Diante dos argumentos apresentados, em casos particulares a lei
parece-nos onerar demasiadamente a parte vencida (tanto a Fazenda
quanto o particular), mostrando-se uma solução deveras gravosa e ferindo
assim o elemento da necessidade. Ao mesmo tempo, não demonstra
afinidade com o espírito do ordenamento e o objetivo da regra, ferindo a
adequação. Por derradeiro, a proporcionalidade em sentido estrito não é
observada quando o conflito de interesses é solucionado de forma
mecânica e abstrata.
Por fim, cabe salientar que, nas causas em que a Fazenda for parte e
sagrar-se vencedora, o juiz não poderá se eximir de observar a
proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários, sob pena de
incorrer no esvaziamento do princípio da isonomia. Assim, os honorários
devidos pelo particular também deverão ser flexibilizados se notadamente
desproporcionais.
Como exemplo deste tratamento igualitário, colacionamos a
seguinte decisão proferida pelo mesmo juiz federal que sentenciou
na Execução Fiscal (0009657-38.2008.4.05.8300) anteriormente analisada
neste artigo:
[...] Condeno o embargante em honorários
advocatícios que fixo em 2% (dois por cento) sobre o
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60 mil reais, condizente com a complexidade menor
da causa. Deixo de fixar no valor mínimo de 10%,
porque geraria uma condenação de 300 mil reais,
valor totalmente desproporcional para uma causa
simples, com poucos meses de duração. A fixação de
honorários tão altos - numa causa simplória - viola o
princípio constitucional da proporcionalidade, de
forma o juiz pode reduzir o valor mínimo fixado no
CPC, com a devida prudência, sob pena de proferir
decisão inconstitucional.(Embargos de Terceiro
0804539-33.2017.4.05.8300, Juiz Federal Tarcísio
Barros Borges, 22ª Vara da Justiça Federal em
Pernambuco. Data da publicação:11/12/2017)
Essa decisão julgou improcedente os embargos de terceiro e
consequentemente condenou o particular em honorários sucumbenciais.
Entretanto, o douto magistrado, utilizando-se do critério da
5 aplicar o art. 85, § 3º do CPC/15 em sua
proporcionalidade, optou por não
literalidade, assim como o fez na causa em que a Fazenda Pública foi
condenada.
Afinal, o critério da proporcionalidade isoladamente aplicado já é
suficiente para determinar a pertinência ou não da lei ao caso concreto. As
peculiaridades relativas à Fazenda Pública apenas maximizam os danos
causados pela sua inobservância.

Conclusão
Toda lei deve ser respeitada enquanto não for invalidada pelo
método apropriado. No entanto, a interpretação da lei supera sua
literalidade e envolve técnicas hermenêuticas elaboradas, com destaque
para a interpretação sistemática e teleológica, destinadas a investigar a
adequação ao ordenamento e aos objetivos do direito posto.
Na aplicação prática do instituto em análise, dois são os direitos
contrapostos na questão que envolve valores devidos a título de
honorários sucumbenciais pela Fazenda Pública: o direito do advogado
particular de receber justa remuneração, inclusive de natureza salarial, e o
interesse da coletividade de não ter lesado o patrimônio público.
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Acima desse conflito de interesses e norteando a decisão que
recairá sobre o caso concreto está o critério da proporcionalidade ou
razoabilidade, o qual deve ser observado em qualquer situação, sendo a
Fazenda Pública vencedora ou vencida. Desse modo, o cerne da questão é
a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida (lei processual,
mais especificamente o art. 85, § 3º do CPC/15) para consecução dos fins
(remuneração justa aos advogados sem lesar injustamente a coletividade).
Diante de todo o exposto, é possível observar que a literalidade da
lei pode trazer efeitos desproporcionais em relação ao sistema em que se
insere, cominando honorários sucumbenciais em valores muito elevados
sem que haja motivo indubitável para tanto. Dessa forma, cabe ao juiz
manusear todas as ferramentas que lhe são disponíveis (a lei, os
princípios, as técnicas hermenêuticas, entre outros) para formular a
decisão mais acertada diante de cada caso concreto.
A flexibilização dos valores de honorários sucumbenciais por meio
da atividade judiciária em casos isolados e nos termos apresentados neste
trabalho possui forte fundamentação jurídica, contudo, não é a solução
final para o dissídio em debate. Trata-se da solução temporária mais
eficaz, em razão do processo judicial ser muito mais célere e de fácil
mutação do que o processo legislativo. No entanto, faz-se imperioso
sedimentar uma jurisprudência sobre o assunto, para dirimir de vez
quaisquer dúvidas e prestigiar a segurança jurídica das relações
processuais.
Por último, não se pode rejeitar de pronto a ideia de promover
alterações no recém-publicado Código Processual. Os atuais critérios base
relativos ao valor da causa/condenação/proveito econômico poderiam ser
utilizados apenas como ponto de partida para a apreciação do órgão
julgador, ao mesmo tempo em que poderiam ser inseridos novos critérios
objetivos e subjetivos no art. 85, § 2, como o ineditismo do caso (a não
utilização de teses repetitivas ou precedentes de tribunais superiores) e
principalmente o princípio da proporcionalidade.
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RESUMO: Este trabalho propõe o estudo da materialidade do ICMS
incidente sobre as importações em razão dos debates que se originaram
em torno de sua abrangência desde que introduzido o imposto no
5 seja em razão de sua similitude com o
ordenamento jurídico brasileiro,
então já existente imposto federal sobre as importações, e também em
razão das implicações decorrentes de sua materialidade, envolvendo a
capacidade tributária ativa dos Estados-membros, que deve levar em
consideração os traços distintivos entre as modalidades de importação “por
conta própria” e “por conta e ordem de terceiro”. Também com o escopo
de combater o indesejado fenômeno da bitributação, o trabalho
reconheceu a necessidade de bem delimitar a materialidade do ICMSimportação, imposto estadual e, para tanto, o estudo logrou construir a
regra-matriz de incidência como instrumento de trabalho, partindo da
adoção da premissa do Direito como fenômeno comunicacional em uma
perspectiva lógico-constructivista, até se obter os elementos da hipótese
normativa e da relação jurídica tributária que servem de base para a
solução das problemáticas provenientes desse tributo. Aplicando-se os
critérios da regra-matriz de incidência às diversas modalidades de

importação, constatou-se que nas importações “por conta própria” e por
encomenda, o sujeito ativo competente para a cobrança do imposto é o
Estado onde estiver situado a importadora (trading), a quem é transferida a
titularidade das mercadorias, em contraposição às importações “por conta e
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ordem de terceiro”, em que o sujeito ativo é o ente onde estiver localizada
a própria empresa adquirente da mercadoria, que é quem consta da
declaração de importação (D.I.).
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ABSTRACT: This work proposes the study of ICMS materiality on imports
because of the debate that was originated around its range since the tax
was introduced in the Brazilian legal system, whether due to its similarity
with the then existing federal tax imports, and also because of the
implications of its materiality, involving tax capacity of the Member States,
which must take into account the distinctive features of the import rules "on
their own " and " on account and third order ". Also with the scope to
combat the unwanted phenomenon of double taxation, the work
recognized the need for clearly defining the materiality of the ICMS-import,
state tax and, therefore, the study was able to build one “rule–matrix of
incidence” as a working tool, starting from the adoption of the premisse of
the Law as communicational phenomenon in a logical-constructivist
perspective, to obtain the elements of normative hypothesis and tax legal
relationship which are the basis for the solution of the problems arising
from that charge. Applying the criteria of the incidence matrix rule to the
various import modalities, it was found that in imports "for own account"
and by order, the active subject competent to collect the tax is the State
where the importer is located (trading company), to whom the ownership of
the goods is transferred, as opposed to imports "for the account and order
of a third party", in which the active subject is the entity where the company
that owns the merchandise is located, which is included in the declaration
of import (DI).
Keywords: ICMS. Circulation. Goods. Import. Leasing. Lease.
1 INTRODUÇÃO
A questão relativa à incidência de ICMS (imposto sobre circulação de
mercadorias e serviços) sobre a importação suscita debates desde a sua
introdução no ordenamento jurídico com o advento da Emenda
Constitucional n. 23/83, seja em razão de sua similitude com o então já
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existente Imposto de Importação, de competência federal, seja em razão
das polêmicas envolvendo a capacidade tributária ativa dos Estadosmembros, especificamente nas denominadas importações “por conta
própria” e “por conta e ordem de terceiro”.
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Tratando-se de exação imposta com o mesmo intuito de onerar as
importações, mister diferenciar o denominado ICMS-importação, de
competência estadual, do imposto federal sobre as importações, a fim de
desestimular o fenômeno da bitributação, que consiste na dupla exigência
em face do mesmo sujeito passivo, por entes tributantes diversos, de
tributos decorrentes do mesmo fato gerador.
O princípio da vedação à bitributação decorre da rígida discriminação
de competências feita pela Constituição Federal, que admite apenas a
possibilidade de simples conflitos aparentes de competência, a serem
dirimidos pelo próprio ordenamento jurídico. Afinal, uma vez ocorrido no
mundo fenomênico evento passível de exprimir uma manifestação de
riqueza tributável, e vertido em linguagem como fato jurídico tributário, o
natural é que, a partir da fenomenologia
da incidência, cada fato jurídico
5
desencadeie uma única obrigação tributária. Essa necessidade recomenda o
cuidado do exegeta de bem delimitar a materialidade do ICMS-importação
a fim de que não se confundam as duas espécies exacionais. Para tanto, o
estudo partirá do exame da regra-matriz de incidência do tributo,
considerada a premissa do Direito como fenômeno comunicacional e
constituído pela linguagem competente.
A par da debatida materialidade, o imposto que se põe em estudo
também desperta incessantes discussões quanto à capacidade tributária
ativa, e sujeição ativa da obrigação, na tentativa de se definir qual o Estado
competente para a cobrança do ICMS-importação, considerando-se que o
constituinte se refere ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o
estabelecimento do destinatário da mercadoria, pouco importando o local
do desembaraço aduaneiro, ao passo que o art. 11, I, d, da LC n. 87/96, de
13-09-1996 (Lei Kandir), por sua vez, ao definir como materialidade a
simples entrada física da mercadoria importada em território nacional,
acabou por considerar como competente para a cobrança do imposto o
Estado do estabelecimento onde ocorrer a entrada física, isto é,
o desembaraço aduaneiro, ignorando a importação como operação jurídica.
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Por fim, a partir da precisão da materialidade do ICMS-importação,
este trabalho também se debruçará sobre a controvérsia pendente quanto
ao critério pessoal da regra-matriz de incidência nas denominadas
importações “por conta própria” e “por conta e ordem de terceiro”, sendo
aquela efetuada pela própria importadora em seu nome, que assume os
custos da operação com recursos próprios, e a última efetuada pela
empresa adquirente da mercadoria mediante contratação de intermediária,
prestadora de serviços, de modo que a importadora nessa última
modalidade não chega a deter a propriedade dos bens importados, que é
transferida diretamente ao comprador brasileiro. Tal distinção deverá
conduzir a uma disciplina diferenciada quanto aos sujeitos ativo e passivo
da obrigação de recolhimento do ICMS-importação.
2

O DIREITO POSITIVO
IMPORTAÇÃO

COMO

FUNDAMENTO

PARA

O

ICMS-

2.1 O direito positivo como fenômeno comunicacional
A perspectiva de direito positivo adotada neste trabalho parte da
teoria geral dos objetos, preconizada por Edmund Husserl, e
posteriormente retomada e explicitada por Carlos Cossio. Tomando-se o ser
humano como ponto de referência (visão antropocêntrica) nas relações
com
o
meio
circundante
podemos
obter
quatro ontologias
regionais ou regiões ônticas, a saber: a i) dos objetos naturais, ii) dos
objetos ideais, iii) dos objetos culturais e iv) dos objetos metafísicos. Os
objetos naturais são reais e podem ser colhidos na experiência, têm
existência no tempo e no espaço e são neutros de valor; os objetos ideais
são irreais, inocorrendo em condições de espaço e tempo, e tendem à
neutralidade axiológica; os objetos metafísicos, por sua vez, são reais, têm
existência no tempo e no espaço mas é desconhecido o seu acesso pela
experiência, justificando-se somente pela via da crença e podendo ser
valorados, positiva ou negativamente; por fim, os objetos culturais são reais,
têm existência no tempo e no espaço e são suscetíveis à experiência, sendo
objeto de compreensão e tendo alta carga valorativa.
Especificamente quanto ao objeto do conhecimento jurídico, o direito,
cuida-se de objeto eminentemente cultural, na medida em que tem uma
existência física, e pode ser apreendido a partir da experiência fenomênica,
mas diferem dos objetos naturais por serem altamente impregnados de
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valor: justo, injusto, lícito, ilícito, etc. No magistério do Professor Paulo de
Barros Carvalho:

o direito posto, enquanto conjunto de prescrições jurídicas, num
determinado espaço territorial e num preciso intervalo de tempo, será
tomado como objeto da cultura, criado pelo homem para organizar os
comportamentos intersubjetivos, canalizando-os em direção aos valores
que a sociedade quer ver realizados[1].
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Na realidade, a rigor, “direito” é termo ambíguo, que pode ser
conceituado e analisado sob duas perspectivas diferenciadas pela doutrina,
a saber, como direito positivo e como ciência do Direito, cada um
constituindo linguagens e sistemas distintos, que devem ser
adequadamente separados, sob pena de instabilidade semântica.
Sob a óptica de “direito positivo”, o Direito significa o complexo de
normas jurídicas válidas numa dada ordem social, que têm por função a
disciplina do comportamento humano (inter-subjetividade), que constitui o
seu objeto. Estruturalmente, o direito positivo contempla um plexo de
proposições, com linguagem prescritiva, isto é, voltada a prescrever e
5
ordenar comportamentos, baseando-se
em uma lógica deôntica (do deverser), em que as normas se classificam segundo uma dicotomia entre válidas
e não válidas. Como as normas do direito positivo disciplinam
comportamentos humanos, direcionam-se ao campo material da conduta,
sendo capazes de modificá-la.
Por sua vez, sob a óptica de “ciência do Direito”, o Direito se apresenta
como sistema social, jurídico, que se debruça a descrever o enredo
normativo, e não a prescrever condutas, recaindo sobre um feixe de
proposições (conteúdo normativo), que constitui o seu objeto. Nesse
mister, a ciência do Direito assume linguagem eminentemente descritiva
(sobrelinguagem, por se referir à linguagem de direito positivo) e adota
uma lógica apofântica, pela qual suas proposições se classificam por
critérios de verdade e falsidade, e não de validade e invalidade,
diferenciando-se do direito positivo também por não interferir em seu
próprio objeto, isto é, por não modificar o direito positivo que lhe serve de

objeto, limitando-se a descrevê-lo.
Sendo assim, conclui-se que há nítida diferença entre os dois sistemas
jurídicos, de direito positivo e ciência do Direito, que acabaram sendo
reforçadas pela linguística, tanto em relação ao tipo de linguagem
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(prescritiva x descritiva), quanto em relação ao objeto, versando o primeiro
sobre textos legislativos (linguagem objeto) e o segundo sobre textos da
doutrina (linguagem de sobrenível), apresentando um linguagem técnica e
o outro, linguagem científica, baseados na lógica deôntica (dever-ser) e
apofântica, respectivamente. Ademais, o sistema de direito positivo convive
com a possibilidade de haver contradições internas, e a ciência do Direito,
por sua vez, não admite sua ocorrência[2].
Tecidas essas considerações, impõe-se analisar o ICMS incidente sobre
a importação como uma construção do Direito positivo, introduzido por
linguagem com função prescritiva e baseado numa lógica deôntica
(do dever-ser), irrompendo-se a fenomenologia de sua incidência a partir
da constituição do fato jurídico previsto hipoteticamente no antecedente de
uma norma jurídica tributária em sentido estrito, essencial, e que deve ser
compreendida na sequência.
2.2 A regra-matriz de incidência ou a norma jurídica tributária em
sentido
estrito
O conceito de regra-matriz de incidência em geral pode ser definido
como um instrumento metódico concebido pela Teoria Geral e Filosofia do
Direito para organizar o texto de direito positivo confeccionado pelo
legislador, propiciando a compreensão da mensagem legislada sob uma
estrutura comunicacional, formada, basicamente, de um juízo hipotético,
em que se associa uma consequência jurídica desde que ocorrido o fato
previsto no antecedente, falando-se em hipótese e tese, descritor e
prescritor, vinculados entre si por uma imputação deôntica, que pode variar
sob os modais “permitido”, “proibido” e “obrigatório”.
Trata-se de uma estrutura padrão comum a todas as normas jurídicas,
o que fica evidenciado a partir do seguinte conceito apresentado por
Lourival Vilanova[3] ao discorrer sobre a norma jurídica:

(...) é uma estrutura lógica. Estrutura sintáticogramatical é a ‘sentença ou oração’, modo
expressional frástico (de frase) da síntese conceptual
que é a norma. A norma não é a oralidade ou a
escritura da ‘linguagem’, nem é o ‘ato-de-querer ou
pensar’ ocorrente no sujeito emitente da norma, ou
no sujeito receptor da norma, nem é, tampouco, a
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‘situação objetiva’ que ela denota. A norma jurídica é
uma estrutura lógico-sintática de significação (...).
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Por simbolizar a norma-padrão de incidência, em matéria tributária a
regra-matriz de incidência é conhecida como norma jurídica tributária em
sentido estrito, distinguindo-se da norma jurídica tributária em acepção
ampla, que contribui para compor a disciplina do tributo, porém não cuida
propriamente do fenômeno da incidência. Ante o princípio da
homogeneidade sintática das regras de direito positivo, as normas jurídicas
em matéria tributária têm a mesma estrutura formal, permanecendo estável
o esquema lógico ou sintático, o que não se verifica no plano semântico.
Quanto à estrutura da regra-matriz de incidência tributária, pode-se
dizer resumidamente que na hipótese ou descritor da norma jurídica o
legislador prevê a ocorrência de um evento selecionando traços e
características para identificá-lo, elementos estes indicativos de riqueza
econômica, representados pelo critério material, espacial e temporal da
hipótese tributária. Afinal, a regra-matriz de incidência incide sobre
5
determinada parcela dos fatos
sociais, aquela marcada por fatos
economicamente apreciáveis e que criam prestações pecuniárias para o
Estado tributante.

Por sua vez, já na proposição-tese, ou consequente normativo, o
legislador prescreve um vínculo abstrato, uma relação deôntica, entre o
sujeito ativo e o sujeito passivo da obrigação tributária, de modo que o
consequente ou prescritor da regra-matriz de incidência é definido por dois
critérios: o pessoal (sujeito ativo e passivo) e o quantitativo (base de cálculo
e alíquota).
A regra-matriz de incidência pode ser mais bem visualizada após
sintetizada por Paulo de Barros Carvalho no seguinte esquema:
D [cm(v.c).ct.ce] --- [cp(Sa.Sp).cq(bc.al)]
no qual “D” é dever-ser neutro que juridiciza o vínculo
deôntico
entre
hipótese
e
consequência,
apresentando-se o antecedente (descritor) com os
seus critérios e conectado com o consequente
normativo (prescritor), também composto por seus
próprios componentes[4].
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Tal fórmula é capaz de transmitir em uma expressão mínima e
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irredutível de manifestação do deôntico o sentido completo da mensagem
legislada.
Ressalve-se, no entanto, que a incidência instrumentalizada pela
regra-matriz de incidência não é automática logo a partir do acontecimento
do evento previsto na hipótese (antecedente), pois para irradiar os efeitos
previstos no consequente normativo é necessária a atuação do ser humano,
que a partir da regra-matriz de incidência, norma geral e abstrata, constrói
norma jurídica individual e concreta, vertendo-a na linguagem competente,
o que sucede por meio do ato de lançamento a constituir o crédito
tributário e requer absoluta identidade entre o fato jurídico tributário
ocorrido no mundo social e o desenho normativo da hipótese, o que se tem
por tipicidade tributária.
Também importa distinguir os textos legislativos produzidos a cargo
dos legisladores, no sentido amplo, das proposições normativas, que não
são exclusividade dos responsáveis pela produção dos veículos introdutores
de normas jurídicas, mas são produzidas por todo aquele que se coloca na
posição de intérprete da mensagem legislada e cria significações por meio
de sua atividade construtiva.
Conforme se percebe, a funcionalidade operacional da regra-matriz de
incidência tributária se deve à estruturação mais racional do texto
legislativo, em uma forma comunicacional, vertida em linguagem, que
permite o adequado ponto de partida e o consequente trabalho do
intérprete de construção de sentido nos planos semântico e pragmático.
Assim, a virtude da regra-matriz reside em introduzir um padrão
metodológico para definir o sistema jurídico-prescritivo, servindo como
critério seguro para nortear o pensamento do intérprete e do cientista do
Direito, elevando o rigor científico no estudo e compreensão do sistema de
direito positivo, que passa a ser mais independente de proposições de
outras áreas[5].
Especificamente quanto à hipótese de incidência tributária, ou suposto
normativo, pode ser definida como a descrição contida no antecedente da
regra-matriz de incidência tributária ou norma jurídica tributária em sentido
estrito. Na hipótese, ou descritor da norma jurídica, o legislador prevê a
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ocorrência de um evento selecionando traços e características para
identificá-lo, elementos estes indicativos de riqueza econômica e
representados pelo critério material, espacial e temporal da hipótese
tributária. Afinal, a hipótese traz uma descrição abstrata de apenas
determinada parcela dos fatos sociais, aquela marcada por fatos
economicamente apreciáveis e que criam prestações pecuniárias para o
Estado tributante.
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A partir da hipótese tributária extrai-se a completude do chamado
“fato gerador”, ou suposto da norma primária tributária, identificados
pelo aspecto material do antecedente tributário, no qual se encontra a
descrição objetiva do fato; aspecto espacial, que apresenta as condições
territoriais de ocorrência do evento; e aspecto temporal, que apresenta o
momento em que se tem por ocorrido o fato.
Por outro lado, a importância do consequente da regra-matriz de
incidência reside em encontrarmos nela os elementos identificadores da
relação jurídica tributária, tais como o aspecto quantitativo e os
5
seus sujeitos, ativo e passivo, respectivamente
o titular do direito subjetivo
de exigir a prestação e a pessoa física ou jurídica de quem se exige o
cumprimento da prestação pecuniária.

Destarte, a hipótese de incidência apresenta a descrição de um fato
por intermédio dos elementos suficientes e capazes para identificá-lo, e
que, uma vez ocorrido no mundo social e relatado na linguagem
competente, irromperá o vínculo deôntico prescrito no consequente da
regra-matriz, exsurgindo a obrigação tributária de recolhimento, no caso o
ICMS-importação, mediante um ato humano de sua aplicação, a saber, a
produção de uma norma individual e concreta (lançamento).
3 O ICMS-IMPORTAÇÃO NA NORMA JURÍDICA
SENTIDO ESTRITO

TRIBUTÁRIA EM

3.1 A regra-matriz de incidência do ICMS (imposto sobre circulação de
mercadorias e serviços)
O ICMS – imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, de
competência dos Estados e do Distrito Federal, é imposto abrangente,
atualmente previsto no art. 155, inciso II, da Constituição Federal vigente,
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pois a partir dele podemos construir, de modo geral, 3 regras-matrizes de
incidência, nos seguintes moldes:
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a)

Regra-matriz do ICMS-mercadorias: Dado o fato de realizar operação
jurídica de circulação de mercadorias, com transferência de sua
titularidade (critério material) nos limites geográficos do Estado-membro ou
Distrito Federal instituidor (critério espacial), no momento da saída das
mercadorias
do
estabelecimento
vendedor (critério
temporal) (ANTECEDENTE), deve sero dever jurídico de produtores,
industriais e comerciantes de pagar a tal Estado-membro ou DF (critério
pessoal: sujeitos passivo e ativo, respectivamente) o “imposto sobre
circulação de mercadorias”, tomando-se como base de cálculo o valor da
operação, sobre ele incidente alíquota estabelecida na legislação estadual
ou distrital, conforme o caso (critério quantitativo) (CONSEQUENTE).
b)
Regra-matriz do ICMS-serviços: Dado o fato de prestar serviços de
transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicação (critério
material) nos limites geográficos do Estado-membro ou Distrito Federal
instituidor(critério espacial), no momento da prestação do serviço de
comunicação ou, no caso de transporte, no momento do início da
prestação ou no ato final da prestação em caso de transporte iniciado no
exterior quando não termine em cidade de fronteira (critério
temporal) (ANTECEDENTE), deve ser o dever jurídico de pessoas físicas ou
jurídicas prestadoras dos serviços de pagamento ao Estado-membro ou
Distrito
Federal (critério
pessoal:
sujeitos
passivo
e
ativo,
respectivamente) do “imposto sobre serviços de transporte interestadual ou
intermunicipal e de comunicação”, tomando-se como base de cálculo o
valor do serviço, sobre ele incidente alíquota estabelecida na legislação
estadual
ou
distrital,
conforme
o
caso (critério
quantitativo) (CONSEQUENTE).

c)

Regra-matriz do ICMS – importação: Dado o fato de importar bens ou

mercadorias do exterior, ou seja, realizar operações de importação de bens
ou mercadorias do exterior (critério material) nos limites geográficos do
Estado-membro ou Distrito Federal onde se localizar o estabelecimento
destinatário da mercadoria (critério espacial), no momento da entrada
jurídica das mercadorias ou bens no estabelecimento (critério
temporal) (ANTECEDENTE), deve ser o dever jurídico de produtores,
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industriais e comerciantes de pagar a tal Estado-membro ou DF (critério
pessoal: sujeitos passivo e ativo, respectivamente) o “ICMS incidente sobre
operações de importação de bens”, tomando-se como base de cálculo o
valor dos produtos importados, sobre ele aplicada alíquota estabelecida na
legislação
estadual
ou
distrital,
conforme
o
caso (critério
quantitativo) (CONSEQUENTE).
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Apesar de a rubrica ICMS abrigar impostos distintos, todos estão
sujeitos às regras básicas tradicionalmente aplicadas ao ICM, formando
um núcleo central comum.
O ICMS, inicialmente ICM, foi introduzido pela EC 18, de 1/12/1965.
Em seus primórdios, até o advento da Emenda Constitucional n. 23/83, sua
regra-matriz de incidência era composta da seguinte forma: no
antecedente, o critério material era realizar operações relativas à circulação
de mercadorias, critério espacial coincidente com o território dos Estados
instituidores e do DF, mas por opção do legislador e não por vinculação
obrigatória, e o critério temporal correspondente à saída das mercadorias
5
estabelecimento
vendedor;
no
consequente, critério
quantitativo equivalente ao valor da operação (base de cálculo) e
porcentagens previstas nas legislações competentes (alíquotas), e critério
pessoal identificado pelos Estados e Distrito Federal como sujeito ativo, e
produtores, industriais e comerciantes como sujeito passivo.
Assim, desde a origem, o ICMS é tradicionalmente imposto que incide
sobre operações de circulação de mercadorias. O direito cria suas próprias
realidades e, no ICMS em geral, a expressão “operações de circulação de
mercadorias” é tomada no sentido de “transferência de sua titularidade”,
sendo insuficiente e até mesmo desnecessária para a configuração da
materialidade do ICMS a circulação corpórea dos bens, a movimentação
física das mercadorias. É o que se entende por circulação jurídica, que quer
significar a passagem das mercadorias com mudança de titularidade.
Destarte, a circulação pode ser real ou apenas simbólica, exigindo-se
no último caso documentação da operação jurídica. A título exemplificativo,

do

o art. 118 do RICMS do Tocantins acaba por admitir a irrelevância do
trânsito corpóreo da mercadoria, autorizando a sua entrada meramente
simbólica, ocasião em que também se exige a emissão de nota fiscal.
A própria Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir), no seu art. 20, ao
dispor sobre a compensação necessária para a concretização do princípio
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da não-cumulatividade, dispensa a entrada física das mercadorias como
pressuposto do direito ao crédito por parte do estabelecimento adquirente.
Disso decorre que demonstrada a circulação jurídica, torna-se irrelevante
indagar sobre os locais por onde ocorre a passagem física dos bens.
A expressão “venda de mercadorias” equivale a “operação de
circulação de mercadoria”, que exige a presença de negócios jurídicos que
promovam a transmissão do direito de propriedade de mercadorias.
Ademais, somente haverá circulação de ela for decorrente de uma
operação, isto é, de um negócio jurídico que transfira os direitos de
propriedade de um dos negociantes para o outro. Operação é negócio
jurídico, isto é, acordo de vontades que cria, modifica ou extingue direitos.
Por fim, “mercadoria” exprime tudo o que se comprou para pôr à
venda, objeto de comércio, destinado ao comércio. A qualidade mercantil
do produto não decorre de sua natureza intrínseca ou requisitos, mas sim
da destinaçãoque lhe é dada, e da natureza do promotor da operação que
a tem por objeto. Somente é mercadoria o bem feito ou comprado para ser
revendido com intuito de lucro, o que excluiria o bem adquirido pelo
consumidor final.
Por seu turno, segundo ressalva o prof. Paulo de Barros Carvalho,
quando se trata de importação, os vocábulos “bens” e “mercadorias”
passam a ter o mesmo significado: todo bem importado configura
mercadoria, pois decorre de operação jurídica de transferência de
titularidade.
Em suma, o vocábulo “operações” quer significar atos ou negócios
jurídicos aptos a provocar a circulação de mercadorias, ao passo que
“circulação” é a passagem das mercadorias com mudança de titularidade, e
“mercadoria” exprime tudo o que se comprou para pôr à venda, objeto de
comércio, destinado ao comércio.
Atualmente, sob a égide da Constituição Federal de 1988, o ICMS
passou a ter uma materialidade mais complexa e abrangente em benefício
dos Estados e Distrito Federal, mantendo-se a hipótese de incidência do
original ICM e a ela acrescendo-se serviços de transporte e de
comunicação, de modo que se possam construir separadamente as três
regras-matrizes de incidência detalhadas nos itens a, b e c acima[6].
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3.2 Construção da regra-matriz de incidência do ICMS sobre
importações
Ainda que o ICMS-importação possa eventualmente dar lugar no
futuro a imposto federal sobre valor agregado, é certo que o âmbito de
incidência dessa exação permanecerá como objeto das normas jurídicas em
matéria tributária, o que justifica o seu estudo detalhado.
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Partindo do art. 155, II, da Constituição de 1988, podemos construir
três regras-matrizes para o ICMS-importação, que abrangem os seguintes
antecedentes normativos:
a)
realizar operações de circulação de mercadorias;
b)
prestar serviços de comunicação, mesmo que se iniciem no
exterior e desde que iniciados ou concluídos nos limites territoriais do
Estado ou Distrito Federal;
c)
prestar serviços de transporte interestadual ou intermunicipal.
A possibilidade de tributação pelo ICM também da entrada de
mercadorias e bens importados do exterior, com o alargamento de sua
5
materialidade, foi introduzida pela Emenda Constitucional n. 23/83, desde
que destinados os bens e mercadorias importados a consumo ou ativo fixo
das empresas, de modo que somente poderiam figurar como sujeito
passivo do tributo os comerciantes, produtores e industriais.
Atualmente, a partir do texto (suporte físico) da Constituição Federal
de 1988 pode-se desenhar especificamente a regra-matriz do ICMSimportação nos seguintes moldes: no antecedente, como critério material o
ato de importar, introduzir mercadorias e bens estrangeiros no Brasil, com o
objetivo de inseri-los no mercado brasileiro, critério espacial coincidente
com o território dos Estados (e do Distrito Federal) em que se situarem os
estabelecimentos destinatários das mercadorias e bens, critério
temporal correspondente à entrada jurídica das mercadorias ou bens no
estabelecimento; no consequente, critério quantitativo equivalente ao valor
dos produtos importados (base de cálculo) e porcentagens previstas nas
legislações competentes (alíquotas), e critério pessoal identificado pelos
Estados e Distrito Federal como sujeito ativo, e produtores, industriais e
comerciantes como sujeito passivo.
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Em relação à materialidade do imposto, o verbo central é importar,
que significa introduzir produto estrangeiro no Brasil, com o intuito de fazêlo ingressar no mercado nacional (art. 155, II, da CF/88). Assim, o ato de
importar é posterior a uma operação mercantil ocorrida no exterior, e a
mercadoria importada deve ser utilizada como bem de consumo ou bem de
produção. Destarte, pode-se concluir que o critério material dessa exação
consiste em importar mercadorias do exterior, isto é, trazer produtos
originários de outros países para dentro do território nacional, com o
objetivo de permanência.
Note-se que a entrada da mercadoria no território nacional,
geralmente identificada pelo desembaraço aduaneiro, é apenas
o tempo em que se considera ocorrido. Muito embora o art. 155, §2º, IX, a,
da Constituição Federal mencione que o ICMS incidirá também sobre a
entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, erro crasso pensar
que a mera entrada da mercadoria importada bastaria à caracterização do
fato jurídico tributário. Ao interpretarmos o direito posto, não podemos
ignorar o forte caráter de heterogeneidade das nossas Casas Legislativas, e
por isso a interpretação dos textos jurídicos deve ser obtida a partir de
significações atribuídas pelo discurso científico, e não pela linguagem
ordinária.
Especificamente no caso do ICMS-importação, o legislador mais uma
vez confundiu o critério material com o critério temporal do imposto,
tomando como fato gerador do ICMS-importação, na realidade, o critério
temporal de sua hipótese de incidência. Tal equívoco encontra-se inclusive
no próprio texto constitucional, ao definir a incidência do imposto
considerando a entrada em território nacional, por ocasião do desembaraço
aduaneiro, o que nada mais é do que o instante (critério temporal) em que
se opera a importação, sendo a operação de importação a
materialidade (critério material).
Quanto ao critério temporal, em princípio o art. 12, IX, da LC 87/96
define expressamente como o momento do desembaraço aduaneiro,
porém não se pode olvidar que a materialidade do imposto estadual de
importação consiste na importação de produtos para a introdução dos
mesmos no círculo econômico, quer como mercadorias quer como bens
destinados ao consumo ou ativo fixo. Ademais, também decorre do texto
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constitucional a sujeição passiva e o critério espacial pela entrada de
mercadorias ou bens no estabelecimento destinatário, de modo que o
critério temporal deva corresponder à entrada jurídica dos produtos no
estabelecimento, e não meramente física, inclusive em uma interpretação
sistemática da LC n. 87/96.
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O critério espacial, por sua vez, é definido no art. 11, I, d, da LC 87/96
como o limite geográfico dos Estados e do DF onde estiver situado o
estabelecimento em que ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem.
Evidente que tal previsão acaba por produzir reflexos
simultaneamente tanto para o critério espacial quanto para a sujeição ativa,
porém contraria a norma do art. 155, IX, a, da CF e da própria LC 87/96, que
acolhe a igualdade jurídica entre a entrada física e a simbólica, de modo
que o fato jurídico da importação deve-se reputar praticado não apenas
com base na entrada física, mas também na jurídica, isto é, o local da
operação jurídica de importação, onde estiver localizado o estabelecimento
destinatário da mercadoria ou do bem, ainda que a entrada física com o
5 verificado antes em outra localidade.
desembaraço aduaneiro tenha se

Prosseguindo na análise da regra-matriz do ICMS sobre as
importações, no que concerne ao seu critério pessoal, é certo que sujeito
ativocompetente para a sua instituição são os Estados e o Distrito Federal,
nos moldes do art. 155, II, da CF/88, que perceberão as prestações
pecuniárias correspondentes às operações de importação que se realizem
nos limites do seu território.
Afinal, os Estados somente podem tributar fatos ocorridos dentro de
seus territórios, sendo irrelevante o que os tenha gerado ou onde tenham
começado tais fatos. Em outras palavras, um determinado negócio jurídico
não pode ocorrer em locais diferentes simultaneamente em países distintos;
antes disso pode haver atos preparatórios, mas nunca um negócio
jurídico.
Nesse diapasão, como decorrência do aspecto espacial do fato
jurídico tributário de efetuar a importação, a fim de se fixar qual o Estado
competente para a cobrança (capacidade tributária ativa) o constituinte
explicitou que corresponde ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o
estabelecimento do destinatário da mercadoria, que deve ser entendido
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como aquele a quem a mercadoria estrangeira foi juridicamente remetida.
Assim, pode-se concluir que: i) pouco importa o local onde se dá o
desembaraço aduaneiro, que é apenas o instrumento que fixa o instante da
importação, sendo o sujeito ativo obtido a partir da localização do sujeito
passivo, do destinatário da importação; ii) no caso de importação para
terceiros, ainda que haja duas operações, uma de importação pelo
importador e outra interna (revenda) ao adquirente, novamente o sujeito
ativo da obrigação corresponderá ao Estado onde está situado
o destinatário jurídico da importação, atuando o importador como Trading
Company. Assim, pouco importam os negócios jurídicos posteriores ou as
“circulações físicas”, tendo em vista que a tributação recai sobre
a “operação jurídica de importação”, cabendo a cobrança ao Estado onde
estiver localizada a empresa de importação (trading).
Novamente reitera-se a incompatibilidade do art. 11, I, alínea d, da LC
n. 87/96 com a disciplina constitucional estabelecida para o ICMS incidente
sobre operações de importação, pois ao definir como materialidade a
simples entrada da mercadoria importada em território nacional (critério
material), acabou por considerar como local da operação de importação o
do estabelecimento onde ocorrer a entrada física (critério espacial), quando
na verdade o fato jurídico tributário consiste na “operação de importação”,
o que acarreta reflexos no critério espacial da hipótese de incidência e na
sujeição ativa estabelecida no consequente da norma tributária em sentido
estrito.
A questão relativa ao sujeito passivo é mais simples de definir. Pelo
texto
constitucional, apenas
os
comerciantes,
produtores
e
industriais podem ocupar a posição de sujeito passivo do imposto, e não
qualquer pessoa jurídica. Afinal, o constituinte utiliza os termos
“mercadoria” e “estabelecimento”, excluindo as importações feitas por
pessoas físicas. Assim como nas operações de importação em geral, o
sujeito passivo, que tem a obrigação de pagamento da prestação
pecuniária, corresponde a quem realiza a conduta de importar, isto é,
a pessoa cujo nome está consignado na declaração de importação, a
pessoa do importador.
Com efeito, conjugando-se o art. 11 da Lei Complementar nº 87/96
com o teor do art. 155, inc. II, e §2º, inc. IX, a, da Constituição Federal,
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depreende-se que o sujeito passivo é o importador, isto é, aquele que
realizou a operação jurídica de importação de mercadorias descrita na
hipótese de incidência da regra-matriz do ICMS-importação. Disso se
percebe que o tributo é devido pelo destinatário jurídico da mercadoria, e
não por seu destinatário fático, isto é, a quem a mercadoria foi
juridicamente remetida[7].
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Por derradeiro, a partir da legislação existente em torno do ICMSimportação, pode-se concluir também sobre o critério quantitativo de sua
norma tributária em sentido estrito, correspondendo a base de cálculo ao
valor dos produtos importados, e as alíquotas às porcentagens
estabelecidas pelas legislações estaduais e distritais[8].
Sendo assim, cotejando-se as premissas adotadas neste trabalho com
uma interpretação minuciosa do direito positivo atualmente vigente em
relação ao ICMS-importação, que se compõe do texto constitucional e dos
preceitos da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir), pode-se construir a
sua regra-matriz nos seguintes termos, que servirão de base para a solução
5 imposto:
das problemáticas relativas a esse

“Dado o fato de importar bens ou mercadorias do exterior, ou seja,
realizar operações de importação de bens ou mercadorias do
exterior (critério material) nos limites geográficos do Estado-membro ou
Distrito Federal onde se localizar o estabelecimento destinatário da
mercadoria (critério espacial), no momento da entrada jurídica das
mercadorias
ou
bens
no
estabelecimento (critério
temporal) (ANTECEDENTE), deve ser o dever jurídico de produtores,
industriais e comerciantes de pagar a tal Estado-membro ou DF (critério
pessoal: sujeitos passivo e ativo, respectivamente) o “ICMS incidente sobre
operações de importação de bens”, tomando-se como base de cálculo o
valor dos produtos importados, sobre ele aplicada alíquota estabelecida na
legislação
estadual
ou
distrital,
conforme
o
caso (critério
quantitativo) (CONSEQUENTE)”.
4 IMPLICAÇÕES DECORRENTES DE UMA DELIMITAÇÃO DA MATERIALIDADE
DO ICMS-IMPORTAÇÃO
4.2 A capacidade tributária ativa dos Estados e Distrito Federal para exigir o
ICMS-importação
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Uma delimitação precisa da materialidade do ICMS incidente sobre as
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importações acarreta implicações na solução de diversas controvérsias,
entre elas a relativa à capacidade tributária ativa, isto é, ao sujeito ativo
competente para a cobrança do tributo nas diversas modalidades de
importação. Note-se que cada um dos Estados detém competência para
instituir e a capacidade de cobrar os impostos de sua alçada, podendo
haver aí um conflito positivo de competência.
O ordenamento brasileiro prescreve duas formas de importação dos
bens do exterior: (i) por conta própria ou (ii) por conta e ordem de terceiro,
ambas as formas reconhecidas e regulamentadas pela Secretaria da Receita
Federal.
a)
nas importações em geral, no regime de importação por conta
própria
A precisa definição da materialidade do ICMS incidente sobre as
importações, com a construção da regra-matriz de incidência, gera reflexos
também na fixação do critério espacial e, por conseguinte, no
estabelecimento de qual o Estado competente para o ICMS-importação.
Com o escopo de evitar conflitos de competência, o constituinte
acabou por explicitar que a capacidade tributária ativa cabe ao Estado onde
estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da
mercadoria (art. 155, IX, a, da CF), que deve ser entendido como aquele a
quem a mercadoria estrangeira foi juridicamente remetida.
Assim, pode-se concluir que: i) pouco importa o local onde se dá o
desembaraço aduaneiro, que é apenas o instrumento que fixa o instante da
importação, sendo o sujeito ativo obtido a partir da localização do sujeito
passivo, do destinatário da importação; ii) no caso de importação para
terceiros, ainda que haja duas operações, uma de importação pelo
importador e outra interna (revenda) ao adquirente, novamente o sujeito
ativo da obrigação corresponderá ao Estado onde está situado
o destinatário jurídicoda importação, atuando o importador como Trading
Company. Assim, pouco importam os negócios jurídicos posteriores ou as
“circulações físicas”, tendo em vista que a tributação recai sobre
a “operação jurídica de importação”.
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Com efeito, como a tributação recai sobre a operação jurídica de
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importação, cabe o ICMS ao Estado onde está localizado o destinatário do
negócio, na figura do importador, pouco importando as “circulações físicas”
para fins tributários, até porque o dispositivo constitucional não se refere a
estabelecimento do destinatário “final”, último adquirente da mercadoria na
cadeia circulatória iniciada com a importação. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal corrobora o entendimento acima exposto (RE
396.859/RJ, 1ª T., Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 16-11-2004, DJU
de 10-12-2004).
A respeito do sujeito ativo de ICMS incidente sobre a importação, no
art. 155, inciso IX, a, a Constituição Federal é clara ao estabelecer que é
devido ao Estado onde estiver situado o destinatário da mercadoria, de
modo que nem mesmo a legislação complementar pode estabelecer sujeito
ativo diverso. Não obstante, a Lei Complementar n. 87/96 no seu art. 11,
I, d, estabeleceu equivocadamente como local da operação de importação,
para fins de determinação do critério espacial e, por conseguinte, do sujeito
ativo, o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física do bem ou
5
mercadoria importados, conflitando com o dispositivo constitucional que
fala em “operação de importação”, conceito diverso de “entrada física” das
mercadorias.
Apesar da inegável relevância da legislação complementar, deve ela
exercer papel de mecanismo de ajuste da legislação ordinária em
consonância com os preceitos constitucionais, mostrando-se como o
veículo normativo capaz de pormenorizar as outorgas de competência
tributária atribuída às pessoas políticas. Assim, o legislador complementar
deve disciplinar as competências tributárias em conformidade com o texto
constitucional, e não em conflito.
Em razão da polêmica que se criou quanto à competência estadual
para exigir ICMS, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi inclusive
instada a se manifestar, emitindo o Parecer PGFN/CAT/N. 1.093/97, no
mesmo sentido de que o estabelecimento destinatário da mercadoria é o
que efetivamente realizou o fato jurídico, ou seja, o estabelecimento
importador, pouco importando que a entrada das mercadorias tenha se
dado em Estado diverso.
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Raciocínio semelhante também foi desenvolvido pela Consultoria
Tributária de São Paulo, na Resposta à Consulta n. 277/98, em que o órgão
administrativo entendeu que desembaraço aduaneiro corresponde apenas
ao aspecto temporal da hipótese de incidência do ICMS, sendo o sujeito
ativo, na realidade, o Estado da localização do importador, uma vez que a
materialidade consiste em promover juridicamente a entrada das
mercadorias no território nacional, o que difere da simples entrada física
representada pelo desembaraço aduaneiro.
Conforme se percebe, a criticável previsão da Lei Complementar n.
87/96, no seu art. 11, I, d, acabou por produzir reflexos simultaneamente
tanto para o critério espacial quanto para a sujeição ativa, mas contraria a
norma do art. 155, IX, a, da CF e da própria LC 87/96, que acolhe a
igualdade jurídica entre a entrada física e a simbólica, equiparando-as, de
modo que o fato jurídico da importação deve-se reputar praticado não
apenas com base na entrada física, mas também na jurídica, isto é, o local
da operação jurídica de importação, onde estiver localizado o
estabelecimento destinatário da mercadoria ou do bem, ainda que a
entrada física com o desembaraço aduaneiro tenha se verificado antes em
outra localidade.
Em suma, a fim de evitar conflito de competência entre os Estados e
Distrito Federal tributantes, a quem a Constituição Federal atribuiu a
competência para instituição do ICMS em geral, deve-se reputar como
critério espacial da hipótese de incidência do ICMS-importação o local onde
é realizado o fato jurídico tributário da operação jurídica de importação,
qual seja, os limites geográficos do Estado-membro ou Distrito
Federal onde se localizar o estabelecimento destinatário da mercadoria, o
que automaticamente resvala na fixação da capacidade tributária ativa do
ICMS-importação, sendo sujeito ativo para sua cobrança o Estado-membro
ou Distrito Federal onde esteja situado o estabelecimento da empresa de
importação.
Não

obstante,

a

jurisprudência

do Superior

Tribunal

de

Justiçamanifesta entendimento contrário, interpretando o texto
constitucional de modo a entender como sujeito ativo o Estado-membro do
local do estabelecimento onde se localiza o destinatário físico, o
destinatário final das mercadorias (REsp n. 1.190.705/MG).
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nas importações por conta e ordem de terceiro
Na importação “por conta e ordem de terceiro” (ii) a empresa
adquirente da mercadoria contrata intermediária, prestadora de serviços,
para que providencie por conta e ordem da contratante o despacho de
importação da mercadoria em nome desta, tal como definido no parágrafo
único do art. 1º da Instrução Normativa SRF n. 225/2002. Na realidade a
importadora que realiza a operação não detém a propriedade dos bens
importados, que é transferida diretamente ao comprador brasileiro, de
modo que na declaração de importação consta o CNPJ do adquirente,
indicado também na fatura comercial, devendo o conhecimento de carga
estar consignado ou endossado ao importador contratado, que passa a ter
o direito de realizar o despacho aduaneiro e retirar as mercadorias.
Por sua vez, a importação “por conta própria” consiste na operação
em que a importadora adquire mercadorias do exterior em seu nome
responsabilizando-se com recursos próprios pelo fechamento e liquidação
do contrato de câmbio, para em seguida vender tais mercadorias no
mercado interno. Vê-se, assim, dois contratos de compra e venda, um entre
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b)

5
o fornecedor estrangeiro e a importadora,
e outro entre a importadora e a
adquirente no mercado interno.
Tendo em vista os traços distintivos, devendo a importação “por conta
e ordem de terceiro” evidenciar que se trata de mercadoria de propriedade
alheia, o fato é que na importação “por conta própria” a posterior venda do
bem importado no mercado interno, após realizado o desembaraço
aduaneiro, é negócio jurídico distinto da importação. Afinal, nesse caso terá
a importadora a livre disponibilidade do bem, podendo comercializar a
mercadoria importada a quaisquer sujeitos e peço preço e condições que
lhe convierem.
Daí a edição da Lei n. 11.281/2006, no intuito de distinguir as duas
modalidades de importação, devendo-se reconhecer que na importação
por encomenda quem realiza o negócio jurídico de importação é a
própria trading company (importadora), sendo a empresa que encomenda
uma mera adquirente no negócio jurídico posterior realizado no mercado

interno[9].
Por conseguinte, na importação por encomenda seus efeitos fiscais se
assemelham aos da importação “por conta própria”, na realidade, figurando
a importadora (trading) como sujeito passivo do imposto, em contraposição
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aos efeitos fiscais da importação “por conta e ordem de terceiro”, em que
o sujeito passivo do ICMS-importação acaba sendo a própria empresa
adquirente da mercadoria, que é quem consta da declaração de importação
(D.I.) e que apenas contrata intermediária, prestadora de serviços, para que
providencie o despacho de importação da mercadoria, mas sem chegar a
deter a propriedade dos bens importados, que é transferida diretamente ao
comprador brasileiro.
5 CONCLUSÕES
1 - O ICMS incidente sobre as importações é figura exacional
emblemática desde a sua introdução no ordenamento jurídico brasileiro
por ocasião da Emenda Constitucional n. 23/83, suscitando debates em
razão de sua similitude com o então já existente imposto federal de
importação, além das polêmicas envolvendo o leasing internacional e a
capacidade tributária ativa dos Estados-membros, atentando-se aos traços
distintivos entre a importação “por conta própria” e “por conta e ordem de
terceiro”.
2 – A fim de combater o indesejado fenômeno da bitributação, que
consiste na dupla exigência em face do mesmo sujeito passivo, por entes
tributantes diversos, de tributos decorrentes do mesmo fato gerador, o
trabalho reconheceu a necessidade de bem delimitar a materialidade do
ICMS-importação, imposto estadual, para que não seja confundida com o
imposto federal sobre as importações.
3 - Para tanto, o estudo propôs-se a construir a regra-matriz de
incidência do tributo, porém sem prescindir da adoção neste trabalho das
premissas científicas do Direito como fenômeno comunicacional e
constituído pela linguagem competente.
4 – À luz da abordagem teórica adotada, o ICMS incidente sobre a
importação foi analisado como uma construção do Direito positivo,
introduzido por linguagem com função prescritiva e baseado numa lógica
deôntica (do dever-ser), irrompendo-se a fenomenologia de sua incidência
a partir da constituição do fato jurídico previsto hipoteticamente no
antecedente de uma norma jurídica tributária em sentido estrito.
5 – Concluiu-se pela utilização da regra-matriz de incidência como um
mínimo irredutível de significação que serve de instrumento para a
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compreensão da obrigação tributária. A hipótese de incidência alberga a
descrição de um fato por intermédio dos elementos suficientes e capazes
para identificá-lo, e que, uma vez ocorrido no mundo social e relatado na
linguagem competente, irromperá o vínculo deôntico prescrito no
consequente da regra-matriz, exsurgindo a obrigação tributária de
recolhimento, no caso o ICMS-importação, mediante um ato humano de
aplicação da norma geral e abstrata, a saber, a produção de uma norma
individual e concreta (lançamento).
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6 – Transpondo-se a teoria da regra-matriz de incidência para o ICMSmercadorias em geral, inicialmente introduzido no ordenamento brasileiro
pela EC 18, de 1/12/1965, pode-se concluir que o seu antecedente tem
como critério material a operação jurídica circulação de mercadorias, com
mudança de titularidade, critério espacial coincidente com o território dos
Estados instituidores e do DF, e o critério temporal correspondente à saída
das mercadorias do estabelecimento vendedor; no consequente
encontramos como critério quantitativo o valor da operação (base de
cálculo), sobre ele aplicadas as porcentagens previstas nas legislações
5
estaduais ou distritais (alíquotas), e como critério pessoal os produtores,
industriais e comerciantes (sujeito passivo) obrigados ao pagamento do
imposto ao Estado-membro ou Distrito Federal competente para a
cobrança (sujeito ativo).
7 – Com apoio nos elementos característicos da norma do ICMS em
geral, foi possível a construção da regra-matriz de incidência do ICMSimportação, cotejando-se com o texto constitucional e os preceitos da Lei
Complementar n. 87/96 (Lei Kandir), cujos critérios servem de base para a
solução das problemáticas originadas desse tributo. No seu antecedente
o critério material consiste em importar bens ou mercadorias do exterior,
ou seja, realizar operações de importação de bens ou mercadorias do
exterior, o critério espacial corresponde ao território do Estado-membro ou
Distrito Federal onde se localizar o estabelecimento destinatário jurídico da
mercadoria,
e
o critério
temporal equivale
ao
momento
da
entrada jurídica das mercadorias ou bens no estabelecimento do
importador, que realiza o fato jurídico tributário; ainda, no consequente,
encontramos como critério quantitativo o valor dos produtos importados
(base de cálculo), sobre ele aplicadas as porcentagens previstas nas
legislações estaduais ou distritais (alíquotas), e como critério pessoal os
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produtores, industriais e comerciantes (sujeito passivo) obrigados ao
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pagamento do imposto ao Estado-membro ou Distrito Federal competente
para a cobrança (sujeito ativo), que corresponde a onde estiver localizado o
estabelecimento do destinatário jurídico dos bens importados.
8 – Uma vez bem definida a materialidade do imposto estadual sobre
as importações, foi possível solucionar uma implicação dela decorrente,
relativa às incessantes discussões quanto à capacidade tributária ativa, e
sujeição ativa da obrigação, permitindo-se fixar o Estado competente para a
cobrança do imposto, evitando-se o conflito entre os entes tributantes.
Uma vez considerado como fato jurídico tributário a operação jurídica de
importação, correspondendo o critério espacial ao local do estabelecimento
do destinatário jurídico da importação, constatou-se que sujeito ativo para
cobrança do ICMS-importação é o Estado onde estiver situado o domicílio
ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, pouco importando o
local do desembaraço aduaneiro, o que decorre de norma constitucional
expressa, que deve prevalecer sobre a norma conflitante do art. 11, I, d, da
LC n. 87/96, de 13-09-1996 (Lei Kandir).
10 - Por fim, após delimitada a materialidade do ICMS-importação e
definidos os demais critérios de sua regra-matriz de incidência, este
trabalho se propôs a dirimir a controvérsia em torno do sujeito ativo nas
importações “por conta e ordem de terceiro”, em contraposição às
importações “por conta própria”, nesta última figurando como sujeito
passivo do imposto a importadora (trading), a quem é transferida a
titularidade das mercadorias, e naquela a própria empresa adquirente da
mercadoria, que é quem consta da declaração de importação (D.I.) e que
apenas contrata intermediária, prestadora de serviços, para que providencie
o despacho de importação da mercadoria, mas sem chegar a deter a
propriedade dos bens importados, que é transferida diretamente à empresa
brasileira adquirente. Dessa dicotomia decorre que nas importações “por
conta própria” e por encomenda o sujeito ativo competente para a
cobrança do imposto é o Estado onde estiver situado a
importadora (trading), a quem é transferida a titularidade das mercadorias,
figurando como destinatária jurídica, em contraposição às importações “por
conta e ordem de terceiro”, em que o sujeito ativo é o ente onde estiver
localizada a própria empresa adquirente da mercadoria, que é quem consta
248
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591026

www.conteudojuridico.com.br

da declaração de importação (D.I.) e que apenas contrata intermediária,
prestadora de serviços, de modo que é transferida diretamente ao
comprador brasileiro a propriedade dos bens importados.
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O FLUXO IMIGRATÓRIO DOS HAITIANOS, DE ACORDO COM ESCASSEZ
DE POLÍTICAS PÚBLICAS SATISFATÓRIAS.
YURI VALLADÃO CARVALHO: Pósgraduando em Direito e Processo Civil
pela Faculdade Legale. Bacharel em
Direito pelo Centro Universitário Moura
Lacerda - Ribeirão Preto/SP. Atua como
advogado autônomo nas áreas de Direito
de Família, Cível e Consumidor. (OAB/SP
n° 414.821).
RESUMO: O presente artigo científico tem como função primordial a
análise da República Haitiana através de seu contexto histórico,
características, desordem política, desastres naturais, dentre outros aspectos
que motivaram a imigração forçada destes povos a Países da América do
Sul, América do Norte e Europa. Em seu contexto fático, ficará demonstrado
que a política pública aplicada na presente nação, até o presente momento
ainda consubstancia-se insuficiente para o permanecimento dos povos.
Todos estes fatores são embasados pela ganância no poder, esta que se
deu através de atos ilícitos e corruptos. Ademais, demonstra-se por fim, os
Estados escolhidos para a concretização desse deslocamento, e as
peculiaridades e os enfrentamentos vividos em cada situação de forma
perspicaz.
PALAVRAS-CHAVE: Análise do Haiti, Imigração, Imigração Forçada,
Motivos Imigratórios.
ABSTRACT: The main purpose of this scientific article is the analysis of the
Haitian Republic through its historical context, characteristics, political
disorder, natural disasters, among other aspects that motivated the forced
immigration of these peoples to Countries of South America, North America
and Europe. In its factual context, it will be demonstrated that the public
policy applied in the present nation, up to the present moment, is still
insufficient for the survival of the peoples. All these factors are based on the
greed in power, this one that was given through illicit and corrupt acts. In
addition, it shows the States chosen for the accomplishment of this
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displacement, and the peculiarities and the confrontations experienced in
each situation in an insightful way.
KEYWORDS: Analysis
Immigration Reasons.
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1. INTRODUÇÃO
Notadamente podemos classificar que um dos fatores que
corroboram com a imigração populacional mundial ocorre em detrimento
das péssimas condições de vida que determinados civis enfrentam em sua
5
rotina cotidiana e da má administração
pública dos recursos estatais, estes
que são sugados pela corrupção e repasses indevidos. Outrora, Países como
o Haiti, sofre com inúmeros desastres naturais que enfatizam e conluiem
com a alternância de regiões, em busca de uma vida mais digna propiciada
por um governo disposto a concretizar tal ato para estas populações.

Diante de tais fatores, enfoca-se que o tema imigração está
divergente e presente de maneira rotineira em proporção global, e, desta
forma cada País adota a medida que mais lhe convém para controlar suas
fronteiras, bem como a entrada de imigrantes em seus aeroportos e portos
através de suas legislações.
Inicialmente, para compreender tal fenômeno se faz necessário o
entendimento sobre as principais eras ditatoriais que o Estado Haitiano
sofreu, e as políticas aplicadas por esses governantes, que afetaram
diretamente o fluxo imigratório dos cidadãos. Logo, não menos importante,
é imperioso salientar os principais desastres naturais percebidos dentre
uma era, que juntamente com o rígido e corrupto governo, colaboram com
a imigração forçada.
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Logo, após a identificação de tais vetores, destaca-se os principais
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destinos optados pelos Haitianos para fugir do seu país de origem. Explicase também de forma sucinta e remota e economia de cada Estado e as
formas de recebimento de tais Estrangeiros.
Impera-se ressaltar os principais impactos ocasionados pela
imigração, tanto economicamente, como culturalmente, corroborando com
o fato que a mistura de costumes pode ser proveitosa e produtiva para
aqueles que estão interessados em cooperar com o recebimento pessoas
diversas a sua nacionalidade e colaborar com a melhor qualidade de vida
desses povos.
2. A REPÚBLICA HAITIANA E OS PRINCIPAIS COMANDOS
DITATORIAIS QUE CONSUBSTANCIARAM A IMIGRAÇÃO DOS POVOS.
Compreende-se inicialmente demonstrar a descrição de forma
detalhada o país analisado em questão, visto ser fundamental
contextualizar suas peculiaridades econômicas e culturais, para então
compreender de forma integral os motivos que objetivaram a imigração
populacional.
A República do Haiti está ao lado ocidental da Ilha de Hispaniola,
banhada ao norte pelo oceano atlântico, ao sul pelo Caribe, ao oeste pela
Baía de Gonaïves, e a leste faz fronteira com a República Dominicana. Sua
capital é Porto Príncipe (Port-au-Prince), formada por quadro cidades o
arrondissement de Porto Príncipe, e as comunas de Delmas, Pétionville e
Carrefour. Porém, a metrópole Porto Príncipe é a principal concentração
urbana do país, atraindo cerca de sete milhões de habitantes.
O nome do estado se origina da cultura indígena, Ayti, ao qual
possui o significado de “terra montanhosa”, contudo, em tempos
primórdios, a ilha em questão já fora chamada de Tohio e Quisqueya.
Em breve síntese, se faz necessário relatar sobre a época chamada de
Flibusteiros, que nada mais era do que cidadãos Americanos que habitavam
a ínsula, e tinha como objetivo apoiar revoluções da américa latina. Diante
de tal acontecimento e apoio, a antiga ilha de Hispaniola acabou se
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tornando a mais rica colônia Francesa, através da agro manufatura que era
composta por aproximadamente 40 mil plantadores comandados pelos
Norte Americanos.
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Ante tais acontecimentos, pode-se dizer que a atual agricultura do
país, é embasada e enraizada pelos preceitos americanos, e atualmente,
devido a estes fatores, o Estado pode ser considerado um forte produtor de
cana de açúcar, café, banana, milho, batata doce e arroz. E com o avanço
tecnológico e de produção, a pecuária se fortaleceu com a criação de
bovinos, equinos, caprinos, e aves. Já na indústria, o país se demonstrou um
forte exportador de aço, ferro, plástico, borracha, sendo que todos estes
são exportados para Japão, França, Itália, Bélgica, Canadá, e Estados
Unidos.[1]
Para tal produção o Estado conta seus 10,85 milhões de
habitantes[2], composta por 95% de negros que tem como o idioma oficial
o Francês, entretanto, a elevada quantidade de indivíduos, não influencia na
renda econômica do país, visto5que a renda per capita é demasiadamente
baixa, pois seus cidadãos vivem com míseros 739,60 USD ao ano, o que os
tornam um dos mais pobres países das américas, isto também é
comprovado através do PIB (produto interno bruto) calculado em
8,023USD.[3]
A moeda nacional no estado é o Gourge Haitiano[4]. Entretanto,
cumpre-se em ressaltar que 1USD corresponde a ínfimos 62,512HTG[5], o
que comprova a tamanha dessemelhança entre os povos e as classes sociais
dos países que compõem as américas.
No que tange aos aspectos econômicos, a instabilidade financeira
decorre desde sua fundação. Na época, França e Espanha guerrilhavam para
garantir sua cota parte dentre as terras da Ilha de Hispaniola. Logo, no final
do confronto, a Espanha acabou permanecendo com o lado ocidental, onde
hoje está situada a República Dominicana, e a França com o lado oriental
onde hoje está localizado o Haiti.
Em decorrência deste conflito e após a efetiva separação das terras, o
lado oriental (Haiti) ainda permaneceu em chamas, todavia, desta vez
dentre seus próprios habitantes que lutavam contra o comando
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governamental Francês, que utilizava-se de meios brutos e violentos para
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controlar o país. Assim, em consequência deste confronto, no ano de 1804,
mais especificamente em 1º de Janeiro, os escravos obtiveram sua
libertação, e finalmente extinguiram a Saint-Domingue (nome dado a ilha
pelos Franceses) e a declararam oficialmente como República do Haiti,
tornando-se a segunda colônia das Américas a conquistar a independência
após os Estados Unidos.
Esta abolição perdurou por aproximadamente 130 anos através de
trabalhos forçados e submissões aos Franceses, e foi liderada pelos
escravos Toussaint Louverture, Jean Jacques Dessalines e Henri Cristophe,
sendo concretizada em 1791 e perdurou por 12 anos, resultando na
libertação dos povos, e com a proclamação de uma Constituição que até o
presente momento era inexistente.
Em virtude do prestígio obtido, Louverture foi nomeado general e
comandou a ilhota por determinado período de tempo, até que a França
insubmissa com a situação e com a perda do comando, retomou seu
interesse pelas terras Haitianas e enviou sua tropa de 50 mil soldados para
retomar o domínio perdido. Dentre esta era, Louverture foi capturado e
enviado para a França, onde detido, acabou falecendo anos depois.
Jean Jacques e Henri Christophe, inquietos com a situação,
continuaram o legado, visando a reconstrução e a retomada do poder. E no
ano de 1804 alcançaram a independência definitiva, que fora firmada
através de um Decreto expedido pela França.
Após a concretização da Independência, a República Haitiana era
novata no quesito governança, visto que diversas crises atingiram a nação,
bem como 22 mudanças de governos em um pequeno espaço de tempo. E,
diante te tal fato, o governo Americano instaurou uma intervenção e uma
ocupação na ínsula denominada big stick police que teve seus 19 anos de
duração. Porém a principal função desta intervenção (Paz Social), a qual
fora prometida para a população não foi alcançada.
Cumpre ressaltar que mesmo ante a ausência da Paz Social que fora
compactuada, houveram diversos legados percebidos pelos Norte
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Americanos, dentre eles pode-se destacar a alteração do sistema de ensino,
que dava enfoque na mão de obra e na formação profissional, qualificando
os cidadãos para que estes pudessem agregar na elevação social e
econômica do próprio País.
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Outro fator importante a ser destacado, foi a centralização de todo o
poder na capital Porto Príncipe, para assim facilitar o comando e gerir
melhor a economia, bem como a alteração e exclusão de determinados
princípios e quesitos constitucionais que impediam estrangeiros de
adquirirem lotes na ilha. Desta forma, com a compra de terras liberada,
investimentos externos poderiam ocorrer e aumentar a estrutura financeira
do local, diminuindo o desemprego.
No ano de 1934 a ocupação Norte Americana deveria ter sido
destituída, no entanto ela ainda foi necessária nos próximos 10 governos,
visto que a falta de gestão política e o controle estatal falho, ainda estavam
presentes.
5

Decorrida destituição do poder Norte Americano, iniciou-se então o
comando Ditatorial liderado por Françóis Duvalier, médico da classe média
nascido em Porto Príncipe, ao qual dedicou parte de sua carreira em
tratamentos de doenças trópicas, trabalhando em causas humanitárias
aumentando assim sua reputação. Logo, no ano de 1957, elegeu-se
democraticamente presidente do Estado Haitiano com total apoio do
poderio Norte Americano e dos exércitos locais, ficando conhecido como
Papa Doc.[6]
Seu governo foi conotado como violento e instável, pois seu método
de gestão era isolar diplomaticamente o Haiti, afastando as possibilidades
de relações econômicas externas, enfraquecendo o poder financeiro da ilha.
Entretanto, a forma autoritária foi demasiadamente fixada através de sua
auto nomeação como chefe vitalício do país, com métodos preponentes e
opressores de governo, que perdurou até seu falecimento em 1971. Seu
filho Jean-Claude Duvalier (Baby Doc.) tornou-se seu sucessor e manteve o
regimento ditatorial.[7]
Destaca-se que a gestão política da era Duvalier foi marcada por
inúmeros preceitos e preconceitos. A resistência contra cidadãos negros em
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qualquer cargo público era visualmente marcante. Para concretizar tal ato,
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criou seu próprio mecanismo de controle estatal, chamados de tontons
macoutes a qual era comparada com uma milícia para-policial e tinha como
base voluntários apoiadores da ideia, corroborando com o governo vitalício
e o monopólio estatal.
Baby Doc., manteve o regime totalitário, contudo a comunidade
internacional atenta aos sucessivos casos de desrespeito aos direitos
humanos, passou a os divulgar amplamente, enfraquecendo o poderio
governamental.
No ano de 1984, a nação Haitiana passou por um atordoado método
de eleição, e devido ao elevado controle do estado, as abstenções as urnas
chegaram a 61%. Dois anos depois (1986), grupos contrários ao regime,
forçaram a queda do até então presidente, através de manifestações
públicas e o obrigaram a deixar o país, que passou a ser governado de
forma provisória, a qual foi inviável, pois a instabilidade política e
econômica perdurou.
Em 1988 ocorreram novas eleições, e o candidato Leslie Manigat foi
eleito, permanecendo no poder por alguns meses, visto que em Junho do
mesmo ano, Henry Namphy liderou um golpe de estado, objetivando a
queda do presidente. Ocorre que passado mais alguns meses, um novo
golpe de estado foi percebido, desta vez pelo General Porsper Avril.
A era de golpes foi cessada através de determinação judicial,
depositada através da Juíza Ertha Pascal Trouillot, que cansada das
incessantes injustiças e ganancia pelo poder, derrubou o governo do
General Porsper Avril, gerando mais segurança populacional
Com o fim da ditadura, novas eleições democráticas ocorreram.
Desta vez no ano de 1990 e com o apoio de órgãos internacionais que
fiscalizaram tal ato para inviabilizar falhas e falsificações.
Jean-Bertrand Aristide foi eleito com 67% dos votos. No entanto, em
decorrência de inúmeras instabilidades políticas, o poder foi enfraquecido,
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e um novo golpe de estado ocorreu, desta vez por militares, atribuindo o
comando da nação ao General Raoul Cédras.
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Logo após sua queda, o antigo presidente buscou apoio e asilo
político nos Estados Unidos, e a nação Haitiana foi devastada por quedas
econômicas, e divergências sociais. Diante destes fatores, a população
começou sua busca de uma vida mais digna em países como Canadá e
Estados Unidos, onde chegavam através de balsas improprias para
navegação.
Devido a quantidade de imigrantes que acorrentavam suas balsas
diariamente na costa Americana, o poder político Norte Americano enviou
em 1994 uma tropa de paz ao país Haitiano, com a função de manter a
harmonia social e viabilizar a estabilidade do Estado através do controle da
violência. Este preceito visualizava conter a onda imigratória no país
americano.
Ocorre que a população Haitiana não atendeu aos chamados
5
americanos, e os intentou como estranhos a nação, classificando-os como
invasores, acarretando o retorno da tropa Estadunidense a sua base militar
em Guantánamo, pois a missão foi um fracasso.
Neste momento, consubstancia-se a instabilidade social, e o
Conselho das Nações Unidas objetivando amenizar a crise, ocasiona o
bloqueio naval em todo o país. Assim, o comércio e os interesses
econômicos elitizados foram desestabilizados, afetando a parte pobre da
população, gerando um aumento nos índices imigratórios.
Aristides, mesmo destituído do poder, negociava com o governo
americano o controle e fiscalização das violações humanitárias que
perduravam na ilha. E, no ano de 1993, o plano foi posto em prática com a
criação da International Civil Mission in Haiti (Missão Civil Internacional) que
tinha por objetivo juntamente com as Nações Unidas, monitorar e fiscalizar
as profanidades contra os Direitos Humanos que transcorriam na nação
Haitiana.
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Para positivar tal atitude, foi aplicado pela primeira vez no
Hemisfério, o controverso capítulo VI da Carta das Nações Unidas, através
da Resolução 940, conforme se lê:

CAPÍTULO VI
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SOLUÇÃO PACÍFICA DE CONTROVÉRSIAS
“Artigo 33. 1. As partes em uma controvérsia, que
possa vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança
internacionais, procurarão, antes de tudo, chegar a
uma solução por negociação, inquérito, mediação,
conciliação, arbitragem, solução judicial, recurso a
entidades ou acordos regionais, ou a qualquer outro
meio pacífico à sua escolha.
2. O Conselho de Segurança convidará, quando julgar
necessário, as referidas partes a resolver, por tais
meios, suas controvérsias.
Artigo 34. O Conselho de Segurança poderá investigar
sobre qualquer controvérsia ou situação suscetível de
provocar atritos entre as Nações ou dar origem a uma
controvérsia, a fim de determinar se a continuação de
tal controvérsia ou situação pode constituir ameaça à
manutenção da paz e da segurança internacionais.
Artigo 35. 1. Qualquer Membro das Nações Unidas
poderá solicitar a atenção do Conselho de Segurança
ou da Assembleia Geral para qualquer controvérsia,
ou qualquer situação, da natureza das que se acham
previstas no Artigo 34
2. Um Estado que não for Membro das Nações Unidas
poderá solicitar a atenção do Conselho de Segurança
ou da Assembleia Geral para qualquer controvérsia
em que seja parte, uma vez que aceite, previamente,
em relação a essa controvérsia, as obrigações de
solução pacífica previstas na presente Carta.
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3. Os atos da Assembleia Geral, a respeito dos
assuntos submetidos à sua atenção, de acordo com
este Artigo, serão sujeitos aos dispositivos dos Artigos
11 e 12.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 861 de 07/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Artigo 36. 1. O conselho de Segurança poderá, em
qualquer fase de uma controvérsia da natureza a que
se refere o Artigo 33, ou de uma situação de natureza
semelhante, recomendar procedimentos ou métodos
de solução apropriados.
2. O Conselho de Segurança deverá tomar em
consideração quaisquer procedimentos para a solução
de uma controvérsia que já tenham sido adotados
pelas partes. 21
3. Ao fazer recomendações, de acordo com este
Artigo, o Conselho de Segurança deverá tomar em
consideração que as controvérsias de caráter jurídico
5
devem, em regra geral, ser submetidas pelas partes à
Corte Internacional de Justiça, de acordo com os
dispositivos do Estatuto da Corte.
Artigo 37. 1. No caso em que as partes em
controvérsia da natureza a que se refere o Artigo 33
não conseguirem resolve-la pelos meios indicados no
mesmo Artigo, deverão submete-la ao Conselho de
Segurança.
2. O Conselho de Segurança, caso julgue que a
continuação dessa controvérsia poderá realmente
constituir uma ameaça à manutenção da paz e da
segurança
internacionais,
decidirá
sobre
a
conveniência de agir de acordo com o Artigo 36 ou
recomendar as condições que lhe parecerem
apropriadas à sua solução.
Artigo 38. Sem prejuízo dos dispositivos dos Artigos
33 a 37, o Conselho de Segurança poderá, se todas as
partes em uma controvérsia assim o solicitarem, fazer
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recomendações às partes, tendo em vista uma solução
pacífica da controvérsia[8]”
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No ano de 2001, o presidente até então destituído do cargo, foi
recolocado no poder, cumprindo seu mandato que foi iniciado em 1991,
podendo ser considerado um ato inédito na comunidade internacional.
Perante a impopularidade, no ano de 2004, Aristide foi novamente
afastado, e acabou se refugiando na África do Sul, e mesmo assim afirmava
a todos que ainda era o Presidente legítimo do Haiti, pois em nenhum
momento renunciou ao cargo, e apenas não mais o exercia, devido a forças
externas norte americanas. Seu retorno a Ilha, se deu apenas no ano de
2011, época esta que em ocorriam novas eleições presidenciais.
Ante a demonstração acima elencada, pode-se perceber que a
instabilidade política, através dos diversos golpes de Estado, bem como as
violações dos Direitos Humanos foram fatores primordiais para forçar a
imigração dos Haitianos a outras nacionalidades.
3. OS DESASTRES
IMIGRATÓRIA

NATURAIS

E

A

SUA

CONTRIBUIÇÃO

Além da inconstância governamental, os desastres naturais
percebidos pela República do Haiti foram decisivos no momento opcional
de fuga, em busca de melhores condições de subsistência.
Pode-se destacar que a Imigração não é fato novo, e ocorre desde os
primórdios, tendo em vista que o homem sempre buscou viver em locais
que propiciassem esferas mais favoráveis ao meio de vida. Da mesma forma
acontece com a espécie animal, conforme é mencionado por Cristiane
Feldmann Dutra:
“O deslocamento de populações ao redor do mundo é
chamado de migração, que ocorre quando grupos
populacionais transferem-se de suas regiões de
origem para outras que apresentem condições mais
promissoras relacionadas com a sobrevivência, com a
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qualidade de vida e com expectativas de progresso
individual e coletivo.
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Os movimentos migratórios não são prerrogativas
exclusivas da espécie humana e ocorrem também
entre as espécies animais. Dentre todos os animais, as
aves são as que apresentam o instinto migratório mais
desenvolvido. O nomadismo é tão antigo quanto a
humanidade e foi mais intenso entre os povos
primitivos, que sobreviviam da coleta, da caça, e da
pesca e, em épocas mais recentes, da criação de
animais. O sedentarismo, ao contrário, é uma
conquista recente da humanidade e teve início com o
desenvolvimento da agricultura, a partir do período
neolítico superior, há aproximadamente 12 (doze mil)
anos.[9]”
Ressalta-se que as migrações forçadas derivam também de
5
mudanças ambientais que ocorrem por força de alterações climáticas
causadas pelo próprio homem e também de forma natural pela própria
natureza, e em alguns momentos, os governos responsáveis mantem certa
inércia e acabam não pondo em pratica medidas públicas para solucionar
determinadas situações, e corroboram com a migração forçada, conforme é
sedimentado por Cristiane Feldmann Dutra:
“As migrações forçadas surgem, dentre outras causas,
de um resultado direto das mudanças climáticas, e
requerem soluções locais, regionais e globais. E o
processo de migração conduzido pela mudança
climática subdivide-se em três tipos: (i) migração
temporal, são aqueles deslocamentos de pessoas que
ocorre um determinado tempo: geralmente este
grupo de pessoas tende a retornar ás suas habitações
quando a ocorrência da degradação ambiental cessa;
(ii) migração sazonal, ocorre devido às estações do
ano – no Brasil, citamos as cheias na Amazônia e as
secas no Nordeste-; (iii) migrações permanentes,
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como o próprio nome já induz, sem retorno ao seu
local primordial.[10]”
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Outrora, é imperioso destacar, que desastres naturais são um dos
maiores causadores de morte pelo mundo, e ante a presença destes, a
população acaba optando em resguarda-se em busca de novos territórios,
conforme reportado por Cristiane Feldmann Dutra:

“De acordo com o relatório da UNISDR sobre
impactos dos desastres, no período de 2000 até 2012,
estes desastres referem-se a seca, terremoto
(atividade sísmica), epidemia, temperatura extrema,
infestação de insetos, o movimento da massa (seca e
úmida), tempestade, vulcão, foram computadas 1,2
(um milhão e duzentos mil) milhões de mortes. No
ano de 2004, o terremoto na Índia, que gerou o
tsunami no oceano pacífico, matou 244.880 pessoas
(duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos e
oitenta). No ano de 2008, as tempestades mataram
mais pessoas. Este também foi o ano do ciclone
“Nargis” somando 241.567 (duzentos e quarenta e um
mil e quinhentos e sessenta e sete) vítimas. Entretanto,
no ano de 2010, no terremoto que ocorreu em Porto
Príncipe, no Haiti morreram 304.812 (trezentos e
quatro mil e oitocentos e doze) pessoas.
Os demais desastres naturais com o maior número de
mortes contabilizadas foram: em 1931, a inundação
do Rio Amarelo na China com a estimativa de 4
(quatro) milhões de vítimas; o ciclone tropical de
Bhola em 1970; que vitimou cerca de 400.000
(quatrocentos mil) pessoas na Índia em Blangadesh; o
sismo de Tangshan na China no ano de 1976 que
vitimou 242.769 pessoas; o tsunami em 2004 no
sudeste asiático com a África oriental com o óbito de
aproximadamente 295.000 (duzentos e noventa e
cinco mil) pessoas.[11]”
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Devido as explicações acima elucidadas, podemos entender que o
terremoto de 2010 que devastou a Republica do Haiti, foi um impulsor
imprescindível para que os habitantes buscassem outros espaços para
recomeçar a vida.
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O tremor ocorreu no dia 12 (doze) de Janeiro de 2010 às 16:53
horário local, e foi classificado como 7,3 na escala Richter, tendo como
epicentro a capital Porto Príncipe. Por sua magnitude elevada, casas,
Palácios de Justiça, Escolas, dentre outros, foram demolidas.[12]
Ante o ocorrido, forças nacionais respaldadas pelo exército Brasileiro,
enviaram ajudas humanitárias e profissionais de resgate, para auxiliar os
desabrigados, visto a desordem instalada no país. O Banco interamericano
de desenvolvimento (BID) implementou o valor de US$ 200.000,00 para
aquisição de mantimentos, remédios, água, e abrigos emergenciais.
Passados apenas 4 (quatro) dias, já eram contabilizadas 50 (cinquenta mil)
mortes, sendo este o maior desafio que a ONU (Organização das Nações
Unidas) havia enfrentado, e isto5devido ao fato de que esta era responsável
pelo comando das tropas humanitárias que encontravam-se instaladas nas
cidades objetivando sua restruturação. O terremoto foi incluso na lista dos
10 (dez) piores na história da humanidade.[13]
De acordo com dados publicados em Jornais Eletrônicos, o Haiti é o
país com mais mortes causadas por catástrofes naturais, se mencionado o
terremoto de 2010, juntamente com o fenômeno El Niño, foram 229.699
mortes registradas em um período de apenas 20 (vinte) anos.[14]
Atualmente podemos destacar que mesmo após longos períodos, o
Haiti ainda não foi restabelecido de forma total. O país ainda encontra-se
com centenas de instalações para desabrigados e sua população vive
praticamente desornada e de forma imprópria. Salienta-se que as ajudas
humanitárias ainda permanecem, porém os recursos recepcionados de
uniões maiores foram descabidamente desviados devido a corrupção que
ainda permanece na ínsula.
No decurso dos abalos físicos, o país contou com o apoio de 12
(doze mil) militares, e 2.400 (dois mil e quatrocentos) policiais, tendo o
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Brasil como personagem principal, com soldados da Marinha, Exército e
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Aeronáutica participando dos encontros humanitários.
Após 13 (treze) anos, o Brasil recolheu sua tropa de soldados que
habitavam o Haiti com intuito de reorganiza-lo e controlar a segurança. O
cronograma criado objetivou que 85 % por cento dos 981 (novecentos e
oitenta e um) militares brasileiros fossem trazidos de volta para o nosso
território até a data de 15 (quinze) de setembro, e os outros 152 (cento e
cinquenta e dois) oficiais ficariam encarregados de cuidar das instalações
brasileiras e resolver as pendências administrativas que ainda restavam para
que o retorno fosse completo em 100 %.[15]
Em concordância com o que foi imposto pelo Conselho de
Segurança das Organizações das Nações Unidas (ONU), toda a ajuda
imposta na república, deixaria o país de forma gradativa até a data de 15
(quinze) de outubro de 2017, e a operação seria declarada como finalizada.
Dessarte, após a conclusão desta, seria instituído a Missão de Apoio
à Justiça, que possuía a finalidade de fortalecer o poder Judiciário, bem
como faria a análise da situação dos Direitos Humanos, tendo em vista que
o Judiciário Haitiano não podia ser classificado como confiável, justo e
transparente, devido a imensa quantidade de casos de corrupção e
impunidade registrados e não concluídos, além do fato de que o sistema
prisional mantém condições desumanas e insalubres aos detentos, e
também pelas filas de espera de julgamento que giram em torno 72%
sendo que metade acusados encontram-se presos a pelo menos 2 (dois)
anos.[16]
Nota-se que mesmo com a retirada das tropas internacionais no país,
é visivelmente notável que o Haiti obteve a ajuda necessária e primordial
para se reerguer, e continuar de maneira independente seu governo,
adotando critérios próprios, sem a intervenção do auxílio externo, este que
de certo modo influenciou nas características governamentais do país.
4. PRINCIPAIS DESTINOS IMIGRATÓRIOS DOS HAITIANOS
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É cediço que todos os princípios e condições mencionados
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anteriormente, compactuam com o fator imigração. Deste modo, o
processo de imigração internacional se dá através da consequência dos
desastres ambientais causados pelo próprio homem, desastres naturais,
guerras, perseguições políticas, étnicas, ou culturais, busca de trabalhos,
estudos, e melhores condições de vida, dentre outras razões. O fator
econômico também tem um peso importante na escolha, visto que os
países analisados neste capítulo são definidos principalmente devido ao seu
potencial econômico, o que facilita a obtenção de emprego e
consequentemente melhores condições financeiras de subsistência.
Assim, leva-se em consideração que o fator econômico é o mais
atrativo para que os Haitianos busquem melhores condições, e suas
principais escolhas e rotas são os Estados Unidos, Canadá, México, Guiana
Francesa, Peru aos quais serão detalhados a seguir.
4.1 ESTADOS UNIDOS
5

Os Estados Unidos da América está localizado no continente
americano, e é dividido em 50 (cinquenta) Estados, fazendo fronteira ao
norte com o Canadá; ao sul com o México; a oeste com o oceano Pacífico; e
a leste com o Oceano Atlântico, tendo como língua oficial o Inglês, e capital
Washington.
O Estado é o terceiro mais populoso do mundo superado pela china
(1,3 bilhão) e Índia (1,1 bilhão). Sua população gira em torno de
aproximados 314,6 (trezentos e quatorze milhões, e seiscentos) mil
habitantes, tendo como extensão territorial uma das maiores do mundo,
com 9.363.520 km², bem como possuem a principal economia do globo. A
moeda presente é o Dólar Americano, sendo esta referência internacional
devido ao seu grande poder econômico[17], e diante deste fato levou o
país como o principal destino dos imigrantes Haitianos, desde que ocorreu
o movimento de fuga forçada a qual obrigou os cidadãos a deixarem a
ínsula devido às péssimas condições humanas e devido ao comando
ditatorial do regime de Duvalier no final da década de 1950.
A comunidade Haitiana encontra-se em grande quantidade nos
Estados Unidos, vivendo principalmente em Nova York, Florida e
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Massachusetts, concentrados nos bairros de Mattapan, Blue Hill Avenue,
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Roxbury, Dorchester e Hyde Park podendo ser classificado como bairros
mais carentes das cidades, contudo com a revolução do mercado
imobiliário nos anos de 1980 os próprios Haitianos obtiveram facilidades e
se espalharam por toda a costa sul e áreas mais nobres, como Lowell,
Framingham e Worcester.
Em geral, houve um importante papel da comunidade Haitiana no
Estado de Massachusetts, tendo em vista que os mesmos exerceram fatores
no coletivo e na vida social, econômica e cultural do Estado, devido ao seu
desempenho ativo nas igrejas, visando a junção da maior quantidade
possível de indivíduos para a prestação de trabalhos sociais e alternativos.
Vale ressaltar também as agências sem fins lucrativos e organizações
profissionais criadas pelos imigrantes, aos quais tinham como objetivo
ofertar serviços e atender um conjunto de quesitos como, Saúde, Serviços
Jurídicos, Violência Doméstica, Educação, Habitação entre outros. Além
disso, estas comunidades possuiam inúmeros programas de rádio e
televisão com intuito de oferecer projetos educativos, culturais e notícias,
tudo isso nas três línguas faladas pelos Haitianos, Créole, Francês e Inglês.
De forma geral, houveram também diversas inserções de imigrantes
em áreas profissionais diversas através de graduação em universidades,
bem como a ocupação de cargos na polícia local, na saúde pública e
privada, além de áreas relativas aos negócios.
Tratando-se de política, já na década de 1990, os Haitianos que já
habitavam a terra americana e possuíam os direitos de um cidadão comum,
começaram a se tornar mais visíveis na política eleitoral do Estado
Americano, e com esse resultado, obtiveram a aprovação da população
eleitoral e conseguiram eleger Deputados Estaduais no Estado de
Massachusetts.
4.2 CANADÁ
Assim como os Estados Unidos, o Canadá também possui suas
denotações que atraem os imigrantes, e a extensão territorial é um dos
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fatores primordiais, pois o país está classificado como o segundo maior do
mundo (9.970.610 km²) em grandeza, tendo como capital Ottawwa na
província de Ontário, sua população, cerca de 33.476.690, e em temas
proporcionais, a população pode ser considerada baixa devido a imensa
extensão territorial.
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Os idiomas oficiais do Canadá são o Inglês, com 58% dos falantes e o
Francês com 22%, contudo, é possível mencionar que 17,5% da população
fala ambas as línguas, e 6.630.000 de pessoas apresentam um idioma
diferente do inglês ou do francês em suas residências, como por exemplo o
Italiano, Mandarim, Alemão, Português, Polonês, Espanhol, Híndi, Árabe,
Ucraniano, Holandês e Grego.[18]
No que tange a saúde pública, os canadenses possuem livre acesso a
assistência médica, seguro social, aposentadoria, auxilio-família, seguro
desemprego, e previdência social e demais.[19]
O Canadá possui um dos melhores padrões de vida, sendo citado
5
pela Organização das Nações Unidas como um dos países de melhor Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo.[20]
A Constituição Canadense elenca em seu contexto a Declaração de
Direitos e Liberdades fundamentais, esta que é considerada imutável,
portanto, o parlamento não pode realizar a alteração dessa legislação, o
que torna o país um dos mais pacíficos em relação a liberdade de
expressão, e, por essa razão, possui uma miscigenação de seus habitantes,
que são de todas as partes do planeta.
O governo Canadense, comandado atualmente pelo primeiro
ministro Justin Trudeau, informou que o país faz o máximo para receber os
imigrantes, entretanto, requer que os mesmos adentrem ao Estado de
forma legal, e que busquem caminhos apropriados para pedir abrigo[21].
4.3 MÉXICO
O México é um dos destinos mais escolhidos pelos Haitianos, tendo
em vista que este faz fronteira com o país Norte Americano, o que em
alguns casos facilita a imigração ilegal. Contudo, diversos indivíduos
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acabam permanecendo devido a facilidade de se obter estadia permanente,
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e pelo fato que a vida no país Mexicano é ainda assim melhor do que a
República do Haiti.
O México é um país situado na América do Norte que faz fronteira
ao norte com os Estados Unidos da América; a leste com o Golfo do
México; a oeste com o Oceano Pacífico; e oeste com o Pacífico Sul; e ao sul
com a Guatemala e Belize. Sua extensão territorial é de 1 958 201 km² e sua
população é de 124,1 milhões de pessoas, tendo como capital a Cidade do
México, e língua oficial o Espanhol e a moeda operada na nação é o peso
Mexicano.[22]
O Produto Interno Bruto (PIB) Mexicano é estimado em 1,042 trilhão
USD e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,756 (elevado).[23]
É de relevante valor mencionar que a economia forte do país é papel
importantíssimo para que os imigrantes escolham o México como destino
imigratório e de permanência.
O governo Mexicano obteve êxito em receber os cidadãos da ilha de
Hispaniola, concedendo-os vistos pelo período de 01 (um) ano renováveis
por mais um, haja vista que estes supriram a demanda de mão de obra que
estava insuficiente, e na ocorrência de que esses serviram de exemplo para
os colegas mexicanos, pois nunca se atrasam, trabalham com intensidade, e
utilizam os dias de folga para o aprendizado de novas técnicas.
Um dos principais objetivos de Haitianos que adentram no México,
além de obter novas fontes de subsistência e uma vida mais digna, é
atravessar a fronteira com os Estados Unidos e para alcançarem tais êxitos
acabam vivendo de forma desumana, conforme trecho retirado de jornal
eletrônico:
“Na tentativa de entrar nos Estados Unidos, milhares
de haitianos estão vivendo em condições precárias
nas ruas de cidades mexicanas da fronteira. Além dos
que fugiram recentemente do país, muitos que
desistiram da vida no Brasil se juntam diariamente ao
grupo, em Mexicali e Tijuana[24]”
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Os abrigos desenvolvidos pelo México são insuficientes, e muitos
Haitianos acabam ficando acampados, ou em quartos deteriorados, hotéis
abandonados, chão de igrejas, tudo isso para ficarem o mais próximo
possível das fronteiras americanas e nem sempre logram êxito em seus
objetivos.
4.4 GUIANA FRANCESA

trabalho.
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A Guiana Francesa (capital Cayenne)[25] é um país essencial em ser
analisado, em razão de que é uma nação em expansão, está localizada na
América do Sul, além do mais pertence a União Europeia, portanto sua
moeda predominante é o Euro, o que estimula a imigração, uma vez que
esta é economicamente forte e valiosa. A língua oficial é o Francês, que se
torna outro facilitador, contudo a população de 285.788[26] é considerada
pequena, o que as vezes acaba desestimulando os imigrantes, pois os
empregos nas cidades são proporcionais a quantidade de habitantes, e com
a chegada em massa de imigrantes, a maioria acaba não conseguindo um
5

O motivo principal da chegada de Haitianos na a Guiana Francesa é
que esta faz fronteira com o Estado Brasileiro do Amapá, o que facilita a ida
destes para o Brasil, porém o fato do idioma ser o mesmo, muitos acabam
ficando por lá e tentam construir a vida no país. Entretanto é um Estado
pequeno, conforme acima mencionado, o que dificulta mais ainda a
obtenção de custeios para suas sobrevivências.
Devido a nossa economia instável nos últimos tempos é de suma
importância ressaltar que o caminho inverso também já está sendo
realizado, haja visto que diversos grupos de Haitianos que possuem
situação legal no Brasil, estão buscando novas oportunidades na Guiana
Francesa, mas muitos acabam ficando presos na fronteira e voltam para o
Brasil.
4.5 PERU
O Peru é um país situado na América do Sul banhado pelo Oceano
Pacífico a oeste, ao sul faz fronteira com o Chile, a leste, com o Brasil e a
Bolívia; e a norte, com o Equador e a Colômbia, podendo também ser
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considerado um meio de rota que é utilizado para os imigrantes chegarem
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ao Brasil. Seu território é de aproximadamente 1.285.216 km² com uma
população de 31.777,000 habitantes. A moeda oficial da nação é Nuevo Sol
e a língua espanhola é a predominante.[27]
Carece em especificar a importância do Peru como um dos destinos
mais escolhidos pelos haitianos, haja vista que na maioria das vezes o
destino final dos mesmos é o Brasil conforme trecho retirado em matéria
publicada no jornal El Pais:
“As autoridades de Migrações e a Polícia estimam que
em 2012 uns 10.000 haitianos chegaram ao Peru que
tinham como destino final o Brasil.[28]”
A vida no Peru não pode ser considerada como uma das melhores,
pois muitos acabam ficando em situações precárias e tudo isso na espera
de que o governo brasileiro os acolha conforme se lê em matéria publicada:
“Ao menos 273 haitianos que buscam migrar para o
Brasil estão desde janeiro numa cidade na Amazônia
peruana, onde dormem nas ruas enquanto esperam
que o governo brasileiro os acolha.[29]”
Assim, mesmo com o intuito de ajudar ao máximo, o governo
Brasileiro não consegue suprir a demanda de imigrantes que chega do
Peru, portanto centenas acabam se mantendo na mesma posição de
dificuldade antes mesmo de concluir o trajeto final, ainda mais se estes não
possuem quantidade considerável de dinheiro para complementar suas
necessidades, tendo em vista que a quantidade de imigrantes que chegam
geralmente é elevada, e as cidades são de pequeno porte, logo, não
conseguem aplicar ajuda suficiente por não haver recursos financeiros
regulares.
4.6 CHILE
O Chile está localizado na América do Sul, faz fronteira leste com a
Argentina; a nordeste, com a Bolívia; e ao extremo norte, com o Peru e
pode ser considerado um novo destino para os Haitianos que buscam fugir
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da crise econômica e social. Sua extensão territorial é de aproximadamente
756.945 km², com população estimada em 17,9 milhões, a qual é composta
por ameríndios e espanhóis, o que representa 95% dos cidadãos. O
espanhol é a língua oficialmente falada no país, e o peso Chileno é a moeda
nacional.[30]
A economia do Estado é forte, e o cultivo de azeitonas e uvas
predominam, e consequentemente, a fabricação de azeites e vinhos.[31]
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O setor da indústria é concentrado na capital Santiago, estando
ligada diretamente na rede de alimentos, têxtil e minérios, mas tão
importante quanto é o setor turístico.
Logo, devido a potencialidade da economia Chilena demonstrada, e
pelo fato desta estar em patamares elevados, haja vista que o país
encontra-se em 2º lugar dentre os melhores mercados de trabalho da
américa latina,[32] o que o torna um grande atraente para civilizações
imigratórias.

5

Contudo, a chegada desses indivíduos no território nem sempre se
concretiza, pois muitos não possuem a documentação exigida, bem como
não preenchem os requisitos mínimos de entrada e, consequentemente,
acabam retidos na fronteira:
“Nem sempre, no entanto, os haitianos têm
conseguido pisar em solo chileno. O número não é
oficial, mas estima-se que quase toda semana um
imigrante é retido na fronteira entre Chile e Argentina
por não ter a documentação exigida.[33]”
Conclui-se que a busca de uma vida mais digna tanto no território
chileno, quanto em qualquer lugar do globo, não é fácil, mas dentre as
dificuldades miseráveis que esta população enfrenta, acaba valendo a pena
correr o risco.
5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, pode-se concluir que o quesito imigração está
presente na história desde que o mundo é mundo, e impreterivelmente
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deixará de existir. Entretanto, apenas aqueles determinados cidadãos que
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realmente passam pelas dificuldades impostas em seus países e necessitam
trilhar em busca de novos caminhos, sabem os percalços que irão sofrer em
busca da aceitação de uma nova cultura.
A vida no país analisado em questão não é simples, e as dificuldades
estão presentes em todos os fatores. A miséria predomina, e a dificuldade
para obter emprego e melhores condições de subsistência também. Assim,
caracteriza-se que as imposições políticas, e as formas violentas de
determinados governos, anexadas aos desastres naturais e a ausência de
investimento público, corroboram com o fator imigratório.
Evidencia-se também, que os países analisados, aos quais foram
optados pelos imigrantes para nova tentativa de melhoria de vida, possuem
um nexo indiscutível. Entretanto, nem todos possuem os meios adequados
para recepcionar estes cidadãos de forma digna.
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Resumo: O presente ensaio aborda a evolução do Direito Internacional
Penal, especificamente no que tange à responsabilização criminal do
indivíduo no plano internacional. A princípio, são elencados alguns
acontecimentos históricos que influenciaram na construção da ideia de uma
jurisdição penal de caráter internacional, capaz de punir indivíduos (como
sujeitos de Direito Internacional) que pratiquem crimes violadores das
normas de ordem internacional: tratados, convenções e costumes. Em
seguida, o enfoque do ensaio é voltado aos tribunais penais
internacionais ad hoc estabelecidos no decorrer do século XX (Nuremberg,
Tóquio, ex-Iugoslávia e Ruanda), apontando os seus fatores funcionais,
estruturais e normativos, indicando quais aspectos positivos e negativos
trouxeram ao Direito Internacional Penal, bem como qual foi a contribuição
de cada um deles para a consolidação da responsabilidade criminal do
indivíduo no âmbito internacional e a consequente criação do Tribunal
Penal Internacional permanente de Haia.
Palavras-chave: Direito Internacional Penal; Tribunal Penal Internacional;
Responsabilidade; Indivíduo.
Abstract: The present essay addresses with the evolution of International
Criminal Law, specifically with regard to the criminal responsibility of the
individual at the international level. At the outset, some historical events
that influenced the construction of the idea of a criminal jurisdiction of an
international character, capable of punishing individuals (as subjects of
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International Law) who commit crimes that violate international norms:

Keywords: International Criminal
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treaties, conventions and customs, are listed. Next, the focus of the essay is
on the ad hoc international criminal tribunals established during the 20th
century (Nuremberg, Tokyo, the former Yugoslavia and Rwanda), pointing
out their functional, structural and normative factors, indicating both
positive and negative aspects they brought to International Criminal Law, as
well as the contribution of each of them to the Consolidation of the criminal
responsibility of the individual in the international sphere and the
consequent creation of the Permanent International Criminal Court in The
Hague.
Court;

Sumário: Introdução. 1. A estrada para Nuremberg. 2. O mundo pós
Nuremberg. Considerações Finais. Referências.

INTRODUÇÃO

5

Inicialmente, cabe destacar que sempre que se aborda a
responsabilização do indivíduo – pessoa física – no plano internacional,
adentra-se a seara do Direito Internacional Penal, ramo do Direito
Internacional Público, ou Direito das Gentes, como classificado pelos
autores mais clássicos.
Pautado exclusivamente em normas internacionais, como o é
o Direito Internacional Público por excelência, o Direito Internacional Penal
possui o escopo de culpabilizar os ofensores da Ordem Internacional em
matéria criminal, notadamente no que se refere a delitos tão gravosos que
transcendem a esfera doméstica e soberana de determinado país e atinge
não apenas a sociedade internacional[1], mas a humanidade em si,
conforme se vislumbrou nas fatídicas Grandes Guerras.
Nesse sentido, a sociedade internacional reputou necessário atribuir
ao indivíduo sua parcela de responsabilidade criminal pelos atos cometidos
em detrimento da dignidade da pessoa humana. Tal responsabilidade,
contudo, foi idealizada tão somente no final do século XX, quebrando a
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percepção clássica que vigorava há mais de trezentos anos.[2] Nesse
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sentido, Elizabeth Goraieb:
“Por prever medidas repressivas contra o
indivíduo e não contra o Estado, o Direito
Internacional Penal difere do Direito Penal Interestatal,
que teria por objeto a aplicação de sanções
repressivas aos Estados diante da violação de
determinadas normas de Direito Internacional. A
responsabilidade é imputada à pessoa física em sua
qualidade de indivíduo/órgão que age em nome e por
conta do Estado no cometimento de tais crimes.”[3]
Surge, portanto, o que atualmente é conhecido como Direito
Internacional dos Direitos Humanos[4], colocando o indivíduo como o
centro das relações internacionais, tomando o lugar do Estado, que sempre
fora visto como único sujeito de Direito Internacional.
Cumpre apontar, porém, que a evolução desse conceito foi
demasiadamente lenta e gradativa, na medida em que as “catástrofes
humanitárias” foram conhecidas pela humanidade. Após cada contexto
bélico, conflituoso e hostil enfrentado pelas nações, a relevância de
criminalizar as condutas cometidas a pretexto da guerra foi ganhando
espaço e forma no contexto internacional, materializando-se pela criação
de sucessivos Tribunais Penais Internacionais após o fim da Segunda Guerra
Mundial, conforme será elucidado pelo presente artigo.
1.

A ESTRADA PARA NUREMBERG

Um dos primeiros indícios concretos da ideia de responsabilidade
criminal internacional de que se tem notícia se deu no século XV[5],
precisamente em 1474, quando o mercenário Peter von Hagenbach foi
levado a julgamento por um tribunal ad hoc por, a mando do Duque de
Borgonha, ter roubado, saqueado, estuprado e assassinado dúzias de
inocentes moradores de Breisach que se recusaram a pagar os impostos
cobrados por ele.[6]
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Estarrecido pela horrenda notícia que circulava na Europa, o Império
Romano imediatamente constituiu um tribunal formado por vinte e oito
juízes das nações aliadas para realizar o devido julgamento de suas
condutas supostamente cometidas “sob a égide da lei”.[7]
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A sentença, que condenava Hagenbach à pena de morte por
esquartejamento, assinalava que ainda que agindo em nome do Duque, os
crimes praticados por ele eram visivelmente “contrários as leis de Deus e do
homem”.[8]
Não obstante a importância histórica e – quase – poética do aludido
acontecimento, não seria correto classifica-lo como um Tribunal Penal
Internacional propriamente dito, pois além dos julgadores serem
exclusivamente pertencentes ao Sacro Império e, portanto, não há que se
falar em sociedade internacional, o contexto em que as atrocidades se
consumaram não traduzia um conflito armado que pudesse dar ensejo a
prática de crimes de guerra, como posteriormente se vislumbra nos
Tribunais ad hoc do século XX[9].
5
A segunda investida rumo à construção de um Tribunal Penal
Internacional ocorreu aproximadamente quatrocentos anos após o episódio
de Breisach, através de Gustave Moynier, um dos fundadores do Comitê
Internacional da Cruz Vermelha. Inconformado com as barbaridades
praticadas durante a guerra Franco-Prussiana (1870-1871), Moynier sugeriu,
em 03 de janeiro de 1872[10], que fosse criada uma corte internacional que
efetivasse os termos da Primeira Convenção de Genebra (1864)[11],
buscando minorar os flagelos decorrentes do referido conflito.
Contudo, mesmo tendo colacionado em sua proposta algumas
orientações a serem seguidas para viabilizar o desempenho do órgão
judicial[12], suas indicações não foram bem recepcionadas pela sociedade
internacional, que apontou inúmeras críticas acerca do funcionamento e,
principalmente, do financiamento do plano.
O terceiro passo dado em direção à instituição de uma corte
internacional de matéria criminal se deu após o término da Primeira Guerra
Mundial, maculada pelo genocídio de milhares de armênios praticado pelo
Império Otomano e os incontáveis excessos cometidos pela Alemanha. Os
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países aliados – Estados Unidos, França, Itália, Inglaterra e Japão –
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compuseram a “Comissão sobre a Responsabilidade dos Autores da Guerra
e Execução de Penalidades” que, aliada ao disposto na parte VII do Tratado
de Versalhes, tencionava levar à julgamento todos aqueles que praticaram
condutas atrozes no decorrer da Grande Guerra.
No que tange a responsabilização dos alemães, os artigos 228 e 229
do referido tratado faziam menção à uma corte internacional a ser
composta pelos Aliados. Ocorre que a Alemanha, através de uma manobra
legislativa, introduziu o Tratado de Versalhes no seu ordenamento jurídico
dando legitimidade à Suprema Corte Alemã para julgar os indivíduos
apontados como criminosos no final do conflito. O desfecho, todavia,
culminou novamente na impunidade dos transgressores da ordem
internacional, com apenas 12 (doze) alemães sentenciados a penas ínfimas
que não excediam três anos de reclusão.[13]
Ao mesmo passo, em relação aos otomanos, houve uma objeção por
parte dos Estados Unidos e do Japão em realizar o julgamento, sob o
argumento de que não haviam normas devidamente positivadas que os
permitissem imputar qualquer tipo de responsabilidade criminal aos réus
naquelas circunstâncias.
De modo a solucionar o embate colocado em destaque, no dia 10 de
agosto de 1920 o Tratado de Sèvres foi elaborado, estabelecendo as
condições de paz entre o Império Otomano (antecessor da República da
Turquia) e os países Aliados. Sèvres, entre outras questões políticas,
geográficas e econômicas, supriu a lacuna normativa apontada pelos
objetores do julgamento e recomendava diretamente que os turcos fossem
processados perante uma corte internacional. Lamentavelmente, um ano
depois uma revolta liderada por Mustafá Kernal Atatürk anulou e substituiu
o Tratado de Sèvres pelo Tratado de Lausanne, assinado formalmente em
24 de julho de 1923[14].
Destarte, Lausanne foi diretamente na contramão de todos os
esforços até então empreendidos na busca de se estabelecer um Tribunal
Penal Internacional, pois primou pela reestruturação das relações entre os
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países envolvidos na Grande Guerra para com a sociedade internacional,
anistiando os crimes praticados pelos militares turcos durante o conflito.

Ex positis, é essencial sublinhar que os três marcos históricos

Boletim Conteúdo Jurídico n. 861 de 07/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

brevemente narrados – Peter von Hagenbach, Gustave Moynier e a Primeira
Guerra Mundial – demonstram como os Estados se mostravam resistentes à
criação de um jus puniendi internacional. Todas as tentativas até o final da
Primeira Guerra restaram frustradas. O que deve ser colocado em evidência,
sem sombra de dúvidas, é a forte relativização da soberania estatal operada
por esses eventos, possibilitando duas décadas depois a composição do
Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, o primeiro Tribunal Penal
Internacional e, portanto, a “pedra angular” do que viria a ser o Direito
Internacional Penal propriamente dito.
Marcado pelo regime totalitarista encabeçado pelo Führer que
dizimou mais de seis milhões de judeus e outros milhares de seres
humanos que não pertenciam ao padrão étnico estabelecido pelo Nazismo,
o final da Segunda Guerra Mundial
representou um basta à “cultura” de
5
impunidade internacional até então estabelecida na ordem internacional.
Resultou, primeiramente, na Declaração de Saint James (1942), que
compunha a Comissão dos Crimes de Guerra das Nações Unidas, e em
seguida na Declaração de Moscou (1943), que asseverava categoricamente
que os Estados Unidos, a União Soviética e o Reino Unido se voltariam
contra a Alemanha com o objetivo de perseguir, julgar os criminosos de
guerra e fazer justiça.
Insta salientar que, ainda que os Aliados possuíssem uma grande
“mágoa” da Alemanha, remanescente da Primeira Guerra Mundial, a
realização de um julgamento em nível internacional não era a primeira
opção dos líderes de cada Estado. Notadamente os ingleses, na pessoa de
Winston Churchill, sustentavam que os germânicos possuíam uma culpa
“tão obscura” que um processo criminal seria completamente inócuo,
recomendando a execução sumária dos acusados. Os soviéticos, guiados
por Joseph Stalin, e os norte-americanos, sob o comando de Harry Truman,
defendiam a ideia de levar os alemães a julgamento com base em três
argumentos: Primeiro, partiram da asserção de que caso executassem
sumariamente os genocidas, estariam se assemelhando aos mesmos;
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segundo, um julgamento internacional atrairia a atenção de todo o globo,

Boletim Conteúdo Jurídico n. 861 de 07/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

refletindo em uma boa reputação dos Aliados; e, terceiro, tal julgamento
faria com que o mundo não condenasse a Alemanha generalizadamente,
excluindo a sensação de “culpa coletiva” que pairaria sob a nação.[15]
Finda a guerra, todas as tratativas fizeram com que os países
assinassem o Acordo de Londres[16], em 08 de agosto de 1945,
estabelecendo-se o Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, composto
pelos ingleses, americanos, soviéticos e franceses. Anexa ao acordo, a Carta
de Nuremberg (Nuremberg Charter) delimitava todo o campo de atuação
da corte, sua jurisdição, princípios e normas processuais e materiais.
A Carta tipificava quatro condutas criminosas passíveis de análise do
Tribunal: a) Plano Comum de Conspiração; b) Crimes contra a paz; c) Crimes
de Guerra; e d) Crimes contra a humanidade. Cada uma das quatro nações
integrantes do IMT (International Military Tribunal) ficou encarregada de
promover as acusações para cada crime, dividindo-se os trabalhos para
cada promotoria.
As normas processuais penais contidas na Carta eram, sobretudo,
uma mescla do sistema inquisitorial europeu com o sistema adversarial
anglo-americano, originando um modelo confeccionado “sob medida”
(tailor-made international criminal procedure[17]) que abarcasse parte de
cada sistema jurídico adotado internamente pelos Estado-parte.
Eram proporcionadas ao acusado, ainda que de forma bem
simplificada, algumas garantias básicas, como o relato completo de todas
as acusações feitas contra si (artigo 16, “a”), a explicação de quaisquer
dúvidas que lhe ocorressem durante as audiências (artigo 16, “b”), a
tradução de todo o teor dos autos para idioma de sua preferência (artigo
16, “c”), o direito de escolher defensor de sua confiança antes da nomeação
pela corte de patrono ad hoc (artigo 16, “d”) e a possibilidade de
apresentação de provas e de interrogar as testemunhas da acusação (artigo
16, “e”). Contudo, havia a previsão pela carta do julgamento in
absentia (revelia), caso o réu não fosse encontrado.
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Acertadamente, o Tribunal de Nuremberg trouxe consigo a máxima
de que a posição política ou militar adotada pelo réu ou, ainda, caso
agissem sob ordem hierarquicamente superior, não os isentavam de
responsabilidade. Caso não houvesse tal previsão, provavelmente
estaríamos diante de um cenário de grande impunidade e/ou aplicação de
penas irrisórias aos acusados.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 861 de 07/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Fato controverso, contudo, era o poder irrestrito dos magistrados
quando da aplicação da pena. Não havia previsão, pela carta, de um limite
temporal ou pena específica para cada delito, podendo o julgador atribuir
qualquer sanção que entendesse necessária para o caso concreto –
incluindo a pena capital – sem que ao menos o réu tivesse direito de
recorrer de tal decisão.
Os trabalhos em Nuremberg se desdobraram entre o dia 20 de
novembro de 1945 e o dia 1° de outubro de 1946, com a acusação de vinte
e quatro acusados: dois morreram sem condenação final, três absolvidos,
quatro sentenciados à reclusão,5 três à prisão perpétua e onze à pena de
morte por enforcamento. Algumas instituições alemãs/nazistas também
foram levadas ao banco dos réus em Nuremberg (o Gabinete do Reich; o
Corpo de Liderança do Partido Nazista; a SS; a SD; a Gestapo; as SA; o
Estado-Maior-Geral e o Alto-Comando das Forças Armadas), mas apenas
quatro foram classificadas como criminosas:
“A Gestapo e a SD, as SS, e o Corpo de Líderes do
Partido Nazista são declarados criminosos, com as
ressalvas dos requisitos da voluntariedade na adesão
de seus membros, da ciência dos propósitos e das
atividades delinquentes das entidades, praticados por
seus filiados, e da exclusão dos pequenos funcionários
dos escalões mais baixos.”[18]
A materialização da responsabilidade individual refletiu até mesmo
no âmbito interno alemão, abrindo caminho para a acusação de inúmeros
colaboradores das atrocidades cometidas no período da Segunda Guerra,
conduzida pela Control Council Law n. 10[19], documento que deixava clara
a intenção de fazer valer os termos da Declaração de Moscou e do Acordo
de Londres.
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Internacional Militar para o extremo-oriente foi instituído seguindo os
mesmos moldes da corte alemã, com o objetivo de responsabilizar os
criminosos de guerra japoneses pelo “Massacre de Nankim”, que causou a
morte de trezentas mil pessoas quando da invasão da capital da China, e
pelos experimentos “médicos”, muito parecidos com os conduzidos pelo
nazismo, que mataram mais de nove mil pessoas.[20] A única diferença
substancial para com a Nuremberg Charter era a previsão da Tokyo
Charter de recurso da decisão proferida pelo magistrado, como uma
espécie de “segunda instância”, levado ao Comandante Supremo.
No IMTFE (International Military Tribunal for the Far East), vinte e oito
indivíduos foram processados: dois morreram antes da condenação final,
um foi hospitalizado sem condenação final, sete sentenciados à pena
capital, dezesseis à prisão perpétua e dois a penas privativas de liberdade.
Como se vê, tanto o Tribunal para Nuremberg como o Tribunal para
o Extremo-oriente finalmente alcançaram a tão sonhada responsabilização
criminal do indivíduo através de um órgão internacional, porém não foram
poupados de críticas.
A primeira e maior crítica feita aos tribunais militares diz respeito ao
princípio da legalidade (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege), pelo
fato da corte ter sido estabelecida ex post facto, configurando um tribunal
de exceção. A ideia central para refutar tal crítica se baseava em duas
vertentes: a primeira, considerando que a outra opção cogitada pelos
Aliados era completamente insensata (execução sumária) e muito menos
democrática e a segunda, de que as condutas criminosas elegidas pela
Carta se encontravam nas legislações domésticas de todos os países
envolvidos, não havendo portanto uma “inovação” na esfera criminal.
A segunda, pelo fato de metade dos magistrados que faziam parte
do colegiado também participaram do comitê da acusação, que rascunhou
a Carta de Nuremberg e selecionou os acusados, questionando-se a
imparcialidade da corte. Rechaçando tal tese, o Juiz Robert H. Jackson, disse
que “as quatro grandes nações, coradas da vitória e feridas com lesões,
detendo as mãos da vingança e voluntariamente submetendo seus inimigos
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cativos ao julgamento da lei, é um dos mais significantes tributos que o
Poder já pagou à Razão”.[21]
A terceira, por teoricamente se tratar de um “tribunal dos
vencedores”, assim entendido pelas nações vencedoras deliberarem sobre a
culpabilidade dos integrantes dos países perdedores.
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A quarta e última crítica tecida sustentava que os réus, tanto de
Nuremberg quanto de Tóquio, possuíam garantias processuais e materiais
limitadíssimas, que os afastavam de um procedimento equânime e justo.
Alegavam também que as Cartas de cada tribunal eram “pró acusação”,
admitindo situações como declarações juramentadas (affidavits) somente
em favor do Ministério Público, a inexistência de duplo grau de jurisdição e
a relativização da coisa julgada (non bis in idem), visto que mesmo aqueles
que foram absolvidos internacionalmente eram levados à julgamento
novamente por seu país de origem.
A despeito das observações negativas feitas sobre os Tribunais
5
Militares pós Segunda Guerra Mundial, cumpre destacar que ambos
impactaram diretamente o avanço do Direito Internacional Penal, conforme
se depreende da Resolução n° 95 da Assembleia Geral da ONU, de 11 de
dezembro de 1946, que enumera alguns princípios norteadores da matéria
em análise:
“1° Princípio: Toda pessoa que cometa um ato que
constitui delito de acordo com o Direito Internacional
é responsável e está sujeito à punição; 2° Princípio: O
fato de que o direito interno não imponha pena para
um ato que constitua delito no Direito Internacional,
não exime de responsabilidade no Direito
Internacional a quem o tenha cometido; 3° Princípio:
O fato de que uma pessoa tenha cometido um ato
que constitua delito no Direito Internacional, agindo
como Chefe de Estado ou como autoridade do estado,
não o exime de responsabilidade perante o Direito
Internacional; 4° Princípio: O fato de que uma pessoa
tenha agido no cumprimento de uma ordem do seu
governo ou de um superior hierárquico, não a exime
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de responsabilidade perante o Direito Internacional,
desde que efetivamente tenha tido a possibilidade
moral de opção; 5° Princípio: Toda pessoa acusada de
um delito de Direito Internacional tem direito a um
julgamento imparcial sobre os fatos e sobre o direito;
6° Princípio: Os delitos enunciados a seguir são
punidos como delitos de Direito Internacional: (a)
Crimes Contra a paz: I) Planejar, perpetrar, iniciar ou
fazer uma guerra de agressão ou uma guerra que
viole tratados, acordos ou garantias internacionais; II)
Participar, preparar, iniciar ou fazer uma guerra que
viole tratados, acordos ou garantias internacionais; (b)
Crimes de Guerra: As violações das leis ou usos da
guerra, que compreendam, sem que esta enumeração
tenha caráter limitativo, o assassinato, o maltrato ou a
deportação para trabalhar em condições de
escravidão ou com qualquer outro propósito, da
população civil de territórios ocupados ou que se
encontrem neles, o assassinato e o maltrato de
prisioneiros de guerra ou de pessoas que se
encontrem no mar, a execução de reféns, o saque de
propriedade pública ou privada, a destruição
injustificada de cidades, vilarejos, ou aldeia, ou a
devastação não justificada pelas necessidades
militares; (c) Crimes contra a humanidade: O
assassinato, o extermínio, a escravização, a deportação
e outros atos desumanos cometidos contra qualquer
população civil, ou as perseguições por motivos
políticos, raciais ou religiosos, quando tais atos ou
perseguições são levados a cabo para a execução de
um delito contra a paz ou um crime de guerra ou em
conexão com eles; 7° Princípio: A cumplicidade no
cometimento de um crime contra a paz, de um crime
de guerra ou de um delito contra a humanidade,
como estabelecido no Princípio 6°, constitui delito
perante o Direito Internacional.”[22]
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Nesse mesmo sentido, os Tribunais militares ad hoc propiciaram um
ambiente receptivo para a elaboração de novas normas convencionais no
âmbito internacional, como a Convenção de Genebra Para a Prevenção e
Repressão do Crime de Genocídio (1948), de 12 de janeiro de 1951 e as
quatro Convenções de Genebra (1949) sobre a proteção das vítimas de
guerra.

2.
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Dessa forma, ainda que – hipoteticamente – eivadas de vícios
materiais e formais, ambas as cortes demonstraram a possibilidade de
responsabilização internacional do indivíduo em matéria penal,
funcionando como parâmetro para todos os tribunais internacionais
posteriores.
O MUNDO PÓS NUREMBERG
Aproximadamente meio século depois da Segunda Guerra Mundial,
com a eclosão dos conflitos sediado na região dos Bálcãs, na ex-Iugoslávia,
a discussão sobre a responsabilidade do indivíduo internacionalmente foi
reaberta.

5

Após a queda do muro de Berlim e, principalmente, pela bandeira
nacionalista levantada por Slobodan Miloševi?, que instaurou “um regime
de apartheid e inúmeras leis de exceção, proibindo jornais, rádio e televisão
em língua albanesa, fechando museus, teatros e estúdios de cinema,
enviando o exército à região e abolindo seu status de Província”[23], a exIugoslávia foi palco de inúmeros crimes de guerra, crimes contra a
humanidade e crimes contra a paz, na medida em que a região se
esfacelava ante os movimentos separatistas que desestruturaram o modelo
federativo até então consolidado após a “era Tito”.
Carlos Eduardo Adriano Japiassú reproduz nitidamente o desenrolar
da contenda Iugoslava:
“Os conflitos na região balcânica remontam à
Antiguidade, dada a composição multiétnica que
correspondia à antiga Iugoslávia. Na região, são
encontrados, entre outros, sérvios, croatas, eslovenos,
macedônios, albaneses, muçulmanos, montenegrinos,
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turcos e húngaros. (...) Durante as quase quatro
décadas, no entanto, sob a mão forte do governo Tito,
a Iugoslávia se mantém unida e sem maiores
problemas. Após a morte de seu líder, em 1980, e com
o agravamento da situação econômica, por força do
final dos regimes comunistas no Leste Europeu,
nomeadamente, após 1987, os antigos ódios raciais
ressurgiram intensamente. A primeira etapa do
conflito ocorreu na Eslovênia, tendo começado
quando esta República se proclamou independente da
Iugoslávia, no dia 25 de junho de 1991. A segunda
fase do conflito foi relativa à Croácia e o terceiro
momento da guerra deu-se na Bósnia e Herzegovina.
Por fim, houve o período do Kosovo.”[24]
Assim, como uma forma de contratacar as emancipações, Miloševi?
orquestrou a chamada “limpeza étnica” no território de seu domínio,
incitando conflitos regionais, guerras civis que causaram a morte de no
mínimo oitocentas mil pessoas[25] e promoveram o refúgio de milhões de
pessoas, em um ambiente extremamente parecido com o vivenciado pelos
judeus na Alemanha nazista.Bazelaire e Cretin descrevem a opressão
exercida:
“Ao sabor dos movimentos de população, a Iugoslávia
torna-se um mosaico de Estados e uma constelação
de povos mais ou menos concentrados. Alguns nomes
de localidades simbolizam essa política deliberada de
limpeza étnica: Vukovar, Sarajevo e Srebrenica
especialmente. No dia 18 de novembro de 1991, a
cidade croata de Vukovar (Eslavônia Oriental) cai nas
mãos do exército federal sérvio (apoiado por milícias
sérvias) após um cerco de três meses. A cidade é
destruída e suas ruas são cobertas de cadáveres. Os
mortos são estimados entre 3 mil e 5 mil, enquanto os
desaparecimentos chegam a 4 mil. Mas o episódio
mais significativo continua sendo a execução, nos
arredores da cidade, a partir de 19 de novembro, de
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cerca de 200 pessoas retiradas do hospital municipal.
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Em Sarajevo, as coisas duram mais tempo, já que os
habitantes sofrem um cerco de três anos e meio
iniciado em 2 de maio de 1992. Durante todo esse
tempo, faltam produtos elementares e a comida só
chega graças a uma ponte aérea humanitária. Além
disso, eles estão expostos às granadas sérvias que
caem sobre as filas de espera diante das lojas ou nos
mercados, e aos tiros dos snippers, que os espionam
quando se deslocam. Quanto a Srebrenica, ela é um
território muçulmano encravado na Bósnia Oriental.
Ela cai nas mãos das tropas sérvias do general Ratko
Mladic em 10 de julho de 1995. Imediatamente, uma
parte da população foge atravessando a área sérvia
para alcançar a cidade de Tuzla. Os homens são
executados sistematicamente, as mulheres e as
crianças são seviciadas. O número de vítimas poderia
5
alcançar entre
8 mil e 10 mil pessoas.”[26]

Visando recuperar o controle da região e reestabelecer a paz, o
Conselho de Segurança das Nações Unidas editou diversas resoluções
recomendativas. A primeira, n° 713, de 25 de setembro de 1991, exigia um
embargo imediato de toda a remessa de armas e quaisquer equipamentos
militares para a ex-Iugoslávia. A segunda, sucessiva, de n° 743, criou
a United Nations Protection Force (UNPROFOR) que objetivava a proteção
de civis na Croácia.[27] A terceira, n° 757, sugeria a punição de alguns
militares iugoslavos. A quarta, n° 764, advertia a todos os que tomaram
parte no conflito sobre a Convenção de Genebra de 1949. A quinta, n° 771,
que atribuía aos delitos praticados no território iugoslavo afronta ao Direito
Internacional Humanitário, também conhecido como “jus in bello”.
Finalmente, a sexta resolução criou uma comissão de especialistas para, in
locu, verificar quantas e quais violações às normas de Direito Internacional
estavam sendo violadas no território conflituoso. A comissão atuou de 04
de novembro de 1992 a 15 de abril de 1994, encaminhando o relatório de
investigação para o Conselho de Segurança.
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Entretanto, mesmo com os diversos alertas emitidos pelas Nações
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Unidas, os beligerantes não recuaram, e o confronto resistia mesmo diante
da desaprovação internacional. O fluxo de depuração étnica só crescia, o
que exigia da ONU uma postura mais efetiva para fazer cessar o caos na
região.
Foi tão somente em 25 de maio 1993, por meio da Resolução n° 827,
que o Conselho de Segurança criou o Tribunal Penal Internacional ad
hoc para a ex-Iugoslávia, situado em Haia, na Holanda, com o fito de julgar
os indivíduos que praticaram toda sorte de crimes no período entre 1° de
janeiro de 1991 a 1999[28], com base no Capítulo VII[29] da Carta das
Nações Unidas.
Estabelecido para julgar as violações às Convenções de Genebra de
1949 (artigo 2°) e aos costumes e leis de guerra (artigo 3°), os crimes de
genocídio (artigo 4°)[30] e os crimes contra a humanidade (artigo 5°)[31], o
alicerce do Estatuto do ICTY (International Criminal Tribunal for the former

Yugoslavia) é fundado nos princípios basilares da Nuremberg Charter, com
algumas inovações.
A primeira, a introdução do princípio non bis in idem expressamente
no artigo 10 do Estatuto, vedando novo julgamento pelo mesmo fato
internamente, caso o processo internacional já tenha sido concluído.
A segunda, a incorporação do consagrado princípio da presunção da
inocência, que possui a máxima de que “o acusado será presumido
inocente até que seja provado culpado”, posto no artigo 21 do Estatuto.
E a última, a inclusão do princípio nemo tenetur se detegere, que se
traduz no direito do réu de não produzir qualquer tipo de prova que o
incrimine, conforme reza o artigo 21, ‘4’, “g”.
Difere-se também da Carta de Nuremberg por não admitir a pena de
morte. Segundo o texto do artigo 24, todas as punições estão limitadas à
reclusão, ainda que de caráter perpétuo, devendo o quantum ser fixado
proporcionalmente a gravidade da ofensa e as condições pessoais do
acusado. Prevê, também, a possibilidade de recurso da sentença, quando
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houver algum erro que diga respeito a legalidade da decisão ou quando
houver erro de fato que promova falha no julgamento.
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Até 2017, cento e sessenta e um indivíduos foram levados a
julgamento perante o Tribunal Penal Internacional ad hoc para exIugoslávia, sendo que dezenove foram absolvidos, oitenta e três
condenados a penas de reclusão (dois esperam ser transferidos para a
corte, dezesseis já foram transferidos para cumprirem a pena, cinquenta e
seis já cumpriram totalmente a pena, oito morreram durante o
cumprimento da sentença e dois possuem apelações pendentes
no Mechanism for the International Criminal Tribunais – MICT)[32], treze
foram encaminhado reportados para jurisdições nacionais, vinte tiveram
suas acusações retiradas antes do mérito, dez faleceram antes da
transferência ao ICTY, sete morreram após serem detidos, e dois serão
submetidos a novo julgamento pelo MICT.[33] Dois processos ainda
tramitam: O caso “Mladi?, Ratko”[34] e o caso “Prli? et al.”, atualmente na
Câmara de Apelação para julgamento do recurso.
5

Simultaneamente ao conflito dos Bálcãs e ao estabelecimento
do International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, o território de
Ruanda também vivenciou anos de guerras civis sangrentas, protagonizadas
pelas etnias Hutu e Tutsi, que compreendiam quase a totalidade do país.
Após o encerramento do regime colonial Belga em 1950, que abriu
caminho para a disseminação de ideologias étnicas pelos quatro cantos do
país, o Manifesto Hutu[35], de 1957 e a eleição do presidente hutu Grégoire
Kayibanda, em 1962, que cuidou de criar uma imagem vil dos tutsis,
comparando-os a meros insetos, formou-se uma base sólida de
preconceito racial que viria a culminar em inúmeros massacres no território
ruandês.
Primeiro, em 1963, quando os hutus extirparam mais de dez mil
tutsis e deslocaram outros tantos para regiões fronteiriças. Segundo, em
1972, quando aproximadamente oitenta mil hutus e tutsis, que se
abstiveram de tomar parte no conflito, foram assassinados em menos de
quatro meses.[36] Terceiro, em 1979, após a eleição de Juvenal
Habyarimana, sucessor de Kayibanda, milhares de exilados tutsis formaram
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uma milícia[37] em Uganda visando a recuperação de porções de terras
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ocupados pelos hutus.
Não obstante os incontáveis conflitos durante o século, o ano de
1990 é marcado por uma campanha ostensiva dos meios de comunicação,
como o Jornal Kangura e a Radio Telévision Libre des Mille Collines, que
incitavam o genocídio dos tutsis retratando-os como uma ameaça fatal a
qualquer um que cruzasse seu caminho, criando um contexto de aparente
“legítima defesa” dos hutus ao matarem milhares de tutsis.[38]
O ponto mais crítico desse período se deu após o dia 06 de abril de
1994, quando uma aeronave que transportava o presidente de Ruanda e o
presidente de Burundi é abatida, resultando em uma guerra civil
descontrolada pelo país, que somou, ao mínimo, oitocentas mil mortes e
realocou cerca de dois milhões de pessoas para outros territórios.[39] O
relato dos sobreviventes às barbaridades é chocante:
“De uma maneira geral, as vítimas são atacadas a
golpes de faca, machado, cacete, barra de ferro e pau.
Os carrascos, muitas vezes, cortam primeiro os dedos,
depois as mãos, os braços, os joelhos, antes de cortar
a cabeça ou rachar o crânio. Relatam as testemunhas
que não é raro as vítimas suplicarem aos carrascos ou
oferecerem dinheiro para ser executadas a tiro e não
com um machado. Contam, também, que quando os
tutsis trancam-se em uma casa ou em uma igreja, os
militares, ato contínuo, trancam as portas, jogam
granadas e deixam que as milícias terminem o
trabalho. Desse tipo de massacre não escapam as
crianças nos orfanatos, nem os feridos nos
hospitais.”[40]
Desse modo, tal qual foi feito para a ex-Iugoslávia, o Conselho de
Segurança das Nações Unidas, após sucessivas resoluções recomendativas,
criou o Tribunal Penal Internacional ad hoc para Ruanda por meio da
Resolução n° 955, de 08 de novembro de 1994 para processar e julgar os
delitos praticados no território ruandês e nas proximidades.
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Assim como o Tribunal Militar para o Extremo-oriente está para
Nuremberg, o Tribunal Penal Internacional ad hoc para Ruanda está para a
ex-Iugoslávia. O Estatuto de Ruanda é basicamente idêntico ao da exIugoslávia, dada a sua proximidade temporal de estabelecimento. A única
diferença digna de nota é a inclusão do Protocolo Adicional II, da
Convenção de Genebra, que não fora incluído no ICTY.
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O ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda) cessou seus
trabalhos em 31 de dezembro de 2015, vindo a julgar noventa e três
indivíduos, sendo que dezessete foram condenados à prisão perpétua,
trinta e oito a penas de reclusão, quatorze foram absolvidos, treze foram
transferidos para jurisdições paralelas (oito foragidos), três morreram antes
da conclusão do processo, dois tiveram suas acusações retiradas e seis
ainda esperam decisão do recurso.
À vista disso, cabe grifar que tanto o ICTY, quanto o ICTR de fato
cumpriram os seus papéis de levar a julgamento aqueles que de alguma
forma transgrediram a ordem internacional,
muito embora possam ter tido
5
problemas em estruturais, financeiros e principalmente políticos durante a
sua existência. Promoveram, sobretudo, a cooperação internacional que até
então residia inerte desde a Segunda Guerra Mundial e fizeram o papel de
mostrar à sociedade internacional as chagas deixadas pela irracionalidade
humana, cujo preço, em matéria de Direitos Humanos e Direito
Internacional Humanitário, é imensurável.
Resta claro que ambos os tribunais criados pelo Conselho de
Segurança afastaram o rótulo de “tribunal dos vencedores” deixado pelos
Tribunais Militares, porém levanta a questão da legitimidade – ou não – do
referido órgão das Nações Unidas de criar uma corte internacional. A tese
levantada para defender a legalidade dos tribunais encontra respaldo no
artigo 41 da Carta das Nações Unidas[41], segundo o qual o Conselho
detém autonomia de decidir quais medidas – que não envolvam o uso de
forças armadas – deverão ser empregadas para preservar a paz e a
segurança.
Em conclusão, considerando o conjunto de críticas dirigidas a todos
os tribunais estabelecidos desde Nuremberg até Ruanda, a sociedade
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internacional reputou necessária a criação de um Tribunal Penal
Internacional permanente que extinguisse por completo a imparcialidade
dos tribunais de exceção, alocado em algum país neutro. Por essa razão,
uma vez gradativamente consolidada a responsabilidade criminal do
indivíduo no plano internacional por meio dos tribunais ad hoc do século
XX, estabeleceu-se o International Criminal Tribunal (ICC), em Haia, na
Holanda, que carrega em si todos os pontos positivos de cada Estatuto dos
tribunais pretéritos e abandona todos – ou quase todos – os pontos
negativos de cada um, em busca do aperfeiçoamento do jus
puniendi internacional e a consequente manutenção da paz.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo do presente ensaio foi traçar uma linha temporal que
possibilitasse ao leitor uma visualização clara da sucessão de eventos que
delimitaram o que atualmente conhecemos como Direito Internacional
Penal, consubstanciado pela atuação do Tribunal Penal Internacional de
Haia e traduzido pela responsabilidade criminal do indivíduo na esfera
internacional.
Conforme foi exposto, a humanidade trilhou um caminho penoso até
que o referido conceito de culpabilização internacional pudesse ser aceito e
aplicado pelos Estados, tendo que suportar o fardo e as perdas
humanitárias gravíssimas advindas das duas guerras mundiais para tanto.
Ainda que atualmente exista uma minoria da doutrina que não
reconheça o indivíduo como sujeito de Direito Internacional, a exemplo do
exímio jurista Francisco Resek, não há espaço para negar, diante do
contexto global em que vivemos, que o ser humano ocupa uma posição de
destaque na sociedade internacional, passando até mesmo a ser o centro
de suas atenções, notadamente no que tange à produção normativa e
consuetudinária internacional, que prima pelo bem estar do homem.
É exatamente nesse raciocínio que o Direito Internacional Público e
suas ramificações caminham: na busca do bem-estar social nas relações
interestatais e interpessoais e na viabilização de um convívio harmônico
entre os diversos sujeitos, atores e participantes da sociedade internacional.
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RESUMO: O artigo em questão tem por finalidade fazer uma explanação e
uma análise em relação ao tema Tutelas provisórias no Novo Código de
Processo Civil. Pois, como se sabe, o código de 2015 não vem a ser uma
reformulação do código de 1973. O novo CPC trouxe uma forma diferente
de pensar em relação ao direito processual civil, devendo as mais diversas
temáticas, serem estudadas de forma cautelosa. As liminares se destacam
dentre os diversos assuntos, trazendo inclusive, pontos que não existiam no
CPC anterior. Dessa maneira, mesmo que existam semelhanças entre os
assuntos nos dois códigos, é preciso que sejam vistos de forma separada.
As tutelas provisórias são concedidas em situações específicas e visam
reduzir o ônus do tempo no processo.
Palavras-chave: Artigo. Liminares. Tutelas provisórias.
5

ABSTRACT: The purpose of the article in question is to provide an
explanation and an analysis in relation to the topic Temporary
Guardianships in the New Code of Civil Procedure. For, as we know, the
code of 2015 is not a reformulation of the code of 1973. The new CPC
brought a different way of thinking in relation to civil procedural law, and
the most diverse topics should be studied in a cautious way. The injunctions
stand out among the various issues, including points that did not exist in
the previous CPC. In this way, even if there are similarities between the
subjects in the two codes, they must be seen separately. Temporary
tutelages are granted in specific situations and aim to reduce the burden of
time in the process.
Keywords: Article. Injures Temporary guardianships.
SUMÁRIO: Introdução.

1.

Conceito

de

liminares.

2.

Garantismo

constitucional e celeridade do poder judiciário; 2.1. Garantismo
constitucional; 2.2. O garantismo constitucional processual. 3. Espécies de
tutelas. 4. Urgência; 4.1. Tutela de urgência antecipada antecedente; 4.2.
Estabilização de tutela e coisa julgada; 4.3. Tutela antecipada incidental. 5.
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Tutelas de evidência. 6. Tutelas cautelares; 6.1. Tutelas cautelares
antecedentes. Conclusão. Referências.
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INTRODUÇÃO:
O objetivo desse artigo é detalhar o estudo das tutelas provisórias no
Novo Código de processo civil, pois este não vem a ser uma readaptação
do antigo código. É uma nova forma de pensar sobre o direito processual
civil, sendo a temática das tutelas provisórias de grande relevância. Trouxe
o novo código, alguns conceitos novos, alterando a intepretação da
matéria.
As tutelas provisórias são essenciais para a eficácia do ordenamento
jurídico. Pois, por muitas vezes, quando se chega a uma decisão final em
um determinado processo. O direito posto já veio a perecer. Sendo as
tutelas essenciais para a proteção desses direitos, em situações por vezes
emergenciais, além de resguardar o princípio da celeridade processual,
basilar do ordenamento jurídico como um todo.
Os processos demoram anos para uma decisão final, além do
destaque da importância das tutelas, o presente artigo tem por objetivo
fazer uma crítica. A crítica diz respeito à demora dos processos, o longo
lapso de tempo faz com que direitos venham a perecer. E, qual seria a
função do poder judiciário e do ordenamento jurídico como um todo,
senão resguardar os direitos e dar a decisão definitiva a quem os almeja. É
necessária uma revisão do sistema, descobrindo as causas da lentidão do
poder judiciário. Melhorias são necessárias, não apenas com a criação de
um novo código de processo civil, mas também mudanças práticas. É
preciso rever conceitos, rever se é preciso tanta burocracia para a realização
dos atos processuais, além de outros problemas que levam a morosidade
como um todo. Para que, os processos levem tempos justos e adequados à
realidade social. As tutelas, diante da realidade do sistema atual, visam a
compensar essa demora do judiciário em entregar às partes a solução que
buscam.
1 CONCEITO DE LIMINARES:
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O estado tomou para si a responsabilidade de dirimir conflitos
sociais. Quando surgem conflitos de interesse, gerando uma lide, através do
judiciário que se buscam soluções. A lide existente faz constituir-se um
processo, com partes conflitantes. O estado vem a ser o terceiro totalmente
imparcial, possuindo apenas como interesse reestabelecer a paz social.
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O processo é o instrumento por meio do qual o estado visa
solucionar a demanda, sendo dadas as partes conflitantes a possibilidade
de defenderem o direito alegado. A defesa é feita por meio do
contraditório e da ampla defesa. É necessário que elas provem a existência
do direito alegado. Porém, os processos, por vezes, demoram anos. O longo
lapso temporal dos processos põe em jogo direito alegado pelas partes e o
princípio da celeridade processual.
Tal situação faz surgir às ditas decisões liminares. Decisões liminares
são chamadas assim por serem atos in limine, no início da instalação de um
determinado quadro processual. Elas buscam, na essência, diminuir de
forma justa o ônus do tempo no5 processo. O tempo que, por muitas vezes,
traz prejuízos aos envolvidos na demanda judicial.
São decisões meramente temporárias, escassas, que possuem como
objetivo preservar o direito alegado, evitando-se assim danos. As liminares
são proferidas antes de uma decisão final do processo principal. Possuindo
alguns requisitos para a concessão. Requisitos que ainda serão estudados
no presente artigo.
2 GARANTISMO CONSTITUCIONAL E CELERIDADE:
2.1 O GARANTISMO CONSTITUCIONAL
O processualíssimo brasileiro, como o de qualquer outro país no
Estado Democrático de Direito, possui características assecuratórias para o
pleno exercício e efetivação de direitos referentes à cidadania popular. Tais
características qualificam-se em garantias localizadas em nossa Carta
Magna vêm corroborar o alcance da efetivação dos direitos já relacionados.
Falar de garantia é falar de cautela, de segurança, ou simplesmente firmeza.
A boa estruturação constitucional-processual estabelece o caminho a ser
alcançado. Anteriormente à indicação de garantias no sistema
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constitucional brasileiro, deve-se qualificá-la e caracterizá-la diante dos
direitos assegurados por tais medidas. Garantias, como anteriormente
mencionadas, são as medidas assecuratórias dos direitos, ou seja,
totalmente interligadas à limitação do poder. Dentre as diferenças entre os
direitos e garantias, apesar das diferenças, ainda se encontram opiniões
acerca de que direitos e garantias são semelhantes, porém deve-se
entender que direitos são afirmações declaratórias e a garantia é a
segurança da efetivação e concretização do direito. A ideia de garantia gera
a ligação direta entre segurança e proteção.
Diante de definições possíveis de garantias, apresentam-se como
proteção extrema das liberdades fundamentais reconhecidamente
constitucionais que tratam, consequentemente, de defender tais liberdades
de supostas ameaças arbitrárias do poder público (SILVA, 2007). As
garantias constitucionais, baseado em classificação Afonso da Silva,
“deverão ser classificadas em constitucionais gerais e garantias
constitucionais especiais” (SILVA, 2007, p. 426). As garantias constitucionais
gerais referem-se exatamente às afirmações constitucionais institucionais,
ícones do Estado Democrático de Direito que visam objetivamente à
proteção da separação dos poderes, dentre as instituições demarcadas
estão os três poderes institucionais, cada qual independente e atuando
harmonicamente no exercício do poder, lutando contra a arbitrariedade,
escoltando juridicamente os direitos fundamentais (SILVA, 2007). As
garantias constitucionais especiais, efetivamente, são os meios
apresentados constitucionalmente para a efetivação e respaldo dos direitos
fundamentais. São procedimentos que respaldam os direitos fundamentais,
assim limitando a atuação hipoteticamente vil do poder público (SILVA,
2007). Diversas classificações podem ser apresentadas, porém dar-se-á
preferência apenas às garantias individuais, coletivas, sociais e políticas.
Serão indicadas apenas as realmente relevantes à atuação e eficácia dos
direitos afirmados juridicamente. Dentre essas garantias destacam-se “a
legalidade, a garantia dos direitos subjetivos, os remédios constitucionais e
as garantias processuais-constitucionais” (SILVA, 2007, p. 428).
2.2 O GARANTISMO CONSTITUCIONAL PROCESSUAL
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O garantismo processual constitucional é expressão utilizada para
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indicar as fontes de respaldo em nossa Carta Magna para que o cidadão
tenha como garantia o exercício do direito de tutela jurisdicional, além de
possuir a devida segurança de que após a iniciação do contato entre ele e o
poder público, a prestação jurisdicional seja efetivada de forma justa,
objetiva e paritária (SILVA, 2007). O garantismo constitucional é formado,
na verdade, por direitos fundamentais. Reflita-se quanto à circunstância em
que se apresenta o objeto em discussão, indicam-se o que o cidadão terá
de receber do Estado, e o Estado deverá assegurar através de garantias o
crédito-cidadão. Esses direitos são a igualdade, o acesso ao juiz natural, o
contraditório e ampla defesa, a celeridade, a legalidade, o mais amplo
acesso à justiça, muitos desses acabam por ser englobados pelo Princípio
maior do Devido Processo Legal (SILVA, 2007). Os direitos fundamentais,
normalmente chamados de garantias processuais relatadas em nossa
Constituição, são, portanto soberanos diante de qualquer outra ameaça que
venha a provocar casual confronto. Tais direitos possuem como objetivo de
apontar tanto ao cidadão quanto ao poder público as regras que
5
necessariamente devem ser cumpridas
diante de um pleito jurisdicional.
Nessa linha de raciocínio Fernando Fernandes tem o posicionamento, qual
seja:

Para que a decisão seja efetivamente justa, entra um outro
componente não menos importante: imprescindível se torna que a tutela
jurisdicional seja rápida. Não basta apenas a previsão normativa
constitucional e principiológica do acesso à justiça. Faz-se mister a
disposição de mecanismo geradores da efetividade do processo, capazes
de possibilitar a consecução dos objetivos perseguidos pelo autor num
período de tempo razoável e compatível com a complexidade do litígio, ao
contrário do que ocorre hoje onde as demandas se eternizam (FERNANDES,
2006, p. 176).
Portanto, o acesso à justiça, o julgamento justo aliado e a celeridade
são três vértices de um processo civil igualitário e correto. Caso o processo
não seja célere, devem ser encontrados meios de proteção ao direito posto
em questão. Eis a importância das liminares.
3 ESPÉCIES DE TUTELAS:
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As decisões liminares são o gênero do qual existem espécies de
tutelas. Essas espécies sofreram algumas alterações no novo CPC, trazendo
detalhes inexistentes no Código de processo civil de 1973. As tutelas
provisórias podem ser de urgência ou de evidencia, ocorrendo subdivisões.
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Segundo o artigo 294 do CPC:
Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em
urgência ou evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência,
cautelar ou antecipada, pode ser concedida em
caráter antecedente ou incidental. (BRASIL, 2015).

Já o artigo 300 do Novo Código de Processo define o que vem a ser
urgência:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra
parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada
se
a
parte
economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão. (BRASIL,
2015).
4 URGÊNCIA:
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As tutelas de urgência podem ser antecipadas ou cautelares. Tanto
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para a concessão de uma ou de outra os requisitos exigidos são os
mesmos. Os requisitos são: a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo. Se o direito é provável, se existem
indícios de que aquele direito alegado é verossímil, correto, e se com a
espera correr-se o risco de perecimento do direito e a probabilidade de que
venha a parte a sofrer um dano ou risco ao resultado útil do processo. O
juiz dará a parte a providencia necessária antecipadamente ou acautela essa
providencia para evitar que quando se dê a decisão final o direito tenha
sido perdido.
O direito provável e a demora em receber a prestação, podem causar
graves danos, sendo a proteção antecipada fundamental. O processo
demora, ele em si tem uma liturgia lenta. Além disso, tem-se o problema da
prestação jurisdicional como um todo. A tutela antecipada é uma tutela
satisfativa, já a tutela cautelar é de garantia, meramente preventiva. Caso o
juiz verifique a presença dos requisitos da urgência, será possível a
concessão das tutelas em questão.
Visando sempre a proteção do direito
5
como um todo.
4.1 TUTELAS DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE:
O novo código traz um instituto aplicado no direito Francês, o
instituto da estabilização da tutela. A estabilização não ocorre em qualquer
situação, além disso, não se confunde com coisa julgada. Tal instituto tem
grande importância na nova forma de pensar sobre o direito processual
brasileiro, e será estudado dentro das tutelas antecipadas, onde pode
ocorrer.
O instituto da tutela antecipada antecedente é destacado no artigo
303 caput do novo CPC:
Art. 303. Nos casos em que a urgência for
contemporânea à propositura da ação, a petição
inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela
antecipada e à indicação do pedido de tutela final,
com a exposição da lide, do direito que se busca
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realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado
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útil do processo. (BRASIL, 2015).
Trata-se da tutela antecipada antecedente, tutela que ocorre antes
da existência de um processo principal. A petição inicial será simplificada,
limitando-se ao pedido de tutela de urgência. Diante do caráter
emergencial das tutelas antecipadas antecedentes, a petição inicial poderá
ser apresentada de forma incompleta, necessitando de uma posterior
complementação. Essa complementação, será autorizada pelo juiz, como
exposto no inciso 1 do artigo 303 do CPC.
Segundo o artigo 303, inciso 1 º :
§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o
caput deste artigo:
I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a
complementação de sua argumentação, a juntada de
novos documentos e a confirmação do pedido de
tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo
maior que o juiz fixar; (BRASIL, 2015)
Ou seja, o requerente fará inicialmente o pedido de tutela de
urgência por meio de uma petição simples. Caso não deseje a estabilização
da tutela, deseje a coisa julgada material, que só é alcançada por meio de
uma decisão final. O requerente terá um prazo para a complementação da
inicial. Complementando com novas argumentações, documentos e com a
confirmação do pedido de tutela final. Sem a necessidade de
complementação das custas, como exposto no parágrafo 3 º do artigo 303:
Segundo o parágrafo 3 º do artigo 303:
§ 3o O aditamento a que se refere o inciso I do § 1o
deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem
incidência de novas custas processuais. (BRASIL, 2015)
A função dessa nova petição é melhorar, trazer novos fundamentos
para uma análise e uma possível concessão de decisão final. É uma busca
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pela coisa julgada material. Caso não ocorra o aditamento da petição, o juiz
interpretará que ocorreu uma satisfação com a tutela provisória concedida.
Além da atuação do requerente, é necessário para o prosseguimento
da tutela antecipada de urgência analisar o comportamento do réu.
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Como se sabe, a tutela pode ser concedida sem a ouvida da parte
contrária, é uma das exceções prevista no artigo 9 º do novo código de
processo civil:
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes
sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no
art. 311, incisos II e III;
III - à decisão
5 prevista no art. 701. (BRASIL, 2015)
Tomando conhecimento da concessão da liminar, o réu poderá
adotar alguns comportamentos importantes: Caso permaneça inerte,
poderá levar seu comportamento a estabilização da tutela concedida. Caso
recorra, por meio do agravo de instrumento, poderá buscar a conversão da
tutela concedida em questão.
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias; (BRASIL, 2015).
Para se chegar ao instituto da estabilização da demanda, é
necessário que ocorra a extinção do processo sem resolução do mérito.
Segundo grande parte da doutrina, tal situação, diante de uma tutela
antecipada de urgência, só poderá ocorrer com a conjugação de um duplo
desinteresse. Ou seja, ocorrer de o autor estar satisfeito com a tutela de
urgência concedida e não optar pelo aditamento da inicial, e o réu optar
por não agravar. Diante disso, ocorrerá a extinção do processo sem a
resolução do mérito, estabilizando-se a tutela concedida.
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4.2 ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA E COISA JULGADA MATERIAL:
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A estabilização não se confunde com coisa julgada material. A
estabilização de tutela pode ser formada com base em uma tutela
provisória, já a coisa julgada material se forma com base em uma tutela
final. A estabilização de tutela vem de uma decisão sem resolução de
mérito, já a coisa julgada vem de uma decisão com resolução de mérito.
Fenômenos que apresentam origens e características distintas.
Pode a tutela ser revista pelo juiz a qualquer tempo durante 2 anos.
Após esse prazo, a tutela poderá, inclusive, ser afetada em sede de
discussão de outra demanda. Os efeitos da tutela podem, dessa forma, ser
atingidos a qualquer momento. Portanto, não se confunde com coisa
julgada material. A estabilização passa ao requerente da tutela menos
segurança jurídica e uma possibilidade de rediscussão futura da matéria.
Tal instituto esta exposto no artigo 304 do novo código:
Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos
do art. 303, torna-se estável se da decisão que a
conceder não for interposto o respectivo recurso.
§ 1o No caso previsto no caput, o processo será
extinto.
§ 2o Qualquer das partes poderá demandar a outra
com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela
antecipada estabilizada nos termos do caput.
§ 3o A tutela antecipada conservará seus efeitos
enquanto não revista, reformada ou invalidada por
decisão de mérito proferida na ação de que trata o §
2o.
§ 4o Qualquer das partes poderá requerer o
desarquivamento dos autos em que foi concedida a
medida, para instruir a petição inicial da ação a que se
refere concedida.
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§ 5o O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela
antecipada, previsto no § 2o deste artigo, extingue-se
após 2 o § 2o, prevento o juízo em que a tutela
antecipada foi
(dois) anos, contados da ciência da decisão que
extinguiu o processo, nos termos do § 1o.
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§ 6o A decisão que concede a tutela não fará coisa
julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só
será afastada por decisão que a revir, reformar ou
invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das
partes, nos termos do § 2o deste artigo. (BRASIL,
2015).
Há na doutrina quem defenda que após os 2 anos para a revisão da
tutela, esta se equipara a uma coisa julgada material. Porém, existe uma
grande divergência entre os doutrinadores. Já que coisa julgada material e
estabilização da tutela são dois
5 institutos diferentes, com características
diferentes. O que pode ocorrer, talvez, seria uma estabilização plena de
tutela. Ou seja, a tutela em questão, não pode mais ser revista, além disso,
acaba não sendo alvo do efeito de uma outra demanda. Estabilizando-se
plenamente.
É um tema que ainda precisa ser bastante estudado pela doutrina e
jurisprudência.
A exposição anterior parte da ideia de que a tutela antecipada foi
deferida pelo juiz. Porém, pode acontecer da tutela em questão ser
indeferida. Caso o juiz opte pelo indeferimento do pleito, será determinado
o prazo para que a parte adite a petição inicial. Ou se desejar, não o faça;
Segundo o artigo 303 do NCPC, parágrafo 6 º:
Art.

303. Nos

casos

em

que

a

urgência

for

contemporânea à propositura da ação, a petição
inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela
antecipada e à indicação do pedido de tutela final,
com a exposição da lide, do direito que se busca
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realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado
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útil do processo.
§ 6o Caso entenda que não há elementos para a
concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional
determinará a emenda da petição inicial em até 5
(cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o
processo
ser
extinto
sem
resolução
de
mérito.(BRASIL,2015).
Caso não opte a parte por aditar, o processo será extinto.
4.3 TUTELAS ANTECIPADA INCIDENTAL:
A tutela antecipada incidental pode ocorrer a qualquer momento.
Bastará que o requerente atravesse uma petição nos autos a qualquer
instante. Comprovando os requisitos exigidos: da probabilidade do
direito e o perigo de dano.
5 TUTELAS DE EVIDÊNCIA:
É uma espécie de tutela provisória, é um instituto trazido de uma
forma diferente pelo novo código de processo civil. As tutelas de evidencia
possuem diferenças em relação às tutelas antecipadas. Nas tutelas de
evidencia, os requisitos exigidos para a concessão de uma tutela de
emergência são desnecessários. A probabilidade do direito, o perigo de
dano ao resultado útil do processo não são exigidos, sustentando-se a
tutela de evidencia apenas em um juízo de probabilidade, na demonstração
suficiente dos fatos.
A tutela de evidencia esta prevista no artigo 311 do CPC, segundo o
artigo em questão:
Art. 311. A tutela da evidência será concedida,
independentemente da demonstração de perigo de
dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando:
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I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou
o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas
apenas documentalmente e houver tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula
vinculante;
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III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em
prova documental adequada do contrato de depósito,
caso em que será decretada a ordem de entrega do
objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova
documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz
de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o
juiz poderá5 decidir liminarmente. (BRASIL, 2015)
É um instituto novo e que precisa de destaque quanto a sua
relevância. Para atacar decisões em sede de tutela de evidencia. Sendo ela
positiva ou não. O recurso cabível será o agravo de instrumento. Como esta
exposto no artigo 1015, inciso 1 º do CPC:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias; (BRASIL, 2015)
6 TUTELAS CAUTELARES:
O código de 1973 tratava do tema tutelas cautelares por meio de um
livro específico onde era explanado as ações cautelares possíveis, porém no
novo código o tema cautelares vem exposto de uma forma diferente. Existe
sim, ainda um artigo que trate de algumas espécies de ações cautelares,
segundo o artigo 301 do CPC:
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante arresto, sequestro,
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arrolamento de bens, registro de protesto contra
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alienação de bem e qualquer outra medida idônea
para asseguração do direito. (BRASIL, 2015).
Porém, apesar o artigo 301 ainda tratar de algumas ações cautelares
possíveis. O pedido de uma tutela cautelar, no novo código de processo
civil, é feito de uma forma genérica. Diante dos requisitos exigidos para a
tutela, ela pode ser concedida por meio de uma petição geral com o
requerimento da tutela ou por meio de uma petição incidental, quando o
processo já estiver em curso. Por meio de uma petição inicial genérica,
serão solicitadas providências cautelares. Em processo em curso, uma
medida cautelar incidental. É como se o novo CPC retira-se as ações
cautelares. Não é mais necessária uma ação cautelar, para fazer-se um
pedido de tutela cautelar.
As tutelas cautelares são tutelas meramente preventivas. Acautelam
um direito.
6.1TUTELAS CAUTELARES ANTECEDENTES:
Pode-se pedir a tutela cautelar na própria ação principal, porém
existe um procedimento na ação de conhecimento prévio cautelar, que vem
a ser a tutela cautelar antecedente. Uma ação com uma atividade cautelar
prévia.
Segundo o artigo 305 do CPC:
Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação
de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a
lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito
que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo. (BRASIL, 2015).
Deverá a petição indicar a lide e seus fundamentos, fazer uma
exposição sumária do direito, demonstrar o perigo de dano e risco ao
resultado útil do processo. É esse requisito de comprovação do perigo de
dano e risco ao resultado útil do processo que torna as tutelas cautelares
uma das categorias de tutelas de urgência.
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Além do mais, o novo código foi feliz ao tratar da fungibilidade das
tutelas. Pois, o juiz observando se tratar dos requisitos de uma outra tutela,
poderá efetuar a conversão.
Segundo o parágrafo único do artigo 305 do CPC:
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Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação
de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a
lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito
que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se
refere o caput tem natureza antecipada, o juiz
observará o disposto no art. 303. (BRASIL, 2015).
Diante de uma cautelar antecipada, o réu terá cinco dias para
contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir.
Art. 306. O5 réu será citado para, no prazo de 5 (cinco)
dias, contestar o pedido e indicar as provas que
pretende produzir. (BRASIL, 2015).
Dando o novo código ampla liberdade ao juiz, podendo ele inclusive
julgar liminarmente improcedente o pedido. Segundo o artigo 332 do CPC,
parágrafo 1 º:
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória,
o juiz, independentemente da citação do réu, julgará
liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente
improcedente o pedido se verificar, desde logo, a
ocorrência de decadência ou de prescrição. (BRASIL,
2015).
Além disso, segundo o artigo 307:
Artigo. 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos
alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu
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como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de
5 (cinco) dias.
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Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal,
observar-se-á o procedimento comum. (BRASIL, 2015).
Caso seja concedido o pedido de tutela, ocorrerá a expedição do
mandado para a execução da ordem. Será inclusive, aberto o prazo para a
formulação do pedido principal. Petição para o pedido principal.
Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido
principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de
30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos
mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela
cautelar, não dependendo do adiantamento de novas
custas processuais.
§ 1o O pedido principal pode ser formulado
conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.
§ 2o A causa de pedir poderá ser aditada no momento
de formulação do pedido principal.
§ 3o Apresentado o pedido principal, as partes serão
intimadas para a audiência de conciliação ou de
mediação, na forma do art. 334, por seus advogados
ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do
réu.
§ 4o Não havendo autocomposição, o prazo para
contestação será contado na forma do art. 335.
(BRASIL, 2015).
Deve ser observado o prazo para o pedido principal, pois corre o
risco de decair a tutela concedida, caso o prazo seja perdido. Segundo o
artigo 309 do CPC:
Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em
caráter antecedente, se:
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I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo
legal;
II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;
II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;
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III - o juiz julgar improcedente o pedido principal
formulado pelo autor ou extinguir o processo sem
resolução de mérito.
III - o juiz julgar improcedente o pedido principal
formulado pelo autor ou extinguir o processo sem
resolução de mérito.
Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a
eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o
pedido, salvo sob novo fundamento. (BRASIL, 2015).
Da mesma forma, caso o pedido seja indeferido, será aberto prazo
para o pedido principal. Caso5 não ocorra no tempo estabelecido, será
considerado abandono por parte do interessado e o processo será extinto.
A formulação do pedido principal é de grande destaque no novo
CPC, caso isso não ocorra coloca em jogo a preservação da cautelar
concedida.
Segundo defende a sumula 482 do STJ:
Súmula 482 do STJ:
A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do
art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar
deferida e a extinção do processo cautelar.
Para finalizar o assunto, resta a leitura do artigo 310 do CPC. O
indeferimento pode ser feito por não ser considerado o pedido cautelar
como emergencial ou necessário. Porém, o indeferimento não obsta a
análise pelo juiz do processo principal. Como destaca o artigo 310 do CPC:
Art. 310. O indeferimento da tutela cautelar não
obsta a que a parte formule o pedido principal, nem
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influi no julgamento desse, salvo se o motivo do
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indeferimento for o reconhecimento de decadência ou
de prescrição. (BRASIL, 2015).
O tema estudado é muito importante, sendo bem necessário aos
interpretes do direito. O novo código trouxe uma nova forma de pensar o
direito processual e com as tutelas provisórias não poderia ser diferente. O
presente artigo teve esse objetivo, explanar e trazer para debate a
relevância das tutelas no sistema como um todo.
CONCLUSÃO:
No cenário atual do processo civil brasileiro, é nítida a importância
do tema tutelas provisórias. Temática de grande importância, pois tem por
base inclusive os princípios basilares do ordenamento como um todo. Se o
judiciário garante a prestação jurisdicional, deve oferecê-la da melhor forma
possível. Porém, quando se aguarda um provimento final, o direito em
questão pode perecer. Sendo as tutelas provisórias essenciais nessas
situações, pois diante de suas concessões emergenciais elas fazem com que
o direito em questão seja protegido e que o objetivo do sistema como um
todo seja alcançado.
Tutelas são sim necessárias, protegendo direitos, evitando o
perecimento e sendo um tema de grande relevância aos intérpretes.
Estudar e conhecer o tema tutelas provisórias é fundamental, pois é um
tema que vem com um novo aperfeiçoamento por parte do novo código e
de importante observação.
Além do mais o presente artigo tem por objetivo uma crítica ao
sistema como um todo. A lentidão do judiciário traz consequências para os
mais diversos envolvidos nas relações processuais. O risco do tempo e os
ônus enfrentados pelas partes de um processo devem ser amenizados,
servindo para isso as tutelas provisórias. Porém, essas não podem ser
utilizadas de forma corriqueira, apenas devem ser aplicadas em situações
necessárias. Os requisitos exigidos para a concessão devem sempre ser
observados e analisados.

322
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591026

www.conteudojuridico.com.br

A temática possui muitos detalhes, devendo o estudante de direito, o
profissional da área e os demais envolvidos darem a devida importância.
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A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DE
PROCEDIMENTO DE CARÁTER DISCIPLINAR
JOÃO PAULO SANTOS BORBA: Advogado da
União. Pós-Graduado em Direito Civil e em
Direito Público pela Universidade AnhangueraUniderp. Pós-Graduado em Direito Público pela
Universidade de Brasília. Membro da Comissão
de Estudos Disciplinares da Advocacia-Geral da
União - AGU.
RESUMO: O presente estudo aborda o assunto relacionado à inexistência
de dano moral a servidor público em razão da instauração de procedimento
punitivo
de
caráter
disciplinar
pela
Administração
Pública
Federal. Inicialmente, é apresentada uma breve exposição sobre o poderdever da Administração Pública Federal de apurar condutas faltosas dos
servidores públicos. Posteriormente, é abordada a necessidade de verificar
a existência de indícios de autoria e materialidade de infração disciplinar
antes que seja determinada a instauração de procedimento disciplinar, haja
vista os efeitos de natureza moral imputados ao agente público decorrente
da apuração de irregularidade funcional. Por fim, é afirmado que a
instauração de procedimento punitivo não configura, por si só, violação de
direito da personalidade de servidor público.
Palavras-chave: Instauração de procedimento punitivo. Poder-dever de
apuração. Não configuração de dano moral.
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Poder-dever de apurar irregularidade funcional;
3. Existência de justa causa para instauração de Procedimento Punitivo; 4.
Instauração de Procedimento Punitivo e o Direito da Personalidade; 5.
Considerações finais.

INTRODUÇÃO
A Administração Pública sempre deve investigar infração disciplinar
cometida por agente público no exercício das suas funções, porquanto a
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apuração decorre do poder disciplinar, que tem por fundamento o poder
hierárquico, o qual possui caráter irrenunciável.
Os instrumentos utilizados para apuração de fatos relacionados à
responsabilidade administrativa de servidor público, e, se for o caso, para a
aplicação da respectiva penalidade administrativa, são o processo
administrativo disciplinar e a sindicância acusatória.
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A autoridade competente para determinar a apuração do
cometimento de irregularidade funcional deve avaliar a existência de
indícios de autoria e materialidade de infração funcional antes que seja
instaurado o procedimento disciplinar.
A demonstração de elementos probatórios mínimos que evidenciem
o cometimento de falta disciplinar constitui pressuposto para deflagração
do procedimento punitivo em razão da repercussão moral suportada pelo
agente público.
Diante desse contexto e 5considerando a constante judicialização da
matéria, a abordagem da inexistência de dano moral a servidor público em
razão da instauração de procedimento disciplinar justifica a análise de
alguns aspectos desse tema.
PODER-DEVER DE APURAR IRREGULARIDADE FUNCIONAL
O art. 143 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, estabelece
que a autoridade competente que tiver conhecimento de ilicitude no
serviço público deve adotar as medidas necessárias para sua apuração, in

verbis:
Art. 143. A autoridade que tiver ciência de
irregularidade no serviço público é obrigada a
promover a sua apuração imediata, mediante
sindicância ou processo administrativo disciplinar,
assegurada ao acusado ampla defesa.
Depreende-se do referido dispositivo legal que é cogente a
averiguação disciplinar pela autoridade competente diante da ciência de
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fatos que possam render ensejo à responsabilidade administrativa de
servidor público.
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A respeito da obrigatoriedade de apuração irregularidade
administrativa imputada a servidor público, cumpre colacionar a seguinte
ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o assunto
em questão, in litteris:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ANALISTA JUDICIÁRIO,
EXECUÇÃO
DE
MANDADOS.
SINDICÂNCIA
INVESTIGATIVA E PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. PODER-DEVER
DA ADMINISTRAÇÃO. ART.143 DA LEI 8.112/1990.
DENÚNCIA
ACOMPANHADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES A DENOTAR A
CONDUTA IRREGULAR DO SERVIDOR. COMISSÃO DE
SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 149 DA LEI
8.112/1990. EXIGÊNCIA APENAS DO PRESIDENTE DA
COMISSÃO OCUPAR CARGO EFETIVO SUPERIOR OU
DO MESMO NÍVEL, OU TER NÍVEL DE ESCOLARIDADE
IGUAL OU SUPERIOR AO DO INDICIADO.
PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. NECESSÁRIA
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO
ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso ordinário em Mandado de
Segurança onde pretende o recorrente a concessão
integral da segurança a fim de reconhecer a nulidade
da Sindicância e do Processo Administrativo
Disciplinar e, consequentemente, do ato apontado
como coator, porquanto teriam sido deflagrados
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através de denúncia anônima, a violar a regra do art.
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144 da Lei 8.112/1990; tendo em vista que o fato
noticiado não configuraria evidente infração
disciplinar ou ilícito penal, porquanto ocorrido em
evento externo ao local de trabalho e que sequer
haveria a comprovação da autoria e materialidade,
não guardando relação direta com os deveres ou
proibições impostas aos servidores públicos federais e
diante da inobservância do princípio da hierarquia na
formação das Comissões de Sindicância e de Processo
Administrativo Disciplinar.
2. É firme o entendimento no âmbito do STJ no
sentido de que inexiste ilegalidade na instauração de
sindicância investigativa e processo administrativo
disciplinar com base em denúncia anônima, por conta
do poder-dever de autotutela imposto à
Administração (art. 143 da Lei 8.112/1990), ainda
5
mais quando a denúncia decorre de Ofício do próprio
Diretor do Foro e é acompanhada de outros
elementos de prova que denotariam a conduta
irregular praticada pelo investigado, como no
presente casu. Precedentes.
(...)
(RMS 44.298/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
18/11/2014, DJe 24/11/2014)
Nessa linha argumentativa da obrigatoriedade de apuração de fatos
relacionados a irregularidades funcionais atribuídas a servidores públicos,
vale transcrever o seguinte argumento doutrinário, ipsis verbis:
Por

conseguinte, em

função

do

princípio

da

supremacia do interesse público, o superior
hierárquico que toma conhecimento, pessoalmente
ou por meio de denúncia, da prática de faltas
administrativas de seu subordinado, está obrigado
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a

apurar

os

fatos,

mediante

sindicância

investigatória, ou exercitar o direito de punir
estatal com a abertura de sindicância punitiva ou
processo administrativo disciplinar (art. 143, caput,
Lei Federal nº 8.112/90), sob pena de incorrer em
crime
contra
a
Administração
Pública
(condescendência criminosa: art. 320, Código Penal)
(...)
(CARVALHO, Antonio Carlos Alencar. Manual de
processo administrativo disciplinar e sindicância: à luz
da jurisprudência dos Tribunais e da casuística da
Administração Pública. 5. ed. rev. atual. e aum. Belo
Horizonte: Fórum, 2016. )
Não subsiste dúvida, portanto, a respeito do poder-dever atribuído à
Administração Pública para apurar a responsabilidade administrativa de
agente público, sendo certo que a mencionada averiguação ocorre por
meio do procedimento punitivo de caráter disciplinar, cuja expressão
vocabular engloba o processo administrativo disciplinar propriamente dito
e a sindicância acusatória.
EXISTÊNCIA DE JUSTA
PROCEDIMENTO PUNITIVO

CAUSA

PARA

INSTAURAÇÃO

DE

Após a análise do poder-dever da Administração Pública de
averiguar as irregularidades funcionais eventualmente cometidas por
agente público, cumpre asseverar que a instauração do respectivo
procedimento disciplinar deve ser precedida de uma análise sobre a
existência de indicativos do cometimento de irregularidade administrativa.
Essa avaliação prévia sobre a deflagração ou não do procedimento
punitivo disciplinar pode ser denominada juízo de admissibilidade.
A Advocacia-Geral da União – AGU, por meio do Enunciado nº 9 do
Manual de Boas Práticas Consultivas em Matéria Disciplinar, esclarece o
seguinte sobre o juízo de admissibilidade no procedimento punitivo, in

verbis:
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ENUNCIADO N° 9
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O juízo de admissibilidade quanto à instauração ou
não de processo administrativo disciplinar, sindicância
ou ainda procedimento de investigação prévia ou
verificação preliminar será realizado pela autoridade
administrativa competente para instaurar o processo.
Eventual análise prévia deve ser procedida por setor
de competência correcional da estrutura do próprio
órgão. Havendo consulta acerca de questão jurídica
específica, deve ser dissipada a controvérsia pelo
órgão responsável pela consultoria e assessoramento
jurídico. Indexação: Juízo de admissibilidade e
averiguações preliminares. Autoridade competente
para instauração. Controvérsia jurídica. Análise pelo
setor
competente.
Obrigatoriedade.
FUNDAMENTAÇÃO A presente recomendação tem
por finalidade enfatizar, nos termos do art. 144, caput
5
e parágrafo único, da Lei n° 8.112/90, e arts. 29, 48 e
49, da Lei n° 9.784/99, que o juízo de admissibilidade
em matéria disciplinar não reclama, necessariamente,
manifestação prévia das unidades responsáveis pela
consultoria e assessoramento jurídico, o que somente
deve ocorrer para a solução de questão jurídica
específica eventualmente submetida pela autoridade
competente.
(Disponível
em:
http://agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/26
6945)
Deste modo, a autoridade competente ao realizar o juízo de
admissibilidade deve averiguar a existência de indícios de autoria e
materialidade de infração funcional que justifique a instauração de
procedimento punitivo.
A respeito da existência de elementos probatórios mínimos (justa
causa) que justificassem a instauração de procedimento disciplinar, cumpre
colacionar o seguinte argumento doutrinário, in litteris:
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Como firmado anteriormente, a instauração de
processo administrativo disciplinar pressupõe a
autoria e a materialidade evidenciadas quanto ao
cometimento de falta funcional por servidor público,
de sorte que, demonstrada indiscutivelmente a
inexistência de justa causa, como no caso de o fato
não caracterizar infração disciplinar, o funcionário
acusado pode requerer, na via administrativa ou
judicial, o trancamento do feito apenador
indevidamente aberto.
(...)
Surpreendido com a instauração de processo
administrativo disciplinar, nada obsta que o acusado,
de plano, solicite reunião com o conselho processante,
se não preferir apresentar petição a respeito, em vista
de se ver excluído do feito ou de obter o respectivo
arquivamento, por falta de justa causa, uma vez que as
premissas da censura a seu comportamento
incorreram em conclusões improcedentes na
sindicância, não detectadas pela trinca instrutora do
PAD, até porque não tomara conhecimento até então
do teor das apurações. É imperioso que os membros
do colegiado de processo administrativo disciplinar
retirem a preconcebida suspeita injustificada (e
incompatível com a ideia de colaboração hoje
abraçada no direito administrativo pós-moderno)
quanto aos motivos da defesa e se abra para ouvir as
alegações, que podem poupar tempo e dinheiro da
Administração Pública na condução desnecessária de
feito sem justa causa para tramitar. Nada obsta que
seja registrada ata que resuma o teor da reunião,
assinada por todos os presentes. O Superior Tribunal
de Justiça pontificou: “Configura-se admissível o
trancamento do processo administrativo disciplinar
em face da manifesta e inequívoca ausência do
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elemento subjetivo da conduta”. (CARVALHO, Antonio
Carlos Alencar. Manual de processo administrativo
disciplinar e sindicância: à luz da jurisprudência dos
Tribunais e da casuística da Administração Pública. 5.
ed. rev. atual. e aum. Belo Horizonte: Fórum, 2016. )
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Nesse mesmo sentido, vale transcrever os argumentos doutrinários
relacionados à justa causa para o exercício da ação penal cuja
orientação, mutatis mutandis, pode ser aplicada ao procedimento
punitivo, in litteris:
(...)
A nosso ver, pelo menos para os fins do art. 395,
inciso III, a expressão justa causa deve ser entendida
como um lastro probatório mínimo indispensável para
a instauração de processo penal (prova da
materialidade e indícios de autoria), funcionando
como uma5condição de garantia contra o uso abusivo
do direito de acusar. Em regra, esse lastro probatório
é conferido pelo inquérito policial, o qual, no entanto,
não é o único instrumento investigatório.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo
penal: volume único. 5ª ed. rev. ampl. e atual.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2017.)
Sustentava o ilustre processualista que o só
ajuizamento da ação penal condenatória já seria
suficiente para atingir o estado de dignidade do
acusado, de modo a provocar graves repercussões na
órbita de seu patrimônio moral, partilhado
socialmente com a comunidade em que desenvolve as
suas atividades. Por isso, a peça acusatória deveria vir
acompanhada de suporte mínimo de prova, sem os
quais a acusação careceria de admissibilidade.
(...)
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A nosso ver, a questão de se exigir lastro mínimo de
prova pode ser apreciada também sob a perspectiva
do direito à ampla defesa. Com efeito, exigir do
Estado, por meio do órgão da acusação, ou do
particular, na ação privada, que a imputação feita na
inicial demonstre, de plano, a pertinência do pedido,
aferível pela correspondência e adequação entre os
fatos narrados e a respectiva justificativa indiciária
(prova mínima, colhida ou declinada), nada mais é que
ampliar, na exata medida do preceito constitucional
do art. 5º, LV, da CF, o campo em que irá se
desenvolver a defesa do acusado, já ciente, então, do
caminho percorrido na formação da opinio delicti.
(PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 21. ed.
rev. atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017.)
Na hipótese de existir dúvida plausível sobre o cometimento de
infração administrativa ou da sua autoria (insuficiência probatória), deve-se
adotar diligências preliminares, que são denominadas “sindicância
investigativa”, “investigação prévia”, “instrução preliminar”, para avaliar a
necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar
propriamente dito ou a sindicância acusatória.
Destarte, a autoridade competente pela deflagração da apuração
disciplinar deve verificar a existência de indícios de autoria e materialidade
de infração administrativa que justifique a apuração dos fatos, visto que a
instauração de um procedimento administrativo disciplinar requer a
existência de justa causa, tendo em vista a repercussão de ordem moral a
ser suportada pelo agente público.
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PUNITIVO E O DIREITO DA
PERSONALIDADE
O dano moral pode ser compreendido como a violação a um direito
da personalidade, que são aqueles reconhecidos à pessoa humana tomada
em si mesma e em suas projeções na sociedade [1].
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A Constituição Federal de 1988 estabelece o seguinte sobre a tutela
dos direitos da personalidade, máxime em relação à honra e à imagem, in

litteris:
Art. 5º (...)
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X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação;
A doutrina pátria esclarece o seguinte sobre a violação do direito da
personalidade e o consequente dano moral, in litteris:
“(...)
Obtemperam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo
Pamplona Filho em sua excelente obra: “O dano moral
consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é
pecuniário,5 nem comercialmente redutível a dinheiro.
Em outras palavras, podemos afirmar que o dano
moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da
pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por
exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e
imagem,
bens
jurídicos
tutelados
constitucionalmente” (Novo Curso de Direito Civil –
Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 6162).
Como se verifica, a ofensa a bens internos, a valores imateriais ligados
à personalidade, como a honra, intimidade e outros, leva os intérpretes a
ter uma visão multifocal do tema e uma impressão peculiar de cada um,
assim como uma leitura polissêmica do texto constitucional.
Portanto, em sede de necessária simplificação, o que se convencionou
chamar de “dano moral” é a violação da personalidade da pessoa, como
direito fundamental protegido, em seus vários aspectos ou categorias,
como a intimidade e privacidade, a honra, a imagem, o nome e outros,
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causando dor, tristeza, aflição, angústia, sofrimento, humilhação e outros
sentimentos internos ou anímicos.
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De tudo se conclui que, ou aceitamos a ideia de que a ofensa moral se
traduz em dano efetivo, embora não patrimonial, atingindo valores internos
a anímicos da pessoa, ou haveremos de concluir que a indenização tem
mero caráter de pena, como punição ao ofensor e não como reparação ou
compensação ao ofendido.
E não temos dúvida de que de dano se trata, na medida em que a
Constituição Federal elevou à categoria de bens legítimos e que devem ser
resguardados todos aqueles que são a expressão imaterial do sujeito, seu
patrimônio subjetivo, como os sentimentos d’alma, a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem, que se agredidos, sofrem lesão ou dano que
exige reparação. Até mesmo a dor moral – como a angústia, a aflição e a
tristeza – faz parte do patrimônio subjetivo da pessoa, embora de natureza
negativa, mas que deve ser respeitada. O escárnio e zombaria dessas
manifestações anímicas pode causar dano moral.
Não podemos nos apartar de um aspecto fundamental evidenciado
por Luiz Edson Fachin quando lembra que “a pessoa, e não o patrimônio, é
o centro do sistema jurídico” (Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Rio
de Janeiro: Renovar, 201, p51).
Significa, portanto, que o dano que se deve vislumbrar é aquele que
atinge a pessoa nos seus bens mais importantes, integrantes do seu
patrimônio subjetivo.
Nesse mundo particularmente internalizado, voltado para o interior do
ser humano enquanto dotado de personalidade única, inconfundível e
inviolável, as questões relativas à matéria, de natureza patrimonial ou com
expressão meramente pecuniária, não são levadas em conta. Ganham
relevo e importância apenas a proteção desses atributos da personalidade e
ela própria, ainda que o resultado dessa proteção possa ser convertido em
dinheiro por mera convenção ou conveniência.
(...)”
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(STOCO,

Rui.

Tratado

de

responsabilidade

civil:

doutrina

e

jurisprudência. 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007).
“(...) Em ideia com lastro na doutrina de Ruggiero, estabeleceu o
Superior Tribunal de Justiça que “basta a perturbação feito pelo ato ilícito
nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos afetos de
uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito”.
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Revela a expressão um caráter negativo, que é não ser patrimonial,
atingindo o ofendido como ser humano, sem alcançar seus bens materiais.
Dano moral, ou não-patrimonial, ou ainda extrapatrimonial, reclama
dois elementos, em síntese, para configurar-se: o dano e a não diminuição
do patrimônio. Apresenta-se como aquele mal ou dano – que atinge
valores eminentemente espirituais ou morais, como a honra, a paz, a
liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação, a beleza etc.
Há um estado interior que 5atinge o corpo ou espírito, isto é, fazendo a
pessoa sofrer porque sente dores no corpo, ou porque fica triste, ofendida,
magoada, deprimida. A dor física é a que decorre de uma lesão material do
corpo, que fica com a integridade dos tecidos ou do organismo humano
ofendida; a moral ou do espírito fere os sentimentos, a alma, com origem
em uma causa que atinge as ideias.
(...)”
(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil: Lei nº 10.406, de
10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2007)
À luz do conceito de direito da personalidade e considerando o
senso comum que permeia todo agente público, tem-se que a instauração
de procedimento disciplinar implica sentimento de irresignação e
constrangimento ao investigado, notadamente quando o mesmo é
inocente das imputações de irregularidades que lhe são atribuídas.
Todavia, a instauração de processo administrativo disciplinar ou
sindicância acusatória em razão da configuração de elementos probatórios
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mínimos que indiquem a existência de autoria e materialidade de infração
funcional não constitui violação ao direito da personalidade de servidor
público que resulte em dano moral.
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As ementas dos julgados abaixo demonstram que a instauração de
procedimento punitivo pela Administração Pública não gera danos morais a
servidor público e evidenciam que o tema em análise é objeto de constante
judicialização, in litteris:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO. DEVER DA AUTORIDADE. ART. 143
DA LEI Nº 8.112/90. ATO LÍCITO. OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR QUE SE AFASTA.
1. A apuração de falta funcional não gera direito à
indenização por danos morais quando fundada em
elementos suficientes, de molde a afastar a
possibilidade de ação temerária ou sem justa causa.
2. Tratando-se de ato lícito e de dever
Administração
afasta-se
a
possibilidade
indenização.

da
de

3) O fato da instauração do PAD ter sido divulgada no
círculo profissional do autor não é suficiente para
configurar ato ilícito, não podendo a conduta do
preposto, nos termos das provas encartadas aos
autos, ser considerado abusiva, de modo a causar
dano moral passível de indenização. (TRF4, AC
5004937-64.2011.404.7200/SC, TERCEIRA TURMA,
Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ,
juntado aos autos em 21/09/2012)
EMENTA: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTAURAÇÃO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PODER-DEVER DA
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ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA.

DANOS

MORAIS

E

MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS.
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1. Hipótese de Apelação interposta pela parte autora,
em face de sentença que julgou improcedente o
pleito autoral, objetivando o pagamento de
indenização por danos morais e materiais por ter
respondido um Processo Administrativo, fato que lhe
teria causado vexame junto à população local, além de
despesas com honorários advocatícios.
2. Cumpriu o INSS com o dever de informar à
autoridade administrativa competente a existência de
indícios de irregularidade apurados por sua Auditoria
Regional.
3. A instauração de inquéritos administrativos, via de
regra, não gera direito à reparação de danos morais
5
por se tratar de exercício de verdadeiro dever da
Administração, o que decorre do seu Poder
Disciplinar.
4. Inexistência também de prova de que houve uma
intenção deliberada do INSS em prejudicar o servidor
com a instauração do PAD; não há, portanto, como
caracterizar o seu agir como ato ilícito, de modo que
não há que se falar em responsabilidade civil da
autarquia. 5. Apelação improvida (TRF5, AC
10095820114058302, TERCEIRA TURMA, Relator
Marcelo Navarro, publicado em 03/10/2013)
EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O processo administrativo disciplinar, por si só, não
justifica a imposição do pagamento de indenização
por danos morais, pois é medida legalmente prevista
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e imposta ao administrador para apurar os fatos
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noticiados.( TRF1, AC 0038214-12.2002.4.01.3400/DF,
e-DJDF1 05/03/2013).
2. Na hipótese diante da falta de demonstração da
existência de ato ilícito (abuso ou excesso na atuação
do agente público do Estado) não se reconhece a
responsabilidade civil da União, a ensejar condenação
para pagamento de indenização para reparação de
dano moral.
3. Apelação conhecida e não provida. (TRF1, AC
0001130-54.2014.4.01.3303/BA,
SEXTA
TURMA,
Relator KASSIO NUNES MARQUES, publicado em
25/08/2017)
Depreende-se, portanto, que a instauração de procedimento
punitivo, por si só, não pode ser enquadrado como ato ilegal que rende
ensejo a dano moral ao servidor público.
Sendo assim e não obstante os efeitos negativos suportados pelo
servidor público no seu ambiente social e de trabalho, é factível asseverar
que a deflagração de processo administrativo disciplinar ou sindicância
acusatória para apurar eventual responsabilidade administrativa, quando
existem de indícios suficientes de autoria e materialidade de falta funcional,
não configura, por si só, dano moral.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ante os argumentos acima articulados, afigura-se que a instauração
de processo administrativo disciplinar ou sindicância acusatória deve ser
precedida da realização de juízo de admissibilidade pela autoridade
competente com a finalidade de verificar a existência de elementos
probatórios mínimos que indiquem o cometimento de infração
administrativa por agente público.
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É imperioso destacar que, apesar da repercussão moral causada ao
servidor público, a Administração Pública tem o poder-dever de determinar
a apuração de fatos relacionados ao cometimento de irregularidade
administrativa, conforme determina o art. 143, da Lei nº 8.112, de 1990.
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Face ao exposto, afigura-se que o exercício do poder disciplinar pela
Administração Público e materializado no procedimento punitivo não
constitui, por si só, ato ilegal que representa violação de direito da
personalidade e causador de dano moral, uma vez que o interesse público
na apuração de irregularidade funcional sobrepuja eventual
constrangimento causado ao servidor público.
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(Orientador)
Resumo: A análise das práticas efetivadas no âmbito das esferas
administrativas dos entes federativos brasileiros expõe problemas e
gargalos que dificultam ou impedem o pleno cumprimento das normas e
princípios constitucionais que de vigência e incidência obrigatória sobre os
atos e contratos administrativos. Tem-se no procedimento licitatório, com a
imposição de limites, o condicionamento estabelecido em regra própria,
direcionados aos agentes públicos e aos particulares dentro das relações
jurídicas estabelecidas em decorrência
de interesses recíprocos. Nos
5
contratos administrativos efetiva-se compra, venda, prestação de serviço, e
outros objetos que, por representarem por parte da administração pública
uma necessidade, e pelo interessado particular, oportunidade de ganho
financeiro e subsistência, transforma-se na conjunção de interesses
recíprocos. A fiscalização administrativa, prévia e concomitante à
contratação, apesar do controle e previsão legal, integra o processo de
análise, por potencialmente caracterizar causa de efetivação de prejuízos
administrativos e ganhos espúrios às partes envolvidas. Diante da previsão
legal, dos instrumentos de controle, internos e externos, e da
regulamentação contratual, torna-se necessário discriminar causas,
potenciais e/ou efetivas, de efetivação dos prejuízos financeiros, bem como
da insuficiência qualitativa do que é oferecido ao verdadeiro interessado,
ou seja, a população administrada.
Palavras Chaves: Controle. Contrato administrativo. Licitação. Fiscalização.

Resumen: El análisis de las prácticas efectivas en el ámbito de las esferas
administrativas de los entes federativos brasileños expone problemas y
cuellos de botella que dificultan o impiden el pleno cumplimiento de las
341
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normas y principios constitucionales que de vigencia e incidencia
obligatoria sobre los actos y contratos administrativos. Se tiene en el
procedimiento licitatorio, con la imposición de límites, el condicionamiento
establecido en regla propia, dirigidos a los agentes públicos ya los
particulares dentro de las relaciones jurídicas establecidas como
consecuencia de intereses recíprocos. En los contratos administrativos se
efectúa compra, venta, prestación de servicio, y otros objetos que, por
representar por parte de la administración pública una necesidad, y por el
interesado particular, oportunidad de ganancia financiera y subsistencia, se
transforma en la conjunción de intereses recíprocos. La fiscalización
administrativa, previa y concomitante a la contratación, a pesar del control y
previsión legal, integra el proceso de análisis, por potencialmente
caracterizar causa de efectividad de pérdidas administrativas y ganancias
espurias a las partes involucradas. En cuanto a la previsión legal, de los
instrumentos de control, internos y externos, y de la reglamentación
contractual, resulta necesario discriminar causas, potenciales y / o efectivas,
de efectivización de los perjuicios financieros, así como de la insuficiencia
cualitativa de lo que se ofrece al verdadero interesado , es decir, la
población administrada.
PALABRAS CLAVES: Control. Contrato administrativo. Hacer una oferta.
Supervisión.

INTRODUÇÃO
Dentre os desafios enfrentados pela administração pública no que
diz respeito às práticas contratuais, especialmente no tocante à compra e
venda e contratação de serviços, tem-se a mitigação das práticas
concorrenciais, bem como a excessiva morosidade para a consecução das
respectivas contratações. Fatores como estes são consequências, e como
tais, no âmbito do regime jurídico de direito público, devem ser analisadas
a partir de premissas legais.
Que tais consequências são prejudiciais, é fato incontroverso, mas
até que ponto podem ser imputadas aos agentes públicos? Não poderiam
se referir à própria tipificação legislativa?
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O fato é que se refere a prejuízos suportados pela administração
pública a vários anos, independente da base legal. O que leva a introduzir
no campo de análise fatores conjunturais, como o perfil cultural da
população, a instrução técnica dos agentes, as organizações empresariais
envolvidas em procedimentos administrativos.
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Ainda no campo dos gargalos administrativos contratuais, tem-se a
baixa incidência de particulares, vendedores ou fornecedores de serviços,
com insuficiente especialização, no que diz respeito a área específicas de
atuação, necessárias à efetivação do objeto administrativo.
A eficiência nos atos administrativos não pode ser depreendida
somente com a qualidade técnica do produto ou do serviço adquirido, mas
o fator tempo apresenta-se como elemento essencial. No que pertine aos
contratos administrativos, quanto maior o tempo desperdiçado na
realização de um processo licitatório, maior a demora no recebimento,
pelos departamentos interessados, e sobretudo pelos administrados, dos
bens ou serviços solicitados.

5

Busca-se, neste estudo, a descrição de problemas e dificuldades
administrativas específicas à práticas contratuais, bem como o
estabelecimento de premissas legais, a participação do agente público e os
interesses privados, para assim formular indicativos de alteração
procedimental a fim de carrear à administração pública caminhos que
possam ser percorridos.
1 DEFINIÇÃO DO TERMO “LICITAÇÃO” E LEGISLAÇÃO PERTINENTE
As normas pertinentes à matéria, bem como os princípios
constitucionais e infraconstitucionais incidentes sobre as práticas
administrativas, devem ser cumpridos a fim de garantir a efetivação de
interesses públicos.
A licitação visa à seleção da proposta mais vantajosa, cumulando,
isolada ou cumulativamente, o melhor preço e técnica.
Como conceito, destaca-se:
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[...] procedimento administrativo mediante o qual a
Administração Pública seleciona a proposta mais
vantajosa para o contrato de seu interesse. Como
procedimento, desenvolve-se através de uma
sucessão ordenada de atos vinculantes para a
administração e para os licitantes, o que propicia igual
oportunidade a todos os interessados e atua como
fator de eficiência e moralidade nos negócios
administrativos (MEIRELLES, 2008, p.247).
[...] procedimento administrativo formal, realizado sob
regime de direito público, prévio a uma contratação,
pelo qual a administração seleciona com quem
contratar e define as condições de direito e de fato
que regularão essa relação jurídica futura (JUSTEN
FILHO, 1998, p.5).
[...] procedimento administrativo pelo qual um ente
público, no exercício da função administrativa, abre a
todos os interessados, que se sujeitem às condições
fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade
de formularem propostas dentre as quais selecionará
e aceitará a mais conveniente para a celebração de
contrato (DI PIETRO, 2009, p.331)
Constata-se, nos conceitos elencados, que o procedimento
administrativo deve ser regrado pelas normas pertinentes e pelos princípios
do Direito Administrativo, garantindo-se as condições legais e ideais para
que o agente público escolha a melhor proposta para a Administração
Pública, possibilitando o atendimento pleno das necessidades de toda a
comunidade, de forma justa e isonômica.
2 OS PRINCÍPIOS LICITATÓRIOS
A Lei Federal n.º 8.666/1993, em seu artigo 3º, caput, indica os
princípios aplicáveis às licitações na seguinte ordem: legalidade;
impessoalidade;
moralidade;
igualdade;
publicidade;
probidade
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administrativa;

vinculação

ao

instrumento

convocatório;

julgamento

objetivo, e, dos que lhes são correlatos.
É possível constatar que alguns princípios como o da legalidade,
moralidade, publicidade, já estavam previstos no artigo 37 da Constituição
Federal, motivo pelo qual deverão estar sempre presentes em qualquer
atividade administrativa, não se limitando apenas à licitação.

O princípio da legalidade determina que as
administrativas devam se resumir aos limites fixados pelas leis.
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Fazendo uma leitura cuidadosa do artigo 3º, caput, é possível
perceber que a lei não prevê rol taxativo dos princípios que deverão ser
observados no certame licitatório. A expressão que aparece no final
do caput deixa claro que existem outros princípios que, mesmo não
estando presente de forma expressa na lei, devem ser respeitados.
atividades

Como conceito, destaca-se:
5

[...] administração pública não há liberdade nem
vontade pessoal. Enquanto na administração particular
é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na
Administração Pública só é permitido fazer o que a Lei
autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer
assim”; para o administrador público significa “deve
fazer assim. (MEIRELLES, 2008, p.187)
Nas relações entre particulares sabemos que o princípio aplicado é o
da autonomia da vontade, pelo qual as partes ficam livres para fazer tudo o
que não for contrário à lei. Já nas relações em que participa o Poder
Público, só pode fazer o que a lei permite.
O principio da Impessoalidade é conceituado por Hely Lopes
Meirelles da seguinte forma:
[...] o princípio da impessoalidade, referido
na Constituição de 1988 (art., 37, caput), nada mais é
que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao
administrador público que só pratique o ato para o
345
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seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a
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norma de direito indica expressa ou virtualmente
como objetivo do ato, de forma impessoal. [...] Esse
princípio também deve ser entendido para excluir a
promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos
sobre
suas
realizações
administrativas (MEIRELLES, 2008, p.187).
Quanto a esta questão, pode-se observar que os atos praticados pela
Administração Pública devem ter por objetivo o alcance do interesse
público, respeitando sempre o princípio da impessoalidade, também
conhecido como princípio da finalidade.
O princípio da Moralidade implica na prática de atos administrativos
pautados em padrões éticos, exigindo por parte do administrador um
comportamento honesto e consequentemente dentro da lei.
[...] o certo é que a moralidade do ato administrativo
juntamente com a sua legalidade e finalidade, além da
sua adequação aos demais princípios, constituem
pressupostos de validade sem os quais toda atividade
pública será ilegítima. (MEIRELLES, 2008. Pg. 78)
Deste modo, durante o procedimento licitatório, o princípio da
moralidade está inserido no que diz respeito aos critérios e regras para
realização do certame, de modo a evitar que o administrador público se
aproprie de forma indevida de bens da Administração para favorecer a si ou
a terceiros.
O princípio da igualdade visa a escolha da melhor proposta,
assegurando aos interessados contratar com a Administração Pública em
situação isonômica, proibindo a concessão de preferências e privilégios a
determinados licitantes.
[..] o princípio da igualdade constitui um dos alicerces
da licitação, na medida em que esta visa, não apenas
permitir à Administração a escolha da melhor
proposta, como também assegurar igualdade de
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direitos a todos os interessados em contratar. Esse
princípio que hoje está expresso no artigo 37, XXI,
da Constituição, veda o estabelecimento de condições
que implique preferência em favor de determinados
licitantes em detrimento dos demais. (BRASIL, 1993)
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Não configura inobservância à isonomia o estabelecimento de
requisitos mínimos para a participação do interessado no certame, desde
que estritamente necessários e observadas à razoabilidade e a
proporcionalidade.
O princípio da publicidade estabelece que os atos da Administração
Pública devam ser públicos, isto é, devem ser acessíveis a todos os
interessados, com exceção dos casos que envolvem privacidade e
segurança estatal, conforme Hely Lopes Meirelles:
[..] o princípio da publicidade impõe que os atos e
termos da licitação – no que se inclui a motivação das
decisões 5– sejam efetivamente expostos ao
conhecimento de quaisquer interessados. É um dever
de transparência, em prol não apenas dos disputantes,
mas de qualquer cidadão. (HELY LOPES MEIRELLES,
2008.)
O tamanho da publicidade será proporcional ao nível da competição
proporcionada pela modalidade licitatória. Sendo mais ampla a publicidade
na modalidade de concorrência, cujo objetivo da administração é de
conseguir que participem o maior número de licitantes possível.
O princípio da probidade administrativa é decorrente do princípio da
moralidade. Conforme analisa Celso Antônio Bandeira de Mello quanto ao
princípio da moralidade:
[...] especificamente para a Administração, tal principio
está reiterado na referência ao princípio da probidade
administrativa. Sublinha-se aí que o certame haverá
de ser por ela conduzido em estrita obediência a
pautas de moralidade, no que se inclui,
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evidentemente, não só a correção defensiva dos
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interesses de quem a promove, mas também as
exigências de lealdade e boa-fé no trato com os
licitantes. (MELLO, 2011)
Quanto ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório,
Celso Antônio Bandeira de Mello observa que este princípio vincula a
Administração Pública a seguir de forma estrita a todas as regras que
tenham sido previamente estipuladas para disciplinar e conduzir ao
certame, conforme se pode observar no art. 41 da Lei 8666/1993.
Este princípio está mencionado de forma explícita no artigo 3º da
lei 8666/93, dispondo que “A licitação não será sigilosa, sendo públicos e
acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao
conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.” ( BRASIL, 1993)
O princípio do julgamento objetivo deve seguir o que foi estipulado
no edital, sendo assim, Hely Lopes Meirelles traz a seguinte definição:
[...] julgamento objetivo é o que se baseia no critério
indicado no edital e nos termos específicos das
propostas. É princípio de toda licitação que seu
julgamento se apoie em fatores concretos pedidos
pela Administração, em confronto com o ofertado
pelos proponentes dentro do permitido no edital ou
convite. Visa afastar o discricionarismo na escolha das
propostas, obrigando os julgadores a aterem-se ao
critério prefixado pela Administração, com o quê se
reduz e se delimita a margem de valoração subjetiva,
sempre presente em qualquer julgamento (MEIRELLES,
2008)
Celso Antônio Bandeira de Mello complementa explicando que este
princípio do julgamento objetivo visa: “impedir que a licitação seja decidida
sob o influxo do subjetivismo, de sentimentos, impressões, ou propósitos
pessoais dos membros da comissão julgadora.”. (MELLO, 2011. Pg 23)
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3 MODALIDADES LICITATÓRIAS
As modalidades de licitações estão intimamente ligadas ao
procedimento que será adotado em tal ou qual licitação. Assim, cada
modalidade terá um procedimento diferente.
O artigo 22 da Lei 8666/1993 estabelece as espécies, considerando
critérios como valor e complexidade.
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A Concorrência é a espécie destinada às contratações de obras e
serviços de engenharia em que o valor estimado esteja acima de R$ 1,5
milhão e aquisição de materiais e outros serviços em que o valor estimado
esteja acima de R$ 650 mil. Esta modalidade também é utilizada,
independente do valor estimado, para a compra ou alienação de imóveis,
para as concessões de direito real de uso, de serviços ou de obras públicas,
para as contratações de parcerias público-privadas, para as licitações
internacionais, para os registros de preços e para as contratações em que
seja adotado o regime de empreitada
integral.
5
A espécie Tomada de preços é subdividida em dois processos de
seleção. Primeiramente, os concorrentes são previamente cadastrados após
verificação de habilitação jurídica, de regularidade fiscal, de qualificação
econômico-financeira e de qualificação técnica. Também é preciso estar
com a habilitação parcial atualizada no SICAF. Na segunda fase, o licitante
fornece sua proposta de preço.
O Convite é a modalidade mais simples de licitação, feita
normalmente para aquisição de obras e serviços de engenharia que custem
até R$ 150 mil, e para a compra de bens e outros serviços de valor estimado
de até R$ 80 mil.
O Concurso é a espécie utilizada para selecionar prestadores de
serviços de trabalhos técnicos, científicos, projetos arquitetônicos ou
artísticos. A principal diferença entre o concurso e outros tipos de licitação
está no fato de que a execução do trabalho ocorre antes do processo de
seleção (ou seja, um serviço executado corre o risco de não ser
remunerado). O prêmio a ser pago não possui caráter de pagamento de
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serviços, mas de incentivo. O valor é definido previamente em edital, ou
seja, não é negociável.
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Tem-se, por fim, o Leilão; como sendo utilizado para a venda de bens
que não são mais úteis para a administração pública, e qualquer pessoa
pode participar do processo. Os interessados deverão apresentar seus
lances e ofertas em local e horário pré-definidos em edital.
O objeto licitado é entregue a quem oferecer o maior lance, igual ou
superior ao valor de avaliação. A modalidade de leilão só pode ser utilizada
para a venda de bens no valor de R$ 650 mil, segundo avaliações prévias de
mercado. Bens acima dessa cifra (ainda que tenham sido apreendidos ou
empenhados) devem ser liquidados por meio de concorrência.
Tem-se ainda, por previsão em legislação específica, a modalidade
denominada Pregão. Trata-se, atualmente, da principal forma de
contratação do Governo Federal, usada como alternativa ao convite,
tomada de preços e concorrência.
É uma modalidade de licitação do tipo menor preço para aquisição
de bens e serviços ou serviços comuns, ou seja, as propostas e os lances
realizados pelos fornecedores antecedem a análise da documentação, o
que torna o processo de compra mais ágil.
Há duas formas de realização de pregão: o pregão presencial, em
que é marcada uma data para que os fornecedores apresentem suas
propostas e, sucessivamente, deem seus lances verbais; e o pregão
eletrônico, feito através de site específico.
4 A RELEVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A
GESTÃO PÚBLICA
A Constituição de 1988, art. 37, inc. XXI, estabeleceu diretrizes para,
05 (cinco) anos após sua promulgação, regulamentar através da Lei Federal
nº 8.666, instituindo o Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos.
Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello
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[...] o instituto da licitação assumiu grande importância
atualmente, devido ao aumento na esfera de atuação
da Administração Pública, por meio do desempenho
de novas funções exigidas pela complexidade da vida
moderna. (MELLO, 2011. p. 89.)
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O que era para ser um sistema protetivo, garantido à administração
pública, concomitantemente, isonomia quanto às oportunidades de
contratar com o ente público, e eficiência em negócios jurídicos, tem-se
mostrado insuficiente à impedir a transgressão.
Os prejuízos causados em face do não atendimento dos seus
preceitos, repercute diretamente na economia do país. Prejuízos
desnecessários, gastos indevidos, preços em descompasso com o mercado,
saqueiam o erário, mitigando o investimento em infraestrutura e
solidificação dos direitos dos administrados.
Em reconhecimento acerca da importância do uso eficiente dos
5
recursos públicos, a carta magna em vigência, inciso XXI do art. 37 traz a
previsão quanto à obrigação de obras, serviços, compras e alienações
públicas de que sejam feitas através de processo licitatório, assegurando
igualdade de condições a todos os concorrentes.
Barros explica que:
[...] com a licitação, entre outros fins, o legislador
procurou garantir a contratação contra conluios,
partindo do pressuposto ou do preconceito de que
administradores e administrados não merecem
confiança. Mas os conluios subsistiram com a licitação.
Existem na licitação. Essa impotência do instituto
levou a doutrina a repetir o cotejo entre o risco de
conluio que não deixa de existir e a perda de
eficiência que passa a existir com a licitação, a fim de
reiterar o questionamento em face daquele
pressuposto de desconfiança. Os balanços recentes
são mais negativos que os precedentes, concluindo
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pela ineficácia da licitação perante os seus fins.
(BARROS,1999, p. 156)
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Seguindo o sistema constitucional, regulamentado pela lei geral de
licitações
estabelece
esta
mesma
obrigatoriedade
em
seu art. 2º, ficando estabelecida a licitação como regra fundamental,
dispensando sua obediência em situações excepcionais:
Art. 2 As obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações, concessões, permissões e
locações
da
Administração
Pública,
quando
contratadas com terceiros, serão necessariamente
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses
previstas nesta Lei. (BRASIL, 1993)
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações (BRASIL, 1993).
Consideram-se responsáveis pela licitação, os agentes públicos
designados pela autoridade competente, mediante ato administrativo
próprio. A comissão de licitação é criada pela Administração com a função
de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos
relativos ao cadastramento de licitantes e às licitações nas modalidades
concorrência, tomada de preços e convite.
Quando se fala em procedimento licitatório como requisito prévio à
celebração do contrato administrativo, é unânime o reconhecimento de que
se trata de avanço legislativo, um ganho extremo para a gestão pública
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brasileira. Porém, as práticas administrativas e, sobretudo, os resultados
obtidos a partir das instituições fiscalizatórias, evidenciam outras condutas
que comprometem os resultados almejados pelo legislador.
A partir dos preceitos legais, confrontados com práticas cotidianas
relatadas em procedimentos de controle, é possível citar, em tese, a
efetivação de condutas aptas a desconstruir o sistema protetivo
estabelecido pelo legislador.
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O superfaturamento de produtos e serviços; a contratação de
serviços por empresas e pessoas físicas inexistentes; a combinação prévia
de valores que garantam aos licitantes vantagens indevidas; a preferência
explícita de alguns agentes públicos; as exigências registradas no edital que
direcionam a licitação, são algumas das práticas relatadas por órgãos de
controle, interno e externo.
Os atos efetivados em meio ao procedimento licitatório, portanto,
antecedente à formalização do contrato, podem torná-lo juridicamente
5
ineficaz. Por mais esta razão, torna-se imperioso que o ente licitante
despenda esforços específicos para garantir a tramitação dos atos
administrativos de forma proba e em estrita consonância com os preceitos
legais.
Dentre os principais vícios da licitação, os relacionados ao
instrumento convocatório merecem destaque, pois, dependendo do tipo de
irregularidade cometida, podem comprometer o andamento do processo
licitatório.
Segundo Mukai,
[...] se a Lei n.º 8.666/93 permite a impugnação do
edital (art.41, parágrafos 1º e 2º) quando em
desacordo com os preceitos legais, inócua e ilegal é
aquela exigência, mesmo porque, com a declaração
ou não, se o edital é ilegal, essa ilegalidade não pode
ser ilidida da declaração. (MUKAI, 2003, p. 15)
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Barros cita o depoimento, a respeito do edital, das empresas filiadas
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ao Sindicato da Indústria da Construção Pesada do estado de São Paulo
(SINICESP), que por desenvolverem atividades voltadas à execução de obras
e serviços, participam, com frequência, de licitações públicas:
[...] muitas vezes, o edital mal elaborado não emerge
do propósito de favorecer um licitante, mas sim em
virtude do desconhecimento da legislação que rege as
licitações". A verdade, entretanto, é que o número de
editais passíveis de impugnação, quer por facciosos,
quer por omissos ou mal elaborados e quase sempre
ao arrepio da lei, é substancial, reclamando, dessa
forma, permanente atenção deste Sindicato, cujo
propósito maior, como entidade de classe, é ver
ensejado o estabelecimento da igualdade entre os
licitantes (BARROS, 1999. Pg. 102)
CONCLUSÃO
Após a revisão da literatura, conclui-se que a observância da
legislação é fator essencial para a correta aplicação dos procedimentos
licitatórios. Diante disso nota-se, também, quão grande é a
responsabilidade de quem manipula os recursos financeiros de uma
Instituição Pública.
Viu-se que, apesar da legislação aplicável, muitas vezes considerada
entrave frente à ânsia de dinamização e agilidade dos processos
administrativos licitatórios, tal intento pode ser implementado.
Para tanto, torna-se necessário planejamento das ações
desenvolvidas e capacitação continuada de todas as pessoas envolvidas no
processo, além do uso intensivo de novas tecnologias, sem dispensar as
alterações legislativas, quando necessárias.
Neste contexto tem-se o pregão, como modalidade especial de
licitação, ingresso no sistema como viabilidade de se implementar um
processo ágil, e concomitantemente seguro, disponibilizando à
administração pública ferramenta contratual que supre necessidades
354
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591026

www.conteudojuridico.com.br

prementes e cotidianas, sem comprometer o bom funcionamento dos
serviços públicos, com transparência e economia de recursos.
Mesmo atento ao fato de que se trata de um caminho licitatório
limitado à determinadas hipóteses contratuais, como estabelecido,
indubitavelmente serve de parâmetro prático e legislativo para construção
de novos caminhos.
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RESUMO: Ao iniciar o estudo de qualquer dos ramos do direito, quer seja
do direito civil, quer seja do direito penal ou até mesmo do direito
administrativo ou constitucional, inevitável será a abordagem do tema
Responsabilidade Civil dado à relevância deste instituto para o mundo
jurídico. O gênero Responsabilidade Civil do Estado, que até outrora era
desconhecido do direito positivo, visto que preponderava a teoria da
irresponsabilidade estatal ante os danos causados por seus agentes aos
5
administrados, após a promulgação
da Constituição de 1998 tornou-se
matéria freqüente na problemática social e sua incidência no cotidiano o
tem feito quase que centro das atividades jurídicas do Estado. Com efeito,
as questões sobre Responsabilidade Civil do Estado se multiplicam no diaa-dia dos tribunais. Portanto, devido à complexidade e atualidade do tema,
é que se faz necessário um estudo mais profundo sobre o mesmo.

PALAVRAS- CHAVE: Responsabilidade civil do Estado. Administrativo.
ABSTRACT: When studying any of the branches of Law, whether civil law,
criminal law or even constitutional or administrative law, it will be inevitable
to approach the subject of State Liability, considering the relevance of this
institute for the legal world. The term State Liability, which was once
unknown to the positive law, since the theory of State irresponsibility
prevailed over the damage caused by their agents, after the promulgation
of the 1988 Constitution became a frequent matter in social issues and its
impact on everyday life, which has made it almost the center of the legal
activities of the State. Indeed, questions on State Liability are increasing
day-to-day at court. Therefor, given the subject`s complexity and, it`s
topicality, a further study on it is necessary.
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SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1 DIFERENÇA ENTRE RESPONSABILIDADE E
SACRIFÍCIO. 2 RESPONSABILIDADE CIVIL. 2.1 Natureza da Responsabilidade
Civil. 2.2 Responsabilidade Civil do Estado-Conceito. 2.3 Evolução histórica
da Responsabilidade Civil do Estado. 2.4 Considerações sobre Funcionário
Público e Agente Público. 2.5 Sujeitos passivos da ação: estado e
funcionário. 3 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATOS
OMISSIVOS. 3.1 Culpa anônima, deficiência ou falha do serviço público. 4
EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE ESTATAL. 4.1 Atividade regular do
Estado capaz de causar dano. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO
A responsabilidade civil é um tema bastante amplo, vez que se
tornou atinente a todos os ramos do Direito, motivo pelo qual é tido como
tema complexo e de incalculável importância.
Desde os tempos remotos preponderou a idéia de delito como
origem da responsabilidade, ou seja, do dever jurídico de reparação de
dano.
Com efeito, tem-se por indispensável à manutenção harmoniosa
da sociedade o dever de reparar os danos causados a outrem,
restabelecendo-se a situação anterior da pessoa lesada. Surge, pois, quase
que simultaneamente à vida gregária os institutos da responsabilidade civil
e penal, e a necessidade de sua abordagem pelos estudiosos do Direito.
Não se nega os inúmeros estudos sobre este tema, porém o
mesmo ainda não está bem estruturado na legislação, na doutrina ou
mesmo na jurisprudência, bastando para verificar tal afirmação à leitura de
jurisprudências e doutrinas sobre o tema, onde se notará que existem
posições das mais adversas, tornando-se por isso, um desafio a todos os
que pretendam escrever sobre este tema.
O desafio é ainda maior quando se pretende estudar sobre a
responsabilidade civil do Estado, já que esta atingiu o estágio atual no
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cenário jurídico há pouco tempo, vez que nos primórdios, subsistia o
princípio da irresponsabilidade absoluta do Estado, e somente após vários
anos de evolução e só após ter passado por diversas fases e estágios, veio
em 1988, a integrar definitivamente o mundo jurídico como matéria
constitucional e administrativa.
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Alguns doutrinadores renomados abordaram o tema da
responsabilidade do Estado. Contudo, o tema se apresenta ainda ao mundo
jurídico cheio de questionamentos a serem esclarecidos e outros tantos a
serem suscitados.
Indaga-se
a
respeito
da
correta
interpretação
da
responsabilidade civil do Estado à luz do parágrafo 6º do artigo 37 da atual
Constituição Federal, questiona-se também de que forma e até que ponto
deve o Estado arcar com os danos causados pelos seus agentes. Além de
surgirem perguntas sobre se a omissão Estatal gera responsabilidade para o
mesmo. Estas são algumas das questões levantadas sobre o tema.
5

É justamente devido à importância de um estudo aprofundado
sobre este assunto e as inúmeras indagações a serem respondidas, o
motivo pelo qual passaremos a debater sobre as diversas formas de
manifestações da responsabilidade Estatal.
1 DIFERENÇA ENTRE RESPONSABILIDADE E SACRIFÍCIO
É relevante deixar claro que a temática da responsabilidade do
Estado não deve ser confundida com o dever, a cargo da Administração
Pública, de indenizar os administrados nas ocorrências em que o
ordenamento jurídico lhe entrega o poder de ir de encontro ao direito dos
particulares, sacrificando assim alguns interesses particulares e
transformando-os em sua respectiva expressão patrimonial.
Assim, diz-se que só pode-se falar em responsabilidade, no caso
de vir alguém violar um direito de outrem. Caso não haja essa violação, mas
apenas um sacrifício desse direito, que é inclusive previsto pela ordem
jurídica, não há que se falar sobre responsabilidade Estatal.
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Não se fala, portanto, em responsabilidade, do Estado quando
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este sacrifica ou enfraquece um direito alheio no exercício de uma
prerrogativa que o próprio ordenamento jurídico lhe conferiu, atividade
esta que consistia em praticar uma atividade cujo escopo consiste
exatamente e precisamente em investir contra a esfera alheia para atuar
sobre o direito de outrem.
Portanto, não se pode questionar sobre a responsabilidade do
Estado nos casos em que o próprio ordenamento jurídico conferir ao
Estado um poder que tem como conteúdo a prerrogativa especifica de
poder sacrificar um direito alheio, que se transformará em uma indenização
patrimonial.
Logicamente, só podemos falar em responsabilidade Estatal por
atos lícitos nos casos em este que ao exercer legitimamente o poder que
lhe foi conferido causar, indiretamente, como mera conseqüência e não
como sua finalidade específica, uma lesão a um direito alheio.
Vale ressaltar, que há ocasiões nas quais o Poder Público é
autorizado pela ordem jurídica a exercer certos atos que não possuem por
escopo específico fragilizar direito alheio. Entretanto, o exercício destes
poderes pode vir a lesar direitos de terceiros, violando-os, como mera
conseqüência de uma ação legítima.
Portanto, necessário se faz distinguir, e retirar da esfera da
responsabilidade, somente as hipóteses nas quais a ordem jurídica entrega
ao Poder Público à prerrogativa de debilitar direito de outrem. Ao contrario,
devemos englobar na temática da responsabilidade, os casos em que uma
atividade lícita do Estado, com escopo não necessariamente conflitante com
direito alheio, vem, entretanto, a estabelecer situação na qual resulta
violado o direito alheio, como conseqüência indireta do comportamento
lícito da Administração.
2 RESPONSABILIDADE CIVIL
2.1 NATUREZA DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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O objetivo primordial do Direito é manter, a todo custo, a
harmonia que caracteriza e possibilita a vida em sociedade, preservando a
integridade moral e patrimonial das pessoas que venham a sofrer danos
causados por ações ou omissões de terceiros, ocasiões em que aparece de
forma inequívoca o dever de indenizar o dano a que dera causa.
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O dever de reparar o dano causado a outrem é à base de toda a
teoria da responsabilidade. Assim, pode-se conceituar responsabilidade civil
como sendo a obrigação que tem todo sujeito de reparar o dano por ele
causado à esfera juridicamente protegida de outrem.
A responsabilidade civil pode ser dividida em extracontratual ou
contratual. A primeira decorre das várias atividades Estatais sem qualquer
conotação pactual, ou seja, decorre de comportamentos comissivos ou
omissivos, ilícitos ou lícitos atribuíveis ao Ente Estatal, já esta última defluiu
das obrigações contratuais assumidas pelas contratantes.
Quanto à responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual
5
destacada pelos artigos 186 e 927 ambos do Código Civil, ensina os
respectivos artigos que aquele que por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito ficando obrigado a reparar o
dano.
Para a apuração da responsabilidade civil aquiliana do Estado em
razão dos atos ilícitos praticados pelo causador do dano, não importa se
sua conduta foi praticada de forma dolosa ou culposa.
Vale ressaltar, que em se tratando de responsabilidade objetiva
sua pedra fundamental é justamente a falta de necessidade do lesionado
pela atuação do Poder Público ter que provar qualquer rastro de culpa do
agente ou do serviço. O elemento subjetivo (dolo ou culpa) então é
desprezível como requisito desse tipo de responsabilidade, ou seja, não
importam para a caracterização da respectiva responsabilidade objetiva.
Esse aspecto tem relevância no direito penal, por exemplo,
quando configurado o ilícito daquela natureza. Assim, não importa para
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efeito de responsabilidade civil do Estado, ter o agente praticado o ato ou
fato jurídico de forma dolosa ou culposa.
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São
pressupostos
necessários
responsabilidade objetiva do Estado:

à

caracterização

da

A existência de uma ação, de um fato administrativo, sendo este
tido como qualquer conduta ilegítima ou legítima, comissiva ou omissiva
atribuída a Administração. Muito embora, os artigos 929 e 930 do Código
Civil disponham sobre os casos de responsabilidade por ato ilícito baseado
única e exclusivamente no risco, há casos em que se verifica
responsabilização independentemente de culpa, como nos acidentes de
trabalho, onde há responsabilidade sem culpa, pois o patrão é obrigado a
indenizar acidentes de trabalho sofrido pelo empregado mesmo que ele
tenha concorrido para sua produção. Lembra-se ainda que mesmo em caso
do representante do Estado atue fora de suas atribuições, mas a pretexto
de exercê-las, o fato é tido como administrativo.
Bem como, a ocorrência de um dano, seja este moral ou
patrimonial causado a vítima. Não pode haver responsabilidade civil sem
dano, sendo necessária a prova real e concreta dessa lesão. Ressalva-se
ainda, que o dano moral é acumulável com o patrimonial.
Por fim se faz imprescindível o nexo de causalidade entre o dano
e a ação. Deve haver nexo de causalidade, isto é, uma relação de causa e
efeito entre a conduta do agente e o dano que se pretende reparar.
Inexistindo o nexo causal, ainda que haja prejuízo sofrido pelo credor não
cabe cogitação de indenização, ou seja, significa dizer que é necessário que
a lesão seja uma conseqüência da atuação ou omissão do agente.
No RE 179.147 que teve como relator o Ministro Carlos Velloso
ficam claros os requisitos para a caracterização da responsabilidade
objetiva:
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de
direito público e das pessoas jurídicas de direito
privado
prestadoras
de
serviço
público,
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responsabilidade

objetiva,

com

base

no

risco

administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos:
a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que
haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa.
(ALEXANDRINO; PAULO, 2006, p. 481).
2.2 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO-CONCEITO
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Vários autores renomados tentaram elaborar de forma ampla e
completa seus conceitos sobre responsabilidade civil do Estado, sendo este
tema, inclusive, motivo de inúmeras divergências doutrinárias.
Marcelo alexandrino e Vicente Paulo lecionam que:
No âmbito do direito publico, temos que a
responsabilidade civil da Administração Pública
evidencia-se na obrigação que tem o Estado de
indenizar os danos patrimoniais ou morais que seus
5
agentes, atuando
em seu nome, ou seja, na qualidade
de agentes públicos, causem à esfera juridicamente
tutelada dos particulares. Traduz-se, pois, na
obrigação de reparar economicamente danos
patrimoniais, e com tal reparação se exaure.
(ALEXANDRINO; PAULO, 2006, p. 472).

São de fundamental importância para uma melhor compreensão
do tema, os ensinamentos do professor Hely Lopes Meireles, que resolveu,
de forma inovadora, usar a responsabilidade civil do Estado, pois para este
a responsabilidade surge de atos administrativos e não de atos do Estado
como entidade política, in verbis:
Os atos políticos, em principio, não geram
responsabilidade civil, como veremos adiante. Mais
próprio, portanto, é falar-se em Responsabilidade da
Administração Pública do que em Responsabilidade
do Estado, uma vez que é a atividade administrativa
dos órgãos públicos e não dos atos de governo que
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emergem a obrigação de indenizar (MEIRELLES, 2008,
p. 656).
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De acordo com tal denominação, Hely Lopes Meireles (2008, p.
656), conceitua esta atribuição Estatal, como sendo “a que impõe à Fazenda
pública a obrigação de compor o dano causado a terceiros por seus
agentes públicos, no desempenho de suas atribuições”.
Vale destacar também as idéias de Rui Stoco (1999) e Caio Mário
da Silva Pereira (2003, p. 135-136), segundo estes estudiosos, a “idéia de
responsabilidade do Estado é uma consequência lógica e inevitável da
noção de estado de direito”. Para estes doutrinadores o instituto
responsabilidade civil do Estado surge como mero corolário da submissão
do Poder Público ao direito.
No mesmo sentido posiciona-se Washington de Barros Monteiro
(2000, p. 111), para quem a recusa do Estado de indenizar os danos
causados por seus órgãos ou agentes significa total incoerência com o
objetivo primeiro do Estado, a justiça. Ressalva-se ainda: “negar indenização
neste caso é subtrair-se do Poder Público à sua função especifica, a tutela
dos direitos”.
Afirma ainda Washington de Barros Monteiro que a
responsabilidade do Estado funda-se em razões de ordem solidária, ou seja,
a Administração Pública responde pelos deveres oriundos da solidariedade
social. Sobre o tema, dispõe o autor:
O serviço público é organizado em beneficio da
coletividade. Mas, na sua atuação, pode-o produzir
dano, acarretar certos benefícios. Devem estes ser
suportados por todos indistintamente, contribuindo
cada um de nós, por intermédio do Estado, para o
ressarcimento do prejuízo sofrido por um só.
(MONTEIRO, 2000, p.111).
Sucintamente e de forma mais simplificada podemos dizer que o
Estado, como ente público e derivado do direito, a este se subordina,
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respondendo também pelos prejuízos que vier a causar por meio de seus
agentes aos administrados.
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Mas, não se pode atribuir exclusivamente como fundamento de
ser da responsabilização Estatal, o surgimento do estado de direito, deve-se
também ter a noção de que esta é corolário do princípio da igualdade, vez
que se busca distribuir isonomicamente entre todos os ônus oriundos das
atividades Estatais, evitando-se que poucos venham a arcar com os
prejuízos causados pelo ato do Estado. Ora se todos colhem os benefícios
do escopo Estatal, todos também devem vir a suportar os riscos inerentes e
conseqüentes da atividade do Poder Público
Portanto, de outro modo não poderia ser, uma vez que por este
instituto se busca zelar pela harmonia que caracteriza e possibilita a vida
em sociedade, impossível então para o Estado eximir-se da obrigação de
responder pelos danos provenientes de sua atuação. Caso assim não fosse,
ao invés de zelar pela paz social, este seria responsável pelo seu
desequilíbrio.

5

Assim, resta indubitável o dever do Estado de indenizar pelos
prejuízos causados, porém, em razão da privilegiada posição de
superioridade de que dispõe e da peculiaridade da atividade que
desempenha, não é necessário a comprovação da culpa ou dolo da
Administração Pública, bastando provar a existência da ação, do dano, e da
causalidade.
Portanto, não se pode equiparar o Estado ao particular como
esclarece o eminente doutrinador Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo:
...a desigualdade jurídica existente entre o particular e
o Estado decorrente das prerrogativas de direito
público a este inerentes, prerrogativas estas que, por
visarem à tutela do interesse da coletividade, sempre
assegurarão a prevalência jurídica destes interesses
ante os do particular. Seria, portanto, injusto que
aqueles que sofrem danos patrimoniais ou morais
decorrentes
da
atividade
da
Administração
precisassem comprovar a existência de culpa da
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Administração ou de seus agentes para que vissem
assegurado seu direito à reparação. (ALEXANDRINO;
PAULO, 2006, p. 476).
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Assim tornou-se, por isso, inaplicável as teorias subjetivas no que
toca a responsabilização do Poder Público em razão dos prejuízos gerados
aos particulares. Nos dias de hoje se vale dos princípios de direito público
quando se fala de responsabilização do Estado.
A responsabilidade civil no que diz respeito ao funcionário da
Administração Pública, restringe-se ao dever de reparar o dano à
Administração, por culpa ou dolo no desempenho de suas funções. Não há
que se falar em responsabilidade objetiva, ou seja, sem culpa para o
servidor. Este, como qualquer outra pessoa que venha a causar dano a
outrem, só será responsabilizado caso se verifique dolo ou culpa em sua
conduta, é que a responsabilidade nasce com o ato culposo e lesivo, e se
exaure com a indenização. A responsabilidade civil dos funcionários da
Administração Pública é independente das demais
responsabilidade (a citar: administrativa e da criminal).

espécies

de

Caso o servidor, no desempenho de suas atividades venha a
causar algum prejuízo à Administração Pública, deve o mesmo ser
responsabilizado, ressarcindo o respectivo órgão do prejuízo sofrido. Há,
portanto, direito de regresso contra o funcionário que tenha agido com
dolo ou culpa no exercício das suas funções, ocasionando dano a terceiros,
sendo tais danos indenizáveis diretamente e objetivamente pelas entidades
estatais e suas autarquias.
Ressalta-se ainda que o ato lesivo do agente poderá gerar sua
responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal; lembrando ainda
que a responsabilização de que a cuida a Constituição é a civil, não se deve
confundir a responsabilidade civil com a responsabilidade administrativa e
muito menos com a responsabilidade penal, visto que a administrativa
decorre da situação estatutária, ou seja, da infração, pelos agentes do
Estado, dos regulamentos administrativos e das leis que regem seus atos e
condutas; e a penal está prevista no respectivo código, e como se sabe
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provém da prática de ilícitos penais, estes capitulados, por exemplo, nos
artigos 312 a 327 do código penal.
Essas três responsabilidades são independentes e podem ser
apuradas conjunta ou separadamente.
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A condenação criminal implica, entretanto, no reconhecimento
automático das demais responsabilidades. Todavia a absolvição do crime
nem sempre isenta o funcionário das demais responsabilidades, porque
pode não haver ilícito penal e existir ilícitos administrativos e civis. Como
dissemos, são independentes entre si as responsabilidades.
Assim, a absolvição criminal só afasta a responsabilização
administrativa e civil, quando ficar decidida a inexistência do fato ou a não
autoria imputada ao funcionário, dada à independência das três jurisdições.
A absolvição na ação penal, por falta de provas ou ausência de dolo, não
exclui a responsabilidade administrativa e nem a civil do servidor, que pode,
assim, ser punido administrativamente, além de ser responsabilizado
5
civilmente.
A apuração do dano e da culpa do servidor público é geralmente
feita através de processo administrativo, findo o qual a autoridade
competente lhe impõe a obrigação de indenizar o Poder Público se couber,
através de indenização em dinheiro, indicando a forma de pagamento. Não
obstante a comprovação da culpa do servidor administrativamente, este só
será instado a pagar os prejuízos causados à Administração depois da
comprovação de sua culpa em ação regressiva.
2.3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO
Sabe-se hoje, que como qualquer outro sujeito de direitos, o
Estado pode se deparar com uma situação na qual venha a se encontrar na
situação de quem gerou uma lesão a terceiro, e isso lhe gera o dever de
recompor os prejuízos decorrentes da sua atuação lesiva.
A idéia acima é atualmente muito importante. De forma universal
todas as nações, todos os ordenamentos jurídicos reconhecem, de modo
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unânime, o dever do Estado de ressarcir terceiros por seus comportamentos
que venham a ocasionar danos. Até mesmo, os Estados Unidos e a
Inglaterra, últimos a aderir à tese, acabaram por assumi-la em 1946 e
1947.
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Assim em principio, o Estado não respondia pelos danos
causados perante terceiros por atos de seus servidores, predominando o
principio da irresponsabilidade absoluta do Estado.
Esta idéia de total irresponsabilidade do Poder Público pelos
atos de seus agentes que causassem danos aos administrados teve maior
importância na época dos regimes absolutistas. Estruturava-se este
pensamento na noção de que era impossível ao monarca causar danos aos
seus subordinados, uma vez que a figura do rei nunca cometia erros, idéia
esta traduzida no ditado: “the king can do no wrong”.
Atualmente entende-se que esta teoria é a negação do próprio
direito, sendo repudiada pela consciência jurídica universal, prevalecendo
assim, a idéia de que o Estado deve sim responder pelos danos causados
pelos seus agentes.
Com o passar do tempo, surgiu à teoria civilista, para esta
corrente de pensamento, que visivelmente tem traços do individualismo,
próprio do liberalismo, buscava-se igualar o Estado ao particular, cabendo,
portanto, ao Estado indenizar as lesões causadas aos administrados
somente nas mesmas ocasiões em que houvesse tal dever para os
particulares.
Portanto, como o Ente Estatal age através de seus agentes,
apenas viria aparecer à obrigação de recompor qualquer lesão quando os
agentes, houvessem concorrido com dolo ou culpa, restando assim, claro,
que caberia a pessoa lesada comprovar esses elementos subjetivos.
Com o tempo percebeu-se que não cabia mais também esta
responsabilização baseada em princípios subjetivos, ocorrendo assim à
substituição daqueles por princípios de direito publico, estes então
passaram a nortear a responsabilização do Estado por seus atos.
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Assim, após vários anos de uma lenta e progressiva evolução
legislativa e doutrinária, atingiu-se o estágio da responsabilidade objetiva.
Surgiram então as teorias da culpa administrativa, do risco integral e do
risco administrativo, todas elas baseadas nas idéias de responsabilidade
objetiva.
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No Brasil a matéria em estudo ao longo tempo foi disciplinada
por diversos diplomas legais partindo da Constituição Política do Império
do Brasil, de 1824, que se afiliava ao principio da irresponsabilidade
absoluta do Estado, sendo regulada posteriormente por diversas
Constituições como se demonstram nas transcrições adiante:
(http://jus.uol.com.br/revista/texto/491/responsabilidade-civil-do-estado.
Acesso em: 10.01.2011).
CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO IMPÉRIO DO BRASIL DE
1824: Art. 179, 29 – Os empregados públicos são
estritamente responsáveis pelos abusos e omissões
praticados5no exercício das suas funções, e por não
fazerem efetivamente aos infratores.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1981: Art. 82 – os
funcionários públicos são estritamente responsáveis
pelos abusos e omissões em que incorrem no
exercício de seus cargos assim como pela indulgencia
ou
negligência
em
não
responsabilizarem
efetivamente os seus subalternos.
Parágrafo Único – O funcionário público obrigar-se-á
por compromisso formal, no ato da posse, ao
desempenho dos seus deveres.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1934: Art. 171 – Os
funcionários públicos são responsáveis solidariamente
com a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, por
quaisquer prejuízos decorrentes de negligência,
omissão e abuso no exercício dos seus cargos.
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§1º - Na ação proposta contra a Fazenda pública, e
fundada em lesão praticada por funcionário, este será
sempre citado como litisconsorte.
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§2º - Executada a sentença contra Fazenda, esta
promoverá execução contra o funcionário público.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1937: Art. 158 – Os
funcionários públicos são responsáveis solidariamente
com a Fazenda nacional estadual ou municipal por
quaisquer prejuízos decorrentes de negligência,
omissão ou abuso no exercício dos seus cargos.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946: Art. 194 – As
pessoas jurídicas de direito público interno são
civilmente responsáveis pelos danos que os seus
funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros.
Parágrafo único – caber-lhes-á ação regressiva contra
os
funcionários causadores do dano,
quando tiver culpa destes.
COSNTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967: Art. 105 – As
pessoas jurídicas
de direito público respondem
pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade,
causem a terceiros.
Parágrafo Único – Caberá a ação regressiva contra o
funcionário responsável, nos casos de culpa ou dolo.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: Art. 37, § 6º - 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 ou culpa.
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Como se depreende da atual conotação dada pelo texto
constitucional à responsabilidade civil das pessoas de direito público não
depende de prova de culpa, exigindo apenas a comprovação do prejuízo
injustamente sofrido.
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Diz a atual Constituição que respondem objetivamente pelos
danos causados além das pessoas jurídicas de direito público, as pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, autarquias e
fundações públicas por exemplo.
Com referência às pessoas de direito público, não existe
novidade. Já com relação às pessoas de direito privado isso sim foi uma
novidade que foi introduzida pela Constituição de 1988. O constituinte
originário visou igualar estas com as pessoas de direito público, com o
escopo de impor também à tese da responsabilidade objetiva, as pessoas
jurídicas de direito privado, que tenham por atribuições atividades que, em
princípio cabem ao Poder Público. Portanto, se tais serviços são transferidos
a estas pessoas de direito privado
5 pelo próprio Estado, não seria justo que
só o fato de transferir, ou melhor, delegar a atividade que seria de início do
Estado tivesse a força de afastar a responsabilidade objetiva, vindo a
dificultar a indenização pelos danos causados aos particulares.
A saber, tem-se incluídas neste tipo de responsabilidade dentre
as pessoas privadas da Administração indireta, as empresas públicas, as
sociedades de economia mista e fundações públicas com personalidade de
direito privado, se se dedicam à tarefa de exercer serviços públicos, bem
como as permissionárias e concessionárias que desenvolvem serviços
públicos.
De frente do requisito fixado pela Constituição, fica, portanto, de
fora as empresas públicas e as sociedades de economia mista que tem por
escopo o desempenho de qualquer atividade econômica, até mesmo
porque o art. 173, § 1º da Constituição Federal proclama que estas pessoas
serão submetidas ao direito aplicável às empresas privadas. Em decorrência
disto estas pessoas subordinam-se às regras da responsabilidade
subjetiva.
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Assim com o decorrer da estória surgem as teorias objetivas que
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examinam sobre ângulos diversos a responsabilidade objetiva do Estado.
São elas:
A teoria da culpa administrativa: esta teoria na verdade
representa uma transição entre a doutrina subjetiva da culpa civil e a da
responsabilidade objetiva. Segundo esta corrente de pensamento, o dever
de indenizar do Estado decorre da ausência objetiva do serviço público, ou
seja, sua culpa decorre da falta de serviço público, cabendo a vítima
comprovar a inexistência deste, assim, aqui não se pergunta sobre a culpa
subjetiva do agente, mas sim da falta na prestação do serviço.
A teoria consubstancia-se na idéia de que apenas se a lesão for
decorrente de uma irregularidade no desenvolver da atividade da
Administração é que surgirá o dever de recompor os danos ao terceiro
lesado, perceba que cobra-se também um tipo de culpa, todavia, não se
trata da culpa subjetiva do representante público, mas sim de uma
especifica da Administração, denominada de culpa administrativa ou culpa
anônima.
A culpa anônima advém da falta do serviço numa das três
vertentes: retardamento do serviço, inexistência do serviço, ou do mau
funcionamento do serviço. Devendo o administrado lesado, demonstrar
uma das situações acima para que assim possa ter direito à devida
indenização
A teoria do risco administrativo: sua denominação deriva do fato
de que esta teoria se funda no risco que o Estado gera para os
administrados no desempenho de suas atribuições. Para essa teoria só é
necessário o dano injustamente suportado pelo administrado e imputável à
Administração Pública, para que esta seja instada a indenizar, sendo
irrelevante a existência de culpa. Aqui não se cogita de culpa da
Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato
danoso e injusto ocasionado por conduta do Poder Público. Entretanto, em
caso de culpa total ou parcial da vitima, a indenização pode sofrer
atenuação ou mesmo ser excluída.
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Outro fundamento para esta teoria está na solidariedade, uma
vez que toda a sociedade responde pelo ato lesivo através do pagamento
de tributos, embora esteja assegurado pela Constituição o direito de
regresso conta o agente responsável nos casos de dolo ou culpa.
Bem diz Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo que:
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Existindo o fato do serviço e o nexo de causalidade
entre o fato e o dano ocorrido, presume-se a culpa da
Administração. Compete a esta, para eximir-se da
obrigação de indenizar, comprovar, se for o caso,
existência de culpa exclusiva do particular ou, se
comprovar culpa concorrente, terá atenuada sua
obrigação. O que importa em qualquer caso, é que o
ônus da prova de culpa do particular, se existente,
cabe sempre à Administração. (ALEXANDRINO;
PAULO, 2006, p.474).
5

A teoria do risco integral: por esta teoria a Administração
responde invariavelmente pelos prejuízos causados a terceiros, ainda que
advenham de culpa concorrente, exclusiva ou até mesmo de dolo deste.
Esta linha de pensamento representa a exacerbação da responsabilidade
Estatal.
No que diz respeito às teorias supra; a Constituição Federal
adotou a teoria da responsabilidade objetiva do Poder Público, mas sob a
modalidade do risco administrativo. Desse modo, pode ser atenuada a
responsabilidade do Estado, provada a culpa total ou concorrente da vítima.
Não foi adotada, assim, a teoria da responsabilidade objetiva sob a
modalidade do risco integral, que obrigaria sempre o Estado a indenizar,
sem qualquer excludente.
Todavia, para alguns autores a Constituição de 1988 teria
adotado a teoria do risco integral e não a do risco administrativo. Ressalvase, porém, que essas divergências são mais de ordem semântica, pois todos
partilham do entendimento de que as regras constitucionais não
impuseram ao Estado o dever de indenizar indistintamente todo e qualquer
dano e em qualquer circunstância, pois seria um absurdo exigir que a
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Administração respondesse por prejuízos que não colaborou de alguma
maneira, como nos casos de culpa da vítima ou de força maior.
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2.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E AGENTE
PÚBLICO
O Estado é uma instituição criada para executar varias atividades,
podemos resumi-las em: jurídica e social. Através da primeira, o Estado visa
garantir a ordem interna, por meio da manutenção da ordem pública e da
distribuição da justiça, além de proporcionar a defesa do território contra os
inimigos externos. A atividade social tem por fim a proporcionar o bem
comum.
Com o fito de realizar essas atividades, o Estado como pessoa
jurídica de direito público, prescindido do atributo físico, manifesta sua
vontade através de órgãos, instituídos para o desempenho de suas funções,
as quais realizam suas atribuições por meio de agentes que recebem o
qualitativo de público. Age, assim, portanto através de representantes, cujos
atos, se você for observar, são atos do próprio Ente Público.
Além do que, a noção de agente público abrange todos aqueles
que sob diversas categorias, sob diferentes títulos jurídicos, desempenham
função pública e somente enquanto a desempenham, independentemente
da forma de investidura e da natureza da vinculação que os prende ao
Estado.
A nova Constituição (1988), visando uma interpretação mais
ampla, capaz de englobar as pessoas que exerçam obras ou serviços
públicos, substituiu a expressão “funcionários” por “agentes”.
Assim, acertadamente à Constituição Federal utilizou-se da
expressão agente, no sentido amplo de servidor público englobando,
portanto, para escopo da responsabilidade civil, todos os indivíduos que se
encontram investido da tarefa de presta qualquer serviço público, seja em
caráter permanente, seja em caráter transitório. O que importa é o fato do
agente do Ente Estatal tenha realizado a conduta ou a omissão na
qualidade de agente público.
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Logo, como agente deve ser entendido, toda e qualquer pessoa
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que no momento do dano, exercia uma atribuição ou função pública. Com
efeito, o §6º do artigo 37 da CF, abrange não só os ocupantes de cargo ou
função pública diretamente ligada a União, Estados, Distritos Federal,
Municípios, dos poderes Legislativos, Judiciários e Executivos quando no
exercício de serviço público; abrange na realidade todo e qualquer servidor
estatal da Administração direta ou indireta, quando agir nesta qualidade.
Englobando, inclusive, as concessionárias e permissionárias de serviço
público e os agentes políticos no exercício de funções administrativas e
tantos outros executantes de atos e serviços administrativos.
2.5 SUJEITOS PASSIVOS DA AÇÃO: ESTADO E FUNCIONÁRIOS
Há algumas controvérsias em relação ao sujeito passivo na ação
indenizatória.
De início, não existe nenhuma controvérsia de que as pessoas
jurídicas de direito público ou as de direito privado prestadoras de serviços
5
públicos possuem a capacidade, ou seja, a legitimidade para estarem no
pólo passivo de uma ação de indenização.
Indaga-se, entretanto, se é possível entrar com uma ação,
diretamente, em face apenas do agente público gerador da lesão. Há quem
não admita. Contudo, há doutrinadores que admitem, afirmando estes que
a simples circunstância de ser atribuída a responsabilidade objetiva a
pessoas jurídica não pode por si só gera a exclusão da possibilidade de se
agir em face do agente público que gerou a lesão de forma direta. O
conteúdo do artigo. 37 § 6 da CF visa prestigiar o prejudicado, diante das
inúmeras prerrogativas do Poder Público, contudo, não lhe retirou a chance
de pleitear normalmente o direito de ação.
Todavia, como já foi dito anteriormente, outros doutrinadores
lecionam que a nossa Constituição Federal atual aderiu à teoria do risco
administrativo, e de acordo com esta para eles, a ação de indenização
proposta pela vítima há de ser dirigida unicamente contra a pessoa jurídica
envolvida, em assim sendo, caso fique demonstrada posteriormente a culpa
do servidor no ato lesivo ao particular, caberá ao Estado propor ação
regressiva contra o agente, de forma a não ser o patrimônio público lesado
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pela conduta ilícita do mesmo. Porém, outros mestres pregam que quando
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no caso a culpa ou dolo do agente público estiver demasiadamente claro,
permite-se que o particular proponha a ação de indenização contra ambos,
agente público e Estado, como responsáveis solidários.
Confirmando tais pensamentos, Oswaldo de Aranha Bandeira de
Mello diz: “a vítima pode propor ação contra o Estado, contra o funcionário,
a sua escolha, ou contra ambos solidariamente”. (MELLO, Celso Antonio
Bandeira 2009, p. 1028).
Já Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo dizem que: “o particular
que sofreu o dano praticado pelo agente deverá, pois, intentar a ação de
indenização em face da Administração, e não contra o causador do dano”.
(ALEXANDRINO; PAULO, 2006, P. 489).
Mas, ressalta-se que ao se ter só como réu o agente do Estado à
vítima teria o inconveniente de ter de provar a culpa do funcionário, vez ser
sua responsabilidade subjetiva, mas em compensação se livraria das
notórias dificuldades da execução, contra a Fazenda Pública. O particular
tem o ônus da prova, mas vê facilitada a execução da sentença judicial.
Assim, demonstrada desde logo a responsabilidade subjetiva,
isto é, a culpa do servidor, o Supremo Tribunal Federal já admitiu a
possibilidade de que a ação de indenização venha a ser proposta
diretamente contra o causador do dano.
Exemplo, julgado do STF RE 99.214(RTJ 106/1182) abaixo:
Responsabilidade civil. Exegese do artigo 107 da
Constituição Federal. Ação direta contra o servidor
público com base no artigo 159 do código civil. O
artigo 107 da Constituição Federal não impede que a
vítima de dano decorrente de ato de servidor público
- como o é o serventuário da justiça, ainda que de
serventia não oficializada - proponha contra este ação
direta, com fundamento no artigo 159 do código civil.
Recurso extraordinário conhecido...
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Vê-se que o tópico em análise ainda apresenta muitas
divergências na doutrina, existindo opiniões em diversos sentidos e para
todos os gostos.
3 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATOS OMISSIVOS
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Não é apenas agindo comissivamente que o Estado causa danos
que devem ser reparados, da omissão, também pode vir a surgir prejuízos
aos administrados. Pois como ensina José Cretella Junior (2002, p. 210): “se
cruza os braços ou se não vigia, quando deveria agir, o agente público
omite-se, empenhando a responsabilidade do Estado por ‘inércia’ ou
‘incúria’ do agente”. O que origina uma culpa, “ligada à idéia de inação,
física ou mental”.
Como já foi dito anteriormente, quando o comportamento lesivo
é comissivo, não é necessário que se comprove a culpa ou dolo da
administração, sendo a responsabilidade do Estado objetiva.
5
Porém, quando o evento
danoso decorre de omissão, os danos
são causados pelo Estado, mas por evento alheio a ele. A omissão, sem
dúvida, propicia sua ocorrência, contudo a responsabilidade do Estado só
ficará caracterizada caso se comprove procedimento contrário ao direito,
doloso ou culposo. É neste caso, subjetiva a responsabilidade Estatal.
Contudo, não é algo unânime que a responsabilidade por omissão seja do
tipo subjetiva, existindo os defensores que seja esta objetiva.

A controvérsia se mostra até nos tribunais. O próprio STF afirma
no (RE 283.989/PR, rel. Min. Ilmar Galvão):
Caracteriza-se a responsabilidade civil objetiva do
Poder Público em decorrência de danos causados, por
invasores, em propriedade particular, quando o Estado
se omite no cumprimento de ordem judicial para o
envio de força policial ao imóvel invadido. (ROSA,
2009:130)
No RE 237.536 de cujo relator foi o Min. Sepúlveda Pertence,
extraí-se a seguinte passagem:
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contemporânea a postura segundo a qual somente
conforme os cânones da teoria subjetiva derivada da
culpa será possível imputar ao Estado a
responsabilidade pelos danos possibilitados por sua
omissão (ALEXANDRINO; PAULO, 2006, p. 481).
Os que defendem ser responsabilidade do tipo subjetiva nos casos de
omissões dizem que em caso de não funcionamento do serviço público, ou
do mau funcionamento ou ainda em caso de funcionamento atrasado,
estaria ai caracterizado um comportamento ilícito e de certa forma omissiva
por parte do Estado, que “devendo atuar segundo certos critérios ou
padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente”. (STOCO, 1999, p. 504).
Celso Antonio Bandeira de Melo (2004) esclarece que:
O artigo 37, §6º da CF, reporta-se a comportamento
comissivo do Estado, pois só uma atuação positiva
pode gerar, causar ou produzir um efeito. A omissão
pode ser uma condição para que outro evento cause
dano, mas ela mesma (omissão) não pode produzir o
efeito danoso. A omissão poderá ter condicionado sua
ocorrência, mas não causou.
Portanto, no caso de dano por comportamento omissivo,
predomina que seja subjetiva a responsabilidade da pessoa jurídica de
direito público, porquanto supõe dolo ou culpa em suas modalidades de
negligência, imperícia ou imprudência, embora possa tratar-se de culpa não
individualizável na pessoa de tal ou qual funcionário, mas atribuída ao
serviço estatal genericamente. É a culpa anônima ou falta de serviço que
ocorre, por exemplo, na omissão do Estado em debelar o incêndio, em
prevenir as enchentes, ou em obstar um assalto em praça ou em via
pública; que é condição da ocorrência de um fato lesivo, mas causa não é.
Assim, a responsabilidade do Poder Público apenas pode ocorrer
na hipótese de culpa anônima, da organização e funcionamento do serviço,
que não funciona ou funciona mal ou com atraso, e atinge os usuários do
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serviço ou os nele interessados; ou seja, quando, devendo agir, não o faz,
incorrendo no ilícito de deixar de obstar àquilo que podia impedir e estava
obrigado a fazê-lo
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É bom que se ressalve que a Administração só encontra-se
obrigada a cobrir o risco administrativo e não a atividade predatória de
terceiros ou fenômenos da natureza. Por tais fatos o Estado só pode ser
responsável civilmente caso fique demonstrada a sua negligência, imperícia
ou imprudência.
Nesses casos, a Administração Pública só responde pelos danos
a que estivesse obrigada a impedir; por exemplos, nos casos de alagamento
de casas em decorrência de má conservação de galerias pluviais, ou de um
policial que presencia um assalto e nada faz. Sobre responsabilidade
administrativa por ato omissivo, veja:
Administrativa – Responsabilidade Civil do Bacen –
falta do serviço de fiscalização no Mercado de Capitais
5
- Leis nº. 6.024/74 e de 4.728/65 – Prejuízo Causado
pelo Grupo Coroa S/ª 1 (…) 2(…) 3. Superadas às
preliminares de carência de ação, porque situada à
controvérsia no campo da responsabilidade civil da
autarquia, art. 159 do Código Civil e art. 37 § 6 da CF.
4. Prova documental comprobatória da falta
fiscalização pelo BACEN, em transgressão aos deveres
funcionais – Lei n°. 4.595/65. 5. Indenização dos
valores desembolsados pela autora, inclusive pelo que
foi obrigada a ressarcir os seus clientes, devidamente
atualizados, a partir da data da liquidação como
pedido, recompondo-se, assim, os danos emergentes.
6. Nega-se a incidência de lucros cessantes pelas
circunstâncias fáticas do investimento, de hipotética
possibilidade de lucros, pelo risco de mercado. 7.
Verba honorária criteriosamente fixada na sentença. 8.
Agravo retido não conhecido. Apelo do BACEN,
improvido -provimento parcial ao recurso da autora”.
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(Apelação Civil n°. 1085590/09-DF, TRF 1ª Região, Rel.
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Juíza Eliana Calmon, DJU 20.02.92. p. 3300)
Administrativo e civil. Reparação de Danos. Falta do
Serviço. Teoria do Risco Administrativo. 1. A omissão
da Administração em não promover as obras de
captação e drenagem de águas pluviais na via pública,
onde se desenvolvia processo de erosão, traduz falta
de serviço justificadora da responsabilidade civil da
Administração pela Teoria do risco administrativo. 2.
Apelo improvido. (Apelação Civil n°. 105074/89-MG,
TRF 1ª Região, Rel. Juiz Gomes da Silva, DJU 15.08.94,
p. 43660).
Apelação Cível n. 2006.047667-8, de Lages
Relatora: Desembargadora Substituta Sônia Maria
Schmitz
Responsabilidade civil. Omissão. Festa Nacional do
Pinhão. Acidente em ringue de patinação no gelo.
Fratura do cotovelo com perda de mobilidade do
membro. Ausência de INSTRUTORES. Evidenciada a
relação de causalidade entre o fato e a omissão do
Ente Público, que deixou de adotar as medidas
necessárias para garantir a segurança e a integridade
física dos participantes da Festa Nacional do Pinhão,
através da disponibilização de instrutores qualificados
e assistência médica de emergência, inevitavelmente
estará obrigado a suportar os prejuízos e
conseqüências que sua inércia acarretou, por força do
dispositivo constitucional, que contempla a teoria do
risco administrativo.
Assim, percebe-se que a responsabilidade civil do Estado por
atos omissivos é gênero bastante freqüente e que se manifesta em muitas
ocasiões. Dentre estas, vislumbra-se ainda a hipótese de quando o Estado
será responsável no caso de omitir-se na fiscalização dos serviços de suas
concessionárias e permissionária.
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Lembre-se também, que não se deve perder de vista o fato de
que a responsabilidade do Estado deve advir da presença do binômio dever
de agir-possibilidade de agir.
Se previsível o dano, deve o Estado, em principio, reparar. Pois,
sem previsibilidade, como sabemos, não há culpa. Mas, não basta à
previsibilidade, é necessário que o Estado reúna meios materiais para evitar
o prejuízo.
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Assim, só deve o Estado responder em caso de omissão em
prestar o devido policiamento e, portanto, pela falha na hora de coibir o
crime, se este era perfeitamente previsível no meio social, por exemplo.
3.1 Culpa Anônima, Deficiência ou Falha do Serviço Público Jurisprudência
Atualmente, um grande número de processos que tramitam pelo
judiciário diz respeito aos danos sofridos pelo particular em virtude de
5
culpa anônima e de deficiência
ou falha do serviço público, embora
ocorrido o dano por ocasião de acontecimentos naturais, in verbis:

Acidente de Trânsito em Virtude de Fadiga de
Sinalização em pista Rodoviária – indenização devida
pelo DER – ocorrido o acidente por falha exclusiva do
serviço público, que mantinha pista defeituosa e sem
sinalização adequada, responde a autarquia
encarregada desse mister administrativo pelos
prejuízos causados. (TR, 606:133; JTACSP, Revista dos
Tribunais, 100:86).
Veiculo atingido por uma laje tombada da Ponte das
Bandeiras, aplicabilidade da teoria do risco
administrativo, abrange as culpas anônimas e as
exclusivas do serviço – Desnecessidade de
investigação de culpa pessoal do funcionário –
Obrigação da Municipalidade de ressarcir os danos.
(RJTJSP, 28:93).
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Reparação de Danos - Queda de caminhão ao passar
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por ponte ruída - bem particular apossado
administrativamente – dever da Municipalidade de
mantê-lo em perfeito estado de segurança –
Indenização devida. (RT, 608;110).
Invasão da Pontifícia Universidade Católica por
policiais – Universitárias agredidas – Redução de
capacidade laboral – Indenização devida pelo Estado –
O Estado responde por lesões causadas em alunos por
policiais, ao invadirem a escola para dissolver reunião
daquelas em pátio do estabelecimento – Essa
responsabilidade é objetiva. (RT, 553:89).
Indenização- acidente de trânsito- evento ocasionado
por buraco na via pública sem a devida sinalizaçãoinexistência de culpa da vítima- verba devida em face
do princípio da teoria do risco administrativointeligência do art. 37 §6 da CF RT (747/285).
Os exemplos acima são só uma pequena amostra dos inúmeros
processos que tramitam pelo poder judiciário, que tem como um dos
sujeitos o Poder Público.
4 EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE ESTATAL
A responsabilidade do Estado não é absoluta. Ela cede na
hipótese de força maior ou de caso fortuito.
O próprio STF já disse no agravo de instrumento nº 4455.846/RJ:
É certo, no entanto, que o princípio da
responsabilidade objetiva não se reveste de caráter
absoluto, eis que admite o abrandamento e, até
mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil
do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras
de situações liberatórias - como o caso fortuito e a
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força maior ou evidenciadoras de ocorrência de culpa
atribuível à própria vítima. (ALEXANDRINO; PAULO,
2006, p. 485).
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Da mesma forma, não haverá responsabilidade do Estado em
havendo culpa exclusiva da vítima, todavia incube ao Estado provar, este
não conseguindo provar a culpa do particular, só lhe restará o dever de
responder pelo dano. Nessas hipóteses a exclusão da responsabilidade se
deve a inexistência de nexo causal entre qualquer atuação do Estado e a
lesão em tela. Também nos casos de culpa concorrente impõe-se a redução
da indenização devida pelo Estado.
Entenda-se com isso que o Estado sempre responderá em razão
de dano causado ao administrado, por ação ou omissão de seus agentes,
desde que injustificadamente causado. Entretanto, é preciso bem distinguir
os danos causados por agentes públicos ou de quem lhes façam às vezes,
dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da
natureza.

5

Nas hipóteses de depredação por multidões, de enchentes e
ventanias, por exemplo, que venham a provocar danos aos administrados,
suplantando os serviços públicos existentes, são imprescindíveis a prova de
culpa da Administração para legitimar a indenização. É o que tem decidido
os tribunais e o que afirma José dos Santos Carvalho Filho, conforme abaixo
demonstrado:
A regra, aceita no direito moderno, é a de que os
danos causados ao indivíduo em decorrência exclusiva
de tais atos não acarreta a responsabilidade civil do
Estado, já que, na verdade, são tidos como atos
praticados por terceiros. Sequer existem os
pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado,
seja pela ausência da conduta administrativa, seja por
falta de nexo causal entre atos estatais e o dano. Pelo
inusitado ou pela rapidez com que os fatos ocorrem,
não podemos atribuir os seus efeitos a qualquer ação
ou omissão do Poder Público. Ocorre, porém, que, em
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certas situações, se torna notória a omissão do Poder
Público, porque teria ele a possibilidade de garantir o
patrimônio das pessoas e evitar os danos provocados
pela multidão. Nesse caso, é claro que existe uma
conduta omissiva do Estado, assim como é indiscutível
o reconhecimento civil do Estado. Trata-se de situação
em que fica cumpridamente provada a omissão
culposa do Poder Público. Essa é a orientação que tem
norteado a jurisprudência a respeito do assunto.
(FILHO,2009, p. 536).
Demonstrando o pensamento Jurisprudencial, cita-se abaixo:
Rodovias oficiais – Lama extravasada de caneletas –
Falha nos serviços de inspeção – indenização pela
metade.
O
DER
responde
pelo
acidente
automobilístico ocorrido por motivo de omissão nos
serviços de inspeção de rodovia oficial – Essa
responsabilidade fica atenuada por metade se o
evento ocorreu durante copiosas chuvas (RT, 517:28).
4.1 ATIVIDADE REGULAR DO ESTADO CAPAZ DE CAUSAR DANO
O serviço público é organizado em beneficio da coletividade.
Mesmo assim, no seu desempenhar, pode-se produzir danos e acarretar
certos malefícios.
Visando melhorar a qualidade de vida da coletividade, o Estado
se dispôs a fornecer aos administrados vários serviços, porém muitas
atividades, embora imprescindíveis para a vida moderna, também criaram
grandes riscos à população.
Contudo, mesmo em casos de atividades que originem risco, o
Estado estará obrigado a responder independentemente de culpa, pois é
dever seu fornecer o melhor serviço possível, não havendo porque o
administrado suportar prejuízos causados pelo mau funcionamento destes
serviços.
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É evidente, que em muitas hipóteses a conduta Estatal geradora
de uma lesão não terá sido legítima, ao invés, terá sido ilegítima. Mas, como
vaticina José dos Santos Carvalho Filho:
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No que diz respeito ao fato gerador da
responsabilidade, não esta ele atrelado ao aspecto da
licitude ou ilicitude. Como regra, verdade, o fato ilícito
é que acarreta a responsabilidade, mas em ocasiões
especiais, o ordenamento jurídico faz nascer à
responsabilidade até mesmo de fatos lícitos. (FILHO,
2009, p. 519).
Já Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 995-996) diz:
“responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a
alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma
lesão na esfera juridicamente protegida de outrem”.
Particularmente, no que se refere aos danos pessoais causados
5
por veículos de transportes, in verbis:
Provas
conflitantes
ou
não
suficientemente
esclarecedoras dos fatos (qual dos motoristas é o
culpado ou o causador do dano) ao invés de
beneficiar o Estado-réu, e de conduzir ao
pronunciamento non liquet e da improcedência da
ação, importa o reconhecimento da obrigação de
indenizar (desde que provado o dano e a relação de
causalidade), por se tratar de responsabilidade
presumida (cf. 1º TASP, Ap. 402.850-6-SP;Ap. 412.8314, Suzano) http://www.comegnio.com.br/tese12.htm.
Acesso em 07.01.2011.
Transporte coletivo de passageiros – Atropelamento
por ônibus urbano – Atividade da companhia
municipal que se enquadra dentre as consideradas de
risco – Responsabilidade objetiva prevista no art. 37,
§6º da CF que não chega ao extremo do risco integral
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– Responsabilidade de ser elidida pela demonstração
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da inexistência da culpa. (RT, 664:103, 676:121).
Administrativo. Responsabilidade objetiva. Teoria do
risco administrativo inexistência de culpa por parte da
vitima. Pensão vitalícia. 1- Inocorrência de culpa da
vitima atropelada e morta por veiculo oficial.
Responsabilidade da Administração, segundo a teoria
do risco administrativo, que não exige a culpa do seu
agente, bastando o fato do serviço e o nexo de
causalidade entre este e evento danoso. 2. Pensão
vitalícia bem fixada. 3. remessa denegada. (Remessa
Ex-Oficio nº 105031/90-BA, TRF 1ª Região, Rel. Juiz
Tourinho Neto, DJU 06.08.90, p. 16636).
Como dito, há casos em que a atividade da Administração é
regular, mas por causar dano, legítima a ação de ressarcimento contra o
Estado, senão veja-se:
Ação indenizatória. Vítima, terceira em relação ao
tiroteio, atingida por projétil. Inexistência de caso
fortuito e de prova de culpa desta. Responsabilidade
do Estado reconhecido. (TJSP, 1ª Câmera, Ap. 127.771
SP, Rel. Des. Roque Komatsu, j. 11-9-1990, Boletim da
AASP de 2 a 8-1-1991, nº 1671, p. 2)
Danos causados à lavoura por obra pública.
Responsabilidade
objetiva
da
Administração.
Departamento
de
Estradas
e
Rodagem,
Responsabilidade solidária da firma empreiteira e
construtora. (RJSTJSP, 40:96, 87: 1220).
Lesão

causada

por

professor

em

aluno

de

estabelecimento de ensino municipal durante partida
de futebol realizada em sala de aula de Educação
física. Alegação de ser conseqüência natural e inerente
à atividade desportiva de obrigatoriedade no
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“curriculum” e no interior da escola – Não há que se
falar em não ter havido excesso ou imprudência por
parte do funcionário, já que a responsabilidade civil
das pessoas de direito público não depende de prova
de culpa, exigindo apenas a realidade do prejuízo
injusto. (RT, 642:104).
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Portanto, vislumbra-se conforme os exemplos acima que o
Estado responde por atos regulares, bem como pelos atos irregulares.
CONCLUSÃO
Modernamente, todos os intérpretes são unânimes em afirmar
que para o Estado responder civilmente, basta à exigência do dano e do
nexo causal com o ato do funcionário, ainda que lícito, ainda que regular. A
idéia de causalidade do ato veio substituir a da culpabilidade do agente. O
Poder Público e suas concessionárias, permissionárias respondem por
perdas e danos por ação ou omissão de seus agentes, de conformidade
5
com a teoria do risco administrativo, isto é, sem indagação de culpa.
Entretanto, para gerar a responsabilidade do Estado por ato de
seu servidor, é essencial que este se ache em serviço por ocasião do evento
danoso, ou seja, é preciso que o representante pratique o ato no exercício
da função pública. Assim, provado que o funcionário agiu nessa qualidade,
a Fazenda paga, ainda que aquele tenha excedido os limites legais de suas
funções, transgredidos seus deveres ou praticado abuso de poder.
Assim, ainda que a violação do direito resulte de crime cometido
pelo funcionário, continua o Estado responsável. Todavia, a
responsabilidade do Estado não é absoluta. Ela cede na hipótese de força
maior ou de caso fortuito ou ainda em caso de culpa exclusiva da vítima.
No caso de culpa parcial do particular impõe-se a redução da indenização
devida pelo Estado.
A Constituição de 1934 estabelecia litisconsórcio necessário nas
ações de indenização movidas contra a Administração Pública. Na
Constituição de 1969 e na de 1988 o sistema é diverso: a ação pode ser
dirigida apenas contra o Estado. À Fazenda assegura-se o direito de
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regresso, isto é, o direito de reembolsar-se do que gastou, desde que
ocorra culpa do funcionário.
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Não se deve esquecer que o texto constitucional emprega a
palavra agente como gênero de que são espécies os agentes
administrativos e os agentes políticos
Além do mais, constata-se que a tendência natural dos tribunais
é de ampliar a proteção dos direitos dos administrados cada vez mais,
reconhecendo a responsabilidade civil em qualquer das atividades estatais
de que derive injusto prejuízo ao particular. A indenização, além de reparar
os danos materiais, tem procurado abranger os danos morais e os lucros
cessantes, sempre levando em conta a gravidade e a extensão do dano.
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ANDRÉ RICARDO ANDRADE SILVA
INTRODUÇÃO
Vistos como um dos pilares que contribuem significativamente para
o desenvolvimento da sociedade, os direitos sociais, tão bem expressos na
nossa Carta Magna, mais precisamente em seu art. 6º, como espécie de
Direitos Fundamentais, devem ser efetivados pela Administração Pública
através do desenvolvimento e da prática de politicas públicas. Estas
políticas nada mais são do que um conjunto de metas e diretrizes
estabelecidos pelo poder público para garantir a população o acesso à
saúde, educação, moradia, trabalho, segurança, lazer, previdência social,
bem como proteção à maternidade e à infância e também assistência aos
desamparados.
O que na teoria se mostra muito bem distribuído, na prática tem
causado um verdadeiro caos social, uma vez que a execução e
administração dessas políticas por parte da gestão pública, tem sido
ineficientes e ineficazes, diminuindo cada vez mais o acesso da população a
estas tão importantes garantias constitucionais.
A prestação indevida destes serviços públicos, é muitas vezes
identificada em função da ilegalidade na forma com que os atos
discricionários são praticados pelos agentes públicos, uma vez que tais atos
em sua natureza, não gozam de uma liberdade plena de atuação, deveriam
cumprir as determinações legais e deveriam também serem condicionados
à uma finalidade pública, ao interesse coletivo e ao bem comum. Tal
prestação aliada à insatisfação da população que sofre consequências
negativas diretas no que diz respeito a deficiência dos serviços públicos a
ela direcionados, tem gerado um crescimento bastante considerável de
ações no Poder Judiciário a fim de que este possa em sede de poder,
garantir o cumprimento da legislação, bem como a efetivação de tal
cumprimento pela Administração Pública.
Este apelo da população traz à tona a necessidade de se considerar
um princípio bastante importante e presente à luz da interpretação do
nosso ordenamento jurídico que é o Princípio da Separação dos Poderes,
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uma vez que, ao ser provocado, o judiciário passa a intervir de forma direta,
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controlando as atribuições discricionárias do executivo, sendo esta
intervenção considerada por muitos juristas e por parte da doutrina, como
uma redistribuição de poderes em que se destaca um desequilíbrio em
função da sobreposição do judiciário em relação aos demais.
A partir da análise das considerações acima citadas, vem à baila os
seguintes questionamentos: O judiciário pode impor limites à
discricionariedade da administração pública? Se pode, até que ponto isto
ocorre? Pensando nisso, se faz necessário rememorar conceitos atribuídos à
discricionariedade dos atos administrativos, bem como discorrer acerca do
controle judicial do ato administrativo discricionário e, por fim, tratar a
respeito da reação a esse controle judicial conhecido como efeito backlash.
1- ATOS ADMINISTRATIVOS
Antes de tratar sobre discricionariedade, faz-se necessário conhecer
alguns conceitos atribuídos por importantes doutrinadores a respeito do
que venha a ser um ato administrativo atualmente considerado como
sendo toda manifestação de vontade da administração pública que, de
5
forma unilateral, tenha a finalidade
de adquirir, resguardar, modificar,
extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos seus administrados ou
a ela própria.
Di Pietro (2012, p. 203), conceitua ato administrativo como sendo:

“(…) a declaração do Estado ou de quem o represente,
que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância
da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a
controle pelo Poder Judiciário.”
O mestre Bandeira de Mello (2007, p. 368-369), assevera que o ato
administrativo é a:

“Declaração do Estado (ou de quem lhe faça as vezes),
no exercício de prerrogativas públicas, manifestada
mediante providências jurídicas complementares da lei
a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a controle de
legitimidade por órgão jurisdicional.”
Portanto, de acordo com o entendimento da doutrina
majoritária, ato administrativo nada mais é do que a manifestação de
vontade do Estado constituído de elementos, requisitos ou condições de
validade.
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Dentre os elementos que constituem os atos administrativos
em consonância com a definição legal, Cretella Júnior (1977, p.22) os define
como “o conjunto dos cinco elementos básicos constitutivos da
manifestação da vontade da administração, ou seja, o agente, o objeto, a
forma, o motivo e o fim”.
Por sua vez, Bandeira de Mello (2010, p.391), conceitua-os como se
segue:
“Sujeito é o autor do ato, quem detém os poderes
jurídico-administrativos necessários para produzi-lo;

forma é o revestimento externo do ato: sua
exteriorização; objeto é a disposição jurídica expressada
pelo ato: o que ele estabelece...; motivo é a situação
objetiva que autoriza ou exige a prática do ato;
finalidade é o bem jurídico que o ato deve atender”.
Também discorrendo sobre a conceituação dos elementos
constitutivos do ato administrativo, Meirelles (2007, p.151-152) nos ensina e
defende que:

“O exame do ato administrativo revela nitidamente a
existência de cinco requisitos necessários à sua
formação, à saber: competência, finalidade, forma,
motivo e objeto. Tais componentes, pode-se dizer,
constituem a infra-estrutura do ato administrativo, seja
ele vinculado ou discricionário, simples ou complexo, de
império ou de gestão. (…) sem a convergência desses
elementos
não
se
aperfeiçoa
o
ato
e,
consequentemente, não terá condições de eficácia para
produzir efeitos válidos”.
Dessa forma, todo ato administrativo deve ser dotado
obrigatoriamente de competência, finalidade, forma, motivo e objeto, para
que venha a ser considerado “perfeito” e “apto” à correta aplicação por
parte da administração pública.
2- DISCRICIONARIEDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
O ordenamento jurídico brasileiro dispõe ao administrador público,
dentre as normas de Direito Público, de possibilidade para optar pelo meio
mais conveniente e oportuno no desempenho de ações que satisfaçam o
interesse público. É o que conhecemos como discricionariedade dos atos
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administrativos, ou seja, um grau de liberdade atribuído ao Estado a fim de
expandir o leque de ações do administrador, em diversas áreas de atuação
das políticas públicas, com vistas a satisfazer de forma legal, os interesses
da população.
O renomado Bandeira de Mello(2007, p.416), define
discricionariedade como:
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“A margem de liberdade conferida pela lei ao
administrador a fim de que se cumpra o dever de
integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica,
diante do caso concreto, segundo critérios subjetivos
próprios, a fim de dar satisfação aos objetivos
consagrados no sistema legal”.
Para o professor Juarez Freitas(2007, p.22), é possível definir
discricionariedade como:
“(...)a competência administrativa (não mera faculdade)

de avaliar e de escolher, no plano concreto, as melhores
soluções, mediante justificativas válidas, coerentes e
consistentes5 de conveniência e oportunidade (com
razões juridicamente aceitáveis), respeitados os
requisitos formais e substanciais da efetividade do
direito fundamental à boa administração pública.”
É possível verificar nas definições citadas a concessão de uma
margem de liberdade, dada ao agente público para que este escolha as
melhores e mais coerentes soluções, com as reais situações de conveniência
e
oportunidade,
privilegiando
princípios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade, no exercício de suas funções administrativas.
Porém, esta discricionariedade tem sido confundida com
arbitrariedade por muitos agentes públicos, onde estes se utilizam da
liberdade que lhes é concedida no ordenamento jurídico para praticar atos
administrativos que estão fora dos limites da Lei ou simplesmente se
omitirem da prática de tais atos, quando estes se apresentam fundamentais
à boa e coerente administração pública.
A aplicabilidade de atos administrativos arbitrários por parte
do agente público acaba por extrapolar os limites da discricionariedade
administrativa, fazendo-se necessária uma intervenção judicial, que enfrenta
uma resistência por parte de alguns doutrinadores, por considerarem que
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tal intervenção fere o princípio da Separação de Poderes, como relata Freire
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Júnior (2005, p.73) em uma de suas obras:

“Admitirmos o controle judicial de políticas públicas
significaria colocar o judiciário como um superpoder,
visto que poderia sempre controlar, mesmo que por
razões não tão confessáveis, os atos dos demais
poderes. Implicando na quebra de igualdade e
Separação dos Poderes. A constituição exige que as
escolhas de aplicação de recursos públicos sejam feitas
pelos
representantes
do
povo,
eleitos
democraticamente e não por juízes. A Judicialização da
política pode trazer graves prejuízos, especialmente no
que tange a imparcialidade dos juízes, visto que o jogo
político é incompatível com posições neutras ou
imparciais.” (JUNIOR, 2005, p.73)
Por outro lado, o entendimento das cortes superiores a respeito
deste assunto é pela legitimidade do Poder Judiciário no controle das
políticas públicas, como relata recente decisão de Recurso Extraordinário
proferida pelo iminente Ministro Luiz Fux:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. DANOS
DECORRENTES DO LANÇAMENTO DE EFLUENTES NO
LEITO DOS CÓRREGOS LAMBARI E ABAJÁ NA CIDADE
DE GOIÂNIA – GO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREAS
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ÀS MARGENS DOS
REFERIDOS
CÓRREGOS.
DETERMINAÇÃO
DE
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REDE COLETORA DE
ESGOTOS
E
DESOCUPAÇÃO
DA
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
CONTROLE
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO
DESPROVIDO. (…) A jurisprudência desta Corte está
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casos excepcionais e configurada a inércia ou
morosidade da Administração, pode determinar a
implementação pelo Estado de políticas públicas para
assegurar o exercício de direitos constitucionalmente
reconhecidos como essenciais, sem que isso configure
violação ao princípio da separação dos poderes (artigo
2º da Constituição da República).(...) Sem préstimos a
objeção recursal no que diz à suposta ingerência do
Poder Judiciário no mérito administrativo; porque cabe
ao Judiciário garantir o respeito ao meio ambiente
equilibrado,
direito
fundamental
previsto
na
Constituição Federal, artigo 225, sem que isso signifique
usurpar
a
competência
dos
poderes
executivos.(...)Portanto, o Poder Judiciário, ao impor à
Administração Pública o cumprimento de obrigação de
fazer tendente à supressão de omissão estatal, apenas
5
dá cumprimento
à execução de obrigações públicas já
previstas na legislação protetiva do meio ambiente. (RE
957.214, Rel. Min. Luiz Fux DJe-077 23/04/2018 )
Portanto, dando seguimento ao entendimento dos tribunais
superiores, passou a ser aceitável a interferência do Poder Judiciário na
administração pública, a fim de que esta possa efetivamente cumprir o
exercício legal de suas atribuições.
3- CONTROLE JUDICIAL
A administração pública no exercício de sua atuação está submetida
ao controle exercido pelos Poderes Legislativo, Judiciário e por si mesma,
através do controle administrativo. Estas formas de controle são
imprescindíveis para limitar, de forma legal, a atuação do ente público,
evitando que este aja arbitrariamente e na contramão dos princípios aos
quais se encontra inserido, bem como do interesse público, o que pode
acarretar verdadeira desorganização administrativa e, por conseguinte,

lesões irreparáveis aos direitos de seus administrados.
Dentre as formas de controle existentes, destaca-se nesse estudo o
controle judicial que é a interferência do Poder Judiciário de forma direta na
administração pública. O controle judicial, como o próprio nome já sinaliza,
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é exercido de maneira exclusiva pelos órgãos do Poder Judiciário, em
virtude da adoção do sistema de jurisdição una e tem atuação sobre
qualquer tipo de ato administrativo e tem ainda, a finalidade de assegurar a
atuação administrativa idônea seguindo os princípios apregoados na
Constituição Federal de 1988, uma vez que o diploma constitucional, em
seu art 5º, inciso XXXV, sinaliza que não será excluída da apreciação judicial
a lesão ou ameaça a direito.
Neste sentido, Bandeira de Mello ( Curso de Direito Administrativo. 24.
Ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p.117) afirma que o Poder Judiciário:
“Neste mister, tanto anulará os atos inválidos, como

imporá à Administração os comportamentos a que
esteja de direito obrigada, como proferirá e imporá as
condenações pecuniárias cabíveis”.
Já Cretella Júnior(1998, p. 329.), aduz que:

"Obedecendo ao princípio da legalidade, é necessário,
pois, que todo o aparelhamento do Estado, localizado
nos órgãos dos três Poderes, lhe controle os atos,
efetivamente, na prática, mediante uma série de
mecanismos, de ‘freios e contrapesos’, que se reduzem,
na realidade, a três tipos de controles: o controle
administrativo (ou autocontrole), o controle legislativo e
o controle jurisdicional. Dos três, o mais eficiente é o
controle jurisdicional dos atos da Administração,
mediante uma série de ações utilizadas pelo
interessado, na ‘via judicial’. Desse modo a
Administração é submetida à ordem judicial."
(CRETELLA JÚNIOR, J. Controle Jurisdicional do Ato
Administrativo, Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 329.)
Num primeiro momento este controle judicial se dá especialmente no
que se refere à parte vinculada do ato administrativo (competência,
finalidade e forma), onde não se pode questionar o mérito (oportunidade e
conveniência), e permite-se ao magistrado analisar os pressupostos de fato
justificadores do ato, ou seja, se os motivos justificadores da ação são
existentes e válidos, desde que o juíz não substitua o administrador na
escolha das opções previstas em lei sob pena de violação do mérito do ato.
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constitui, sobretudo, um meio de preservação de direitos individuais,
porque visa impor a observância da lei em cada caso concreto, quando
reclamada por seus beneficiários. Esses direitos podem ser públicos ou
privados – não importa - mas sempre subjetivos e próprios de quem pede a
correção judicial do ato administrativo, salvo na ação popular e na ação civil
pública, em que o autor defende o patrimônio da comunidade lesado pela
Administração.
Vejamos o que aponta Di Pietro, (2013, p. 150)
“a finalidade do controle é a de assegurar que a

Administração atue em consonância com os princípios
que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como
os da legalidade, moralidade, finalidade pública,
publicidade,
motivação,
impessoalidade;
em
determinadas circunstâncias, abrange também o
chamado controle de mérito e que diz respeito aos
aspectos discricionários da atuação administrativa ”
5 a análise da motivação, da causa e da
Ou seja, muitas vezes, para
finalidade do ato administrativo atacado, o juiz necessita adentrar ao seu
mérito. Surge então a controvérsia de que, ao adentrar nessa tarefa, estaria
o Poder Judiciário usurpando da Administração Pública a análise sobre o
mérito do ato administrativo (razões de oportunidade e conveniência).
Entende-se, todavia, que não há invasão do mérito quando o
Judiciário aprecia os motivos ou a ausência ou falsidade do motivo
apresentado que venha eventualmente a caracterizar ilegalidade, posto que
essa é suscetível de invalidação pelo Poder Judiciário. Neste sentido a
manifestação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
429570/GO, da lavra da eminente Ministra Eliana Calmon, a seguir
transcrito:
"ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL
PÚBLICA – OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM PROL DO
MEIO
AMBIENTE
–
ATO
ADMINISTRATIVO

DISCRICIONÁRIO.
1. Na atualidade, a Administração pública está
submetida ao império da lei, inclusive quanto à
conveniência e oportunidade do ato administrativo.
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2. Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o
meio ambiente, a realização de obras de recuperação
do solo, tem o Ministério Público legitimidade para
exigi-la.
3. O Poder Judiciário não mais se limita a examinar os
aspectos extrínsecos da administração, pois pode
analisar, ainda, as razões de conveniência e
oportunidade, uma vez que essas razões devem
observar critérios de moralidade e razoabilidade.
4. Outorga de tutela específica para que a
Administração destine do orçamento verba própria para
cumpri-la.
5. Recurso especial provido."
Muito embora seja admitida a interferência do Poder Judiciário no
controle de atos administrativos discricionários, muitas das decisões
proferidas, principalmente aquelas oriundas de casos considerados
polêmicos e de elevada repercussão social acabam por causar reações por
parte das correntes mais conservadoras da sociedade. É o que chamamos
de efeito backlash.
4- EFEITO BACKLASH
Backlash, ou, numa tradução livre, rejeição das decisões judiciais, foi
inicialmente estudado no direito constitucional americano, tendo como
origem o caso Roe versus Wade, julgado em 1973, onde se discutiu a
legalização do aborto. Não obstante a decisão ter permitido o aborto, ela
causou forte reação na sociedade americana de grupos pró-vida que se
mobilizaram e acabaram por anos depois, fazer aprovar leis estaduais que,
na prática, restringiam o aborto em situações em que antes o admitiam.
Esse julgamento da Suprema Corte é até hoje estudado e teorias buscam
explicar como o Poder Judiciário deve se comportar diante de casos
polêmicos, com grande repercussão social ou moral.
Em outras palavras, pode-se resumir o efeito backlash como uma
forma de reação a uma decisão judicial, a qual, além de dispor de forte teor
político, envolve temas considerados polêmicos, que não usufruem de uma
opinião política consolidada entre a população. Em decorrência desta
divisão ideológica presente de forma marcante, a parte “desfavorecida” pela
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tentar contorná-lo.
Em suma, backlash relaciona-se com alguma forma de mudança de
uma norma imposta, pode ser visto como uma ferramenta de ampliação da
legitimidade democrática do sistema jurídico, na medida em que representa
a possibilidade de participação do povo na leitura dos significados do texto
constitucional.
Com o escopo de melhor compreender o efeito backlash, é
fundamental destacar um breve resumo feito por Marmelstein, o qual
descreve, de forma sucinta, como ocorre o fenômeno, vejamos:

“O processo segue uma lógica que pode assim ser
resumida. (1) Em uma matéria que divide a opinião
pública, o Judiciário profere uma decisão liberal,
assumindo uma posição de vanguarda na defesa dos
direitos fundamentais. (2) Como a consciência social
ainda não está bem consolidada, a decisão judicial é
bombardeada
com
discursos
conservadores
inflamados, 5recheados de falácias com forte apelo
emocional. (3) A crítica massiva e politicamente
orquestrada à decisão judicial acarreta uma mudança
na opinião pública, capaz de influenciar as escolhas
eleitorais de grande parcela da população. (4) Com isso,
os candidatos que aderem ao discurso conservador
costumam conquistar maior espaço político, sendo,
muitas vezes, campeões de votos. (5) Ao vencer as
eleições e assumir o controle do poder político, o
grupo conservador consegue aprovar leis e outras
medidas que correspondam à sua visão de mundo. (6)
Como o poder político também influencia a
composição do Judiciário, já que os membros dos
órgãos de cúpula são indicados politicamente, abre-se
um espaço para mudança de entendimento dentro do
próprio poder judicial. (7) Ao fim e ao cabo, pode haver
um retrocesso jurídico capaz de criar uma situação
normativa ainda pior do que a que havia antes da
decisão judicial, prejudicando os grupos que,
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supostamente,
decisão”.

seriam

beneficiados

com

aquela

No Brasil os estudos sobre o tema são recentes e a produção teórica
ainda é insipiente, porém na prática, especialmente ante a postura adotada
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e a crescente judicialização de temas
complexos referentes a direitos fundamentais o tema ganha relevância e
pode-se verificar a ocorrência do backlash.
A análise de questões polêmicas pelo STF (como por exemplo, o
casamento homoafetivo e a Lei da Ficha Limpa) favorece outras indagações:
a questão da legitimidade da decisão sem deliberação legislativa, a
necessidade de discussão ou debate democrático, o enfraquecimento do
legislativo e a transferência de funções atípicas para o judiciário, entre
outras.
Cabe aqui discorrer sobre a decisão do STF que, ao julgar a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº4277 (BRASIL, 2011a) e a Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº132 (BRASIL,
2011b), proferiu decisão histórica, na qual reconheceu a união homoafetiva
como entidade familiar, com todos os direitos e deveres que emanam da
união estável entre homem e mulher, consagrados no art. 226, §3º , da
CRFB e no art. 1.723 do Código Civil .
A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº4277 foi protocolada
na corte inicialmente como ADPF nº178, e buscou a declaração de
reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade
familiar. Visava, também, que os mesmos direitos e deveres dos
companheiros nas uniões estáveis fossem estendidos aos companheiros nas
uniões entre pessoas do mesmo sexo. Já na Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental (ADPF) nº132, o governo do Estado do Rio de
Janeiro (RJ) alegou que o não reconhecimento da união homoafetiva
contraria preceitos fundamentais como igualdade, liberdade (da qual
decorre a autonomia da vontade) e o princípio da dignidade da pessoa
humana, todos da Constituição Federal. Com esse argumento, pediu que a
Suprema Corte aplicasse o regime jurídico das uniões estáveis, previsto no
art. 1.723 do Código Civil, às uniões homoafetivas de funcionários públicos
civis do Rio de Janeiro.
O Ministro relator das ações Ayres Britto, seguido pelos demais
Ministros do Supremo, proferiu seu voto no sentido de interpretar a norma
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fim de excluir qualquer significado do dispositivo legal que pudesse impedir
que houvesse reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo
como entidade familiar.
Tal decisão acabou por desencadear reações contrárias tanto na esfera
política, com o crescimento de vozes favoráveis ao chamado Estatuto da
Família, que pretendia exluir as relações homoafetivas da proteção estatal,
quanto na esfera social através de pesquisas e enquetes realizadas pelo
Congresso, como por exemplo a enquete que foi realizada pela Câmara dos
Deputados, de Fevereiro de 2014 a Agosto de 2015 na qual questionava se
a população concordava com a definição de família como núcleo formado a
partir da união entre homem e mulher, prevista no projeto em que se
discutia o Estatuto da Família, tendo como maioria concordando com a
proposta e também através de manifestações nas redes sociais, contrárias à
decisão do Supremo Tribunal Federal, negando veementemente o
reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, sem falar
nas inúmeras manifestações realizadas através de protestos nas ruas contra
5
o movimento LGBT.
O backlash à decisão da Suprema Corte não se restringiu ao mero
inconformismo da população, por meio de discursos de intolerância, mas
desencadeou, também, a atuação do Poder Legislativo, por intermédio do
mencionado Estatuto da Família (PL 6583/13). Abriu-se espaço, por assim
dizer, a uma eventual vitória dos políticos conservadores, com a
possibilidade de aprovação de uma lei que visa piorar a situação dos casais
homossexuais.
Este efeito mostra-se bastante importante e consistente no
fortalecimento de correntes políticas no sentido de promover a
solidariedade constitucional e revigorar a legitimidade democrática da
interpretação constitucional. As correntes conservadoras passam a ter a
necessidade de expressar com clareza seus posicionamentos e a questão se
abre à sociedade de intérpretes. Assim, se por um lado posicionamentos
liberais resultantes do Judiciário podem ocasionar um efeito reverso, por

outro, podem auxiliar na consolidação do debate e definir os rumos que a
sociedade irá optar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Ao

longo

do

presente

estudo,

procuramos

tecer

algumas

considerações acerca dos atos administrativos a partir de conceitos
atribuidos pela doutrina e entendendo-os como sendo manifestação de
vontade da Administração Pública para com seus administrados em prol da
sociedade, podendo ser vinculados ou discricionários. Em seguida tratamos
da discricionariedade dos atos administrativos, bem como do controle
judicial exercido pelo poder judiciário a fim de intervir de forma direta no
funcionamento da Administração Pública e por fim, da reação a esse
controle chamado de efeito Backlash.
Foram levantados dois questionamentos que se seguem: O judiciário
pode impor limites à discricionariedade da administração pública? Se pode,
até que ponto isto ocorre?
Baseando-se no estudo da doutrina e nas considerações apontadas
neste trabalho, entende-se ser, não só possível, quanto necessária a
imposição de limites por parte do judiciário principalmente no que diz
respeito a implementação de políticas públicas, vez que se entende que, ao
se eximir da prestação de tais políticas, o poder Executivo está violando a
Constituição Federal, além disso, as políticas públicas visam a concretização
de um rol de Direitos Fundamentais que estão previstos na própria
Constituição, ou seja, se o Poder Público insiste em desconsiderar a norma,
fazendo dessa previsão letra morta e acobertando-se na discricionariedade
dos atos administrativos, caberá controle e intervenção do Judiciário, uma
vez que, nestes casos, deixa-se o critério da razoabilidade para adentrar-se
a seara da arbitrariedade, fato que, em último grau, caracteriza a omissão
como ilegal. A partir do momento em que opta pela inércia não autorizada
legalmente, a Administração Pública se sujeita ao controle do Judiciário da
mesma forma que estão sujeitas todas as demais omissões ilegais do Poder
Público, tais como aquelas que dizem respeito à consecução de políticas
públicas.
Por outro lado, a postura liberal que o STF tem adotado em casos
polêmicos como por exemplo, o reconhecimento da validade jurídica das
uniões homoafetivas, bem como a decisão de não criminalizar a
antecipação terapêutica do parto, em casos de anencefalia do feto, vem
gerando fortes reações políticas contrárias às decisões, caracterizando-se na
prática o efeito backlash. Em verdade, a mudança jurídica decorrente da
decisão judicial obriga que os conservadores explicitem seus pontos de
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então era encoberto pela conveniência do status quo opressivo tende a
surgir de modo menos dissimulado.
Tome-se a situação dos homossexuais. Diante de um sistema jurídico
excludente, o discurso de intolerância não precisa vir à tona, já que o status
quo é conveniente ao pensamento reacionário. Ou seja, a discriminação é
praticada “com discrição”, inclusive de forma oficial e institucionalizada, de
modo que o preconceito fica latente, oculto e submerso na hipocrisia da
sociedade. Nesse caso, como a situação é cômoda para aqueles que não
fazem parte do grupo oprimido, não há como dimensionar a força
numérica do conservadorismo. As decisões judiciais que afrontam
esse status quo certamente acarretam uma reação contrária, o que pode
gerar uma maior adesão ao discurso discriminatório explícito. É nesse
contexto que o efeito backlash pode gerar, de forma indesejada e
imprevista, a vitória política dos conservadores, com a possibilidade de
aprovação de leis que podem piorar a situação dos grupos oprimidos.
O problema é que, sem a decisão judicial, dificilmente se conseguiria a
necessária mobilização social 5para que a situação fosse abertamente
discutida. Nessa situação, inverte-se o ônus do constrangimento, pois quem
tem que sair da situação de comodidade é o grupo reacionário que
precisará assumir seus preconceitos sem subterfúgios. Desse modo, a
decisão judicial exigirá, para o grupo reacionário, a necessidade de sair do
esconderijo e defender abertamente a situação odiosa que era encoberta
por um discurso dissimulado.
É preciso ter consciência de que o efeito backlash, mesmo gerando
resultados indesejados, faz parte do jogo democrático, o que não deve
impedir, obviamente, uma análise jurídica sobre a validade constitucional de
qualquer lei aprovada pelo parlamento, seja ela gerada ou não pelo
efeito backlash. Também é preciso ter consciência de que o
efeito backlash não é um mero processo de medição de forças, em que os
juízes disputam com os políticos a prerrogativa de dar a “última palavra”
sobre questões sensíveis. Há muito mais em jogo. Se não tivermos uma
compreensão clara sobre os fatores que influenciam a legitimidade do
poder, sobre o tipo de soluções institucionais que desejamos, sobre o papel
da legislação e da jurisdição, com todos os seus defeitos e virtudes,
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dificilmente conseguiremos resolver os conflitos que surgem da constante
tensão que existe entre o direito e a política.
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RESUMO: Partindo do pressuposto de que o Código Civil de 2002 na
atualidade possui em seu cerne diversas relações obrigacionais e destaca os
tipos de contratos previstos legalmente de forma típica e atípica, o estudo
em comento trata-se de uma breve análise do Contrato de Depósito no
Direito Civil Brasileiro. Trata-se por tanto de uma análise técnico-cientifica
do Contrato de Depósito e da relação obrigacional existente neste tipo
contratual, que faz parte do rol de contratos típicos. Nesse sentido utilizouse de autores contemporâneos, que versam sobre a temática de forma
diversificada, objetivando comparar a ideologia proposta por estes, bem
como compreender o proposto pelo Código Civil atual. Para tanto, na
realização do presente trabalho, utilizou-se do método indutivo, além disso,
baseou-se em estudos de pesquisas bibliográficas. Desse modo, o presente
trabalho justifica-se na real necessidade de entender crítico e tecnicamente
os instrumentos jurídicos civis na contemporaneidade. Diante disso a
principal função do presente texto, é demonstrar, de forma descritiva e
comparativa o que vem a ser o Contrato de Depósito na visão de diferentes
autores, bem como o disposto pelo Código Civil de 2002.
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Palavras-Chave: Contratos; Depositante; Depositário; Relação obrigacional.
ABSTRACT: Based on the assumption that the Civil Code of 2002 currently
has its obligatory borders and the types of contracts legally presented in a
typical and atypical manner, the study in question is a brief analysis of the
Deposit Agreement in Brazilian Civil Law . It is a technical-scientific analysis
form of the Deposit Agreement and the compulsory form of currency in
force. Contemporary authors are used, which deal with a thematic in a
diversified way, aiming to compare an ideology proposed by them, as well
as to understand the present one by the current Civil Code. To do so, in the
accomplishment of the present work, the inductive method was used,
moreover, it was based on studies of bibliographical researches. In this way,
the present work is justified in the real importance of the meaning and in
the civil legal instruments in the contemporaneity. In view of this, the main
function is the text, it is demonstrative, in a descriptive and comparative
way of what is the Deposit Agreement in the view of authors, as well as
established by the Civil Code of 2002.
Keywords: Contracts; Depositor; Depositary; Compulsory relationship.
1

INTRODUÇÃO
Com o marco histórico do Código Civil de 2002, o Direito Civil
Brasileiro, ganhou uma nova roupagem, transformando os sujeitos em
protagonistas das relações civis travadas no seio social. Além disso implicou
em uma constitucionalização dos direitos, ou seja acompanhou as
determinações constitucionais. Desse modo, o Código Civil de 2002, traz
diversos regramentos acerca das modalidades contratuais.
Nessa perspectiva, o Direito Civil Contratual, possui um rol de
contratos que se dividem em típicos e atípicos (BRASIL, 2002 s.p), é nesse
contexto que o presente estudo, objetiva analisar de forma descritiva a
modalidade do Contrato de Depósito, previsto pelo art. 627 e seguintes do
Código Civil de 2002, bem como a análise critica acerca do Depositário
Infiel.
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Diante disso, para redação do presente estudo, utilizou-se do
método indutivo e monográfico, que consiste na busca por generalizar
determinados dados (ANDRADE, 2004), e para tanto, tornou-se necessário
estudos bibliográficos de autores contemporâneos, que discorrem sobre a
temática de forma aprofundada, tais como Diniz (2002), Lôbo (2011),
Gonçalves (2012), dentre outros que discorrem sobre a temática proposta.
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Para construção do presente trabalho utilizou-se de seleção dos
dados obtidos pelos autores que foram tidos como referencial teórico,
separação de tópicos da temática, composição de 2 (dois) quadros
ilustrativos dos tipos e espécies de contratos, posteriormente, buscou-se
compatibilizar a ideia proposta pelos autores, com a finalidade de
compreender o que mais se assemelha ao regramento contido no Código
Civil de 2002.
Desse modo, o objetivo principal do presente trabalho é descrever a
temática aqui tratada, por meio de um texto técnico-cientifico e descritivo,
pautado na necessidade de observância
legal em características essenciais
5
que outrora, os regramentos jurídicos não permitem uma compreensão
imediata por parte daqueles que recorrem a ceara jurídica com a finalidade
de resolução de seus conflitos.
2

CONCEITO, CARACTERISTICAS E PREVISÃO LEGAL
O contrato de depósito é uma espécie de contrato prevista pelo
Código Civil Brasileiro em seus artigos 627 a 652 e, para melhor
entendimento do tema, faz-se necessário o conhecimento de seu conceito.
Nesse sentido, o próprio artigo 627 do Código Civil de 2002 determina que
“Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para
guardar, até que o depositante o reclame (BRASIL, 2017 s.p.).
Diante disso, Gonçalves (2012, p.1496) discorre que “Depósito é o
contrato em que uma das partes, nomeada depositário, recebe da outra,
denominada depositante, uma coisa móvel, para guardá-la, com a
obrigação de restituí-la na ocasião ajustada ou quando lhe for reclamada.”
O contrato de depósito, em suma, possui características singulares.
São algumas dessas: a gratuidade, que é regra, existência do dever de
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guardar e zelar, ou seja, dever de guarda de coisa alheia, a coisa móvel e a
obrigação de restituição da coisa. Desse modo as características do
depósito de acordo com Diniz (2010 p. 353) “O contrato real, pois para que
se perfaça é necessário não só o consentimento das partes, mas a efetiva
entrega da coisa ao depositário, exceto se já se encontra em sua posse”.
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Nesse contexto, tratando-se de gratuidade, conforme estatui o
Código Civil, art. 628, Diniz (2010, p. 354) ressalta que “em regra, é gratuito
o depósito, mas não se desnaturará se excepcionalmente se pagar uma
pequena quantia ao depositário, desde que não seja equivalente ao serviço
prestado”. Dessa forma, o contrato de depósito gratuito ajunta-se em
unilateral uma vez que o depositário será o único que terá obrigações,
apesar de que em certas ocasiões convertem em bilateral no curso da
execução” (DINIZ, 2010).
Noutra perspectiva, o contrato de depósito quando bilateral é
oneroso pois traz obrigações para ambas as partes. Nessa perspectiva, na
atualidade, o depósito converte-se em “atividade econômica de monta,
como consequência da massificação social e de trânsito das pessoas. É
comum nos portos, aeroportos, estações ferroviárias, que passageiros
utilizam o depósito de bagagens, pagando pelo tempo de guarda” (LÔBO,
2011, p.199).
Ainda é importante ressaltar, conforme artigo 627 do Código Civil de
2002, que o contrato de depósito tem como característica a
temporariedade sendo que o depositário receberá o bem móvel para
guardar, até que seja solicitado pelo depositante (BRASIL, 2002 s.p).
3

DAS ESPÉCIES E FORMAS DO CONTRATO DE DEPÓSITO
Pode-se inferir com Tartuce (2011) que o contrato de depósito pode
ser classificado em voluntário ou necessário (obrigatório), pode ser ainda
regular ou irregular. As espécies de contrato de deposito no tocante ao
deposito necessário se desdobra em: Necessário, Legal, Miserável, e Do
hospedeiro.
Quadro 01 – Esquematização das espécies de Depósito
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Voluntário (resulta da vontade das partes)
legal (resultante da lei)
DEPÓS
ITO

Necessário
(ou obrigatório)

hospedeiro (realizado por hoteleiros
ou
hospedeiros
"necessário
por
assimilação")
miserável (calamidade publica)
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Fonte: TARTUCE, F. (2014); e GONÇALVES, C. R. (2012).
Org.: DIAS, Felipe Teixeira, 2018.
Quadro 02 – Esquematização das espécies (formas) de Depósito
DEPÓSI
TO

Regular

Coisa
Infungível

Irregular

Coisa
Fungível

Fonte: TARTUCE, F. (2014); 5
Org.: DIAS, Felipe Teixeira, 2018.
O depósito contratual ou voluntário (arts. 627 a 646, C.C. 2002)
advém de um acordo de vontades entre depositante e depositário. Contudo
para que seja efetivado, este deve ser provado por qualquer documento
escrito, para fins de segurança jurídica e exigência legal. Dessa perspectiva,
não se pode entender que há a exigência de que este contrato seja escrito,
porém para que se possa comprovar mediante algum tíquete ou recibo –
prova escrita- que houve a celebração do contrato.
De contrapartida o deposito necessário é o que independe da
vontade das partes, sendo legal quando decorrente de obrigação legal (art.
647, I, C.C. 2002), a citar o depósito de bagagens em hotéis e similares. Será
miserável quando for oriundo de calamidade pública (art. 647, II, C.C. 2002).
Gonçalves (2012, p. 1556) diz que “os hospedeiros respondem pelas
bagagens como depositários, sendo a responsabilidade decorrente tanto de
atos de terceiros como de empregados ou pessoas admitidas nas
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hospedarias”. Excetuam-se, portanto, apenas quando for resultante da
culpa dos hóspedes (art. 650, C.C. 2002).
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4

DAS OBRIGAÇÕES DO DEPOSITANTE E DO DEPOSITÁRIO
Em casos de depósito oneroso, há obrigações e direitos
resguardados pelo código civil de 2002 e, por ser oneroso, deve o
depositante, como obrigação primordial, “pagar ao depositário a
remuneração convencionada” (GONÇALVES, 2012). Todavia, em casos de
contrato gratuito, o depositante tem como obrigação reembolsar o
depositário as despesas provenientes do depósito e deve, de acordo com
Gonçalves (2012), “indenizar o depositário pelos prejuízos que lhe advierem
do depósito”. Isso ocorre quando “os prejuízos se estendem aos bens do
depositário” (GONÇALVES, 2012)
A própria prestação do depositário se confunde com o direito do
depositante de ter a coisa guardada, conservada e restituída tal como foi
depositada, salvo se por impedimento legal. Ao depositário há uma
numerosa quantidade de deveres e alguns direitos resguardados no Código
Civil de 2002. Gonçalves (2012), ao expor sobre o depositário, aduz que a
obrigação fundamental deste consiste em “guardar a coisa, conservá-la e
em restituí-la”. O art. 629 do Código civil prescreve com precisão a
diligência que o depositário deve ter Assim, deve dedicar “o mesmo
cuidado que teria com suas próprias coisas” (VENOSA, 2014).
Destarte, tem o depositário a obrigação de restituir a coisa, de
acordo com o mesmo art .629, “com todos os frutos e acrescidos” e deve
guardá-la até o depositante exigir, nos conformes art. 627 do mesmo
código. Com base no art. 630, deve o depositário conservar a coisa no
mesmo estado com que lhe foi entregue, ou seja, se lhe foi entregue
“fechado, colado, selado ou lacrado” (VENOSA, 2014), deve a coisa ser
entregue tal como foi depositada.
Se houver descumprimento da parte do depositário, deve esse
responder, de forma culposa ou dolosa pelos prejuízos causados, salvo se
por força maior a coisa se deteriorar ou perecer, mas deve provar as causas,
de acordo com o artigo 642. Todavia, Venosa (2014), aduz que o novo
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código não versa sobre presunção de culpa, então usa-se as regras gerais
que regem o dever de indenização.

5
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A respeito dos direitos, o depositário pode, como aduz Lôbo (2011),
reter a coisa depositada, até que lhe seja reembolsado todo o gasto com as
despesas para a custódia. Pode ainda, como aduz Venosa (2014), consignar
judicialmente a coisa depositada caso o depositante se esquive de recebêla assim que vencido o prazo do depósito (art 635). O depósito judicial
ainda pode ser requerido quando houver suspeita de “origem ilícita ou
dolosa” da coisa que pretende-se depositar (LÔBO, 2011).
DO DEPOSITÁRIO INFIEL E DA EXTINÇÃO DO DEPÓSITO
A figura do depositário infiel perpassa a seara jurídica, em que,
muitas vezes é tido como àquele que pode ser preso civilmente, contudo
Gonçalves (2012) destaca que a Constituição Federal proíbe a prisão por
dívida civil, mas ressalva a do devedor de pensão alimentícia e a do
depositário infiel “dispõe, com efeito, o art. 5º, LXVII”. Todavia o Supremo
5
Tribunal Federal no ano de 2008 decidiu como inconstitucional a prisão do
depositário infiel.
Esse entendimento do STF veio através de diversas discussões acerca
do tema em questão, e a validade do Pacto de São José da Costa Rica,
tendo em vista que no antigo Código Civil de 1916, havia o ato de prisão e
ressarcimento dos prejuízos para a parte, segundo Gonçalves (2012). Vale
ressaltar que essa prisão só ocorreria mediante uma ação de depósito
deflagrada pelo autor. Contudo, prevaleceu de forma majoritária o
entendimento pela Suprema Corte que o direito à liberdade integrava os
preceitos dos direitos humanos e que nesse tema, de acordo Gonçalves
(2012), a decretação de prisão só poderia ocorrer em casos
excepcionalíssimos como a dívida por alimentos.
Pode-se inferir com Lôbo (2011), que o contrato de depósito
extingue-se pelas mesmas causas dos negócios jurídicos bilaterais. A
extinção ocorre com o fim do prazo acordado entre as partes, e com a
restituição da coisa ao depositante, “quando este a exigir” (LÔBO, 2011,
p.408.). Também, pode ser motivo da extinção do contrato de depósito a
incapacidade do depositário, devendo “seu curador adotar as providências
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imediata de restituição da coisa” (LÔBO, 2011, p. 408). De acordo com Diniz
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(2014), torna-se motivo de extinção, o perecimento da coisa depositada, em
razão de força maior ou caso fortuito, sem sub-rogação em outro bem.
A perda da coisa, desde que o depositário não tenha culpa, de
acordo com o art. 642 do Código Civil de 2002 promove extinção. Não
obstante, o prescrito no art. 635 do mesmo código, por iniciativa do
depositário que requerer o depósito judicial extingue o contrato assim
como a morte do depositário, todavia, aqui a extinção não ocorre de forma
imediata, pois, conforme Diniz (2014), o dever de restituição é transferido
aos sucessores. Por fim, “decurso o prazo de vinte e cinco anos, quando não
reclamado o bem” (DINIZ, 2014 p.390 - 391).
6

CONSIDERAÇÕES FINAIS
À título de palavras finais, observou-se que o Direito Civil Brasileiro
perpassa pelas modalidades contratuais, em que a consubstanciação de um
contrato que se baseia em confiança de uma das partes, assegura o pleno
direito de garantia à outra. Tendo como fundamento os ditames da Teoria
Geral dos Contratos, o contrato de depósito, propõe amenizar as
desigualdades sociais e atender às funções sociais do contrato.
Percebe-se também que o contrato de depósito, é um instituto
antigo e serio, e que não possui um consenso entre os doutrinadores no
sentido de sua definição e ou aplicação. Contudo, o STF vem firmando suas
decisões às quais determinam que a prisão civil nestes casos é intolerante
pela Constituição Brasileira de 1988. Além disso, percebeu-se que não só
pode ocorrer a extinção da modalidade contratual, como também
destacou-se alguns elementos que podem desembocar no fim dessa
modalidade contratual.
Diante disso, de acordo com o estudado e comentado no presente
trabalho, finaliza-se o presente texto, asseverando a relevância da Teoria
Geral dos Contratos, principalmente no sentido de determinar as
consequências jurídicas oriundas de determinadas modalidades contratuais,
quer seja típica, ou atípica, regular ou irregular..
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O SUMO DIREITO É A SUMA INJUSTIÇA
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1.0 Introdução.
A idéia contida no título em epígrafe, certamente, conduzirá a
mente analítica do leitor à conclusão de que se esteja diante de um
monumental paradoxo sem o menor sentido.
De fato, como poderia o sumo direito conduzir a sociedade ao
sumo estado de injustiça se ele é o maior instrumento de pacificação que o
homem conseguiu idealizar, implantar e aperfeiçoar?
Toda sociedade que se diz moderna e civilizada é possuidora de
5
riquezas, de tecnologias, de leis e de Tribunais que vão garantir justiça, paz,
harmonia e prosperidade, com a aplicação do Direito.
Em parte, isso é verdade. E nosso objetivo não é negar o relevante
papel que o Direito tem prestado para o crescimento físico, moral e
intelectual do homem.
O que pretendemos sugerir é que a relação entre os homens e o
Direito culmine em algo mais sutil, refinado, gratificante e engrandecedor.
2.0 A limitação do cognoscente.
Não podemos olvidar que nosso cognoscente é limitado e que
nossa existência é relativa.
Esse fato não nos permite conhecer o absoluto diretamente.
Assim, não existem direitos absolutos, não entendemos verdades
absolutas e, tampouco existimos de forma absoluta.
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Entendemos pequenas verdades, verdades parciais, de natureza
superficial e quantitativa que se coadunem com uma percepção de matriz
utilitarista e meramente intelectual.
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Ocorre que, enquanto a lógica intelectual se limita na dualidade e
na fragmentação, ou seja, fica restrita ao campo das meias verdades, a
sabedoria, ao contrário, nos conduz a um ponto superior.
Esse ponto transcende o reino das relatividades, é justamente onde
podemos encontrar o uno que habita no centro da verdadeira verdade.
O homem intelectual regido exclusivamente pela lógica jurídica
caminha pela existência aprisionado por um dos extremos da realidade
onde existe a possibilidade de ser autor ou réu, de ganhar ou de perder, de
lucrar ou de ter prejuízo.
Caminhando em um dos extremos, o homem se torna fragmentado
e desequilibrado.
O desarmonizado, por estar incompleto, tende a buscar a
completude no local e com as ferramentas que estiverem ao seu alcance.
Seus sentidos lhe sugerem que a plenitude esteja no extroverso,
para fora de si, é para onde lhe guiam seus falsos sentidos.
As ferramentas de busca são seus sentidos, a luta e a ação .
Sua mente lhe sugere: aja! Fale! Verbalize! Lute pelos seus direitos.
Lute para salvar o eu, o teu ego.
Assim age o homem intelectual.
Deste modo a guerra apenas sai dos campos de batalha e atinge os
Tribunais.
Fluindo além dos extremos, do direito ou do torto, do justo ou do
injusto, do agir e do não agir, está o sábio que vive de forma leve e suave.
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O sábio não procura entender a Justiça de forma analítica e
fragmentada.
Ele compreende e vive com sua alma a justiça de forma luminosa,
paciente e tolerante.
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O ponto de partida rumo às verdadeiras verdades é o paradoxo,
pois as grandes verdades surgem sempre em forma paradoxal: perder pra
ganhar, morrer para viver, renunciar para possuir, dar para receber e ceder
para vender.
Esse é nosso desiderato com esse texto, uma busca pela profunda
compreensão da Justiça, a fim de vivermos próximos da paz e da harmonia.
Mas vira e mexe, no nosso caminhar cotidiano está sempre cercado
pelas relatividades, fragmentação e meias verdades com as quais nossa
mente nos presenteia.
Nossa vocação: eternos 5desafios entre o ter e o ser, entre o ser e o
existir, entre o entender e o compreender.
3.0. Conhece-te a ti mesmo.
Toda jornada que vale a pena ser trilhada está comprometida com
a busca pela verdade, pois a verdade liberta o homem das trevas da
incompreensão.
Quem é você de verdade?
A evolução do homem começou pelo seu físico, guiada pelos seus
sentidos e instintos.
Seguiu pelos canais binários da mente, dos pensamentos, das
emoções.
E no terreno mental do livre arbítrio, sua intelectualidade lhe
permitiu julgar sem parar a utilidade prazerosa das coisas.
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Foram alimentados desejos infindáveis por novas conquistas, por
gozos, por prazeres imediatistas e por astutas estratégias de dominação,
fruição e acumulação.
A necessidade foi substituída pelo desejo ilimitado.
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A medida da dignidade foi substituída pela acumulação desmedida.
O inconsciente instintivo do seu lado animal, agora acrescido da
intelectualidade serviu de alicerce para a civilização que conhecemos.
Já se perguntou em quais bases de sustentação surgiram os
primeiros grandes impérios da humanidade?
Lentamente, ora por instinto, ora guiado pela semi-consciência foi
crescendo pela força, cobiça, paixões, estratégias, rivalidades, intolerância,
guerras, destruição, violência, dominação, tiranias, corrupção e acumulação.
Basta uma breve leitura pelos livros de história.
Veremos que desde o surgimento da Suméria até os dias atuais a
palavra que simboliza a síntese histórica, onde o passado encontra o
presente chama-se: guerra.
Seja no campo de batalha, seja na formalidade erudita dos
Tribunais, o homem sobrevive cercado de guerra.
O homem da idade das trevas, que negava a ciência e que
mergulhava no mais obscuro dogmatismo religioso era o guerreiro das
santas cruzadas e o inquisidor combatente das potestades do mal.
O homem científico, agora redimido pelo iluminismo renascentista,
decidiu romper com esse paradigma pretérito e que seu destino seria
traçado pela lei e pela razão.
A lei e a ciência foram defendidas como instrumentos seguros de
salvação.
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Ela traduziria a vontade geral da nação e seria a expressão
nacionalista da maior racionalidade democrática e liberal.
Ocorre que vivendo sob a égide do método científico, da lei e do
Direito, os impérios econômicos e tecnológicos não cessaram de surgir e de
guerrearem entre si por um lugar de destaque na humanidade.
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E dentro dessa lógica do passado, que se repete no presente, o
destino da Terra tem seguido por flagelos mundiais de natureza econômica,
degradação ambiental, possibilidade de extinção nuclear e demais
mortificações.
O homem pós-moderno racionalista, analítico e intelectual é
praticamente o mesmo homem da idade das trevas.
O homem continua vivendo nos excessos, nos desgastes, na
incerteza, na angústia, nas preocupações, no desespero, e na miséria.
5
A grande diferença é que
o neandertal não tinha compreensão
dessa realidade.

O que a pós modernidade nos tem legado, então?
Injustiça, desordem, desequilíbrio.
Por que?
Porque o homem saiu da fase do instinto sensitivo e mergulhou no
poço do egoísmo racional e tem usado toda sua energia intelectual para
justificar sua permanência nessa fase evolutiva.
O

homem

se

transformou

num

egoísta

intelectual.
Com base na tirania do ego intelectual foi criada uma noção
distorcida da vida, da sociedade, do Direito e da autoridade.
Segundo essa percepção egóica, o homem seria vocacionado para
viver no seio social e o Direito com suas fontes e seus operadores, seria o
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único instrumento capaz de lhe restituir a paz e a harmonia perdidas nos
conflitos sociais.
E quando foi o tempo em sua história que o homem desfrutou
de paz e harmonia?
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Simplesmente em nenhum momento.
Porque?
Por que no passado fizemos a opção de construirmos nosso futuro
com alicerce no ego físico-mental.
Decidimos pelo ter, pelo desejar, optamos pelo conflito.
Infelizmente, o Direito não tem conseguido por termo ao conflito.
Ele tem sido reduzido a um instrumento que tão somente legitima
uma disputa institucionalizada pela acumulação de bens e honrarias.
Reduzido e empobrecido dessa maneira o Direito tem se
transformado em um mecanismo a serviço do egoísmo, pois tutela bens, a
cobiça e os conflitos.
Aplicado dessa forma, o Direito desconstruiu justamente aquilo que
ele deveria tutelar, ou seja: a paz.
Nos tornamos intelectuais, acumulamos conhecimentos, bens e
desejos.
Erigimos uma sociedade do ego.
Nela o sábio não tem onde reclinar sua cabeça.
O sábio ainda não tem uma pátria onde possa repousar em paz.
Ele ainda busca parceiros para construir um mundo de paz e
harmonizado com o verdadeiro Direito.
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4.0 A sociedade do ego.
É a sociedade que construímos ao longo do tempo, com a ajuda de
individualismos nacionalistas, apelos territoriais, guerras, mente e
tecnologias.
É uma sociedade coisificada. Baseada no ter. Na acumulação de
tudo aquilo que promove satisfação aos sentidos e aos instintos.
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Seu valor está nas coisas físicas. No prazer, nas torrentes
emocionais, nos desejos, na erudição, na eloquência, no fluxo incessante de
pensamentos.
A autonomia das partes atinge limites extremos em detrimento da
noção do todo.
É uma sociedade extremada, ruidosa, quantitativa, consumista e
poluente.
5

O sistema de Direito adotado termina por se perder na quase
infindável miríade de leis, conflitos e de julgamentos.
A lei é a guardiã dos bens e dos benefícios.
O homem é ensinado a desejar mais e mais e sua felicidade é
medida pelo grau de acumulação e fruição das coisas.
Aqui, o interesse e a perspectiva de vantagem determinam o agir
que não precisa ser sincero.
A grande parte das pessoas somente percebe e conhece a presença
formal e objetiva do Direito.
Os desejos, as satisfações e os lucros são as amarras que mantém
os homens ligados entre si.
A Ética caminha relativizada, tíbia e forjada.
O Direito passa a ser sinônimo de egoísmo e ambição.
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A superficialidade da ação determina. As pessoas seguem
autômatos mandamentos externos e ritualismos dogmáticos.
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O grande volume de prescrições legais, de julgamentos, de
proibições e de interesses pessoais, multiplicam os conflitos e acabam
produzindo mais desordem, criminosos, pobreza e revoluções.
As pessoas buscam exaltação, fama, riqueza e poder. Todos querem
deixar registros de sua passagem pelo mundo e se envaidecem com suas
ações.
O bem geralmente passa despercebido, mas o mal é de súbito
identificado, noticiado e declarado.
O poder procura decretar a ordem com base na possibilidade do
uso da força.
Pessoas inflexíveis procuram superar as diferenças por meio de
lutas, discussões e demais formas institucionalizadas de violência.
O homem egóico confunde sucesso com grandeza e prazer com
felicidade.
É um homem regido por circunstâncias externas, sobre as quais não
possui nenhum domínio e, por tal motivo, vive sujeito às frustrações e
infelicidades.
As teses decisórias são erigidas com o auxílio de mentes brilhantes
que tais quais habilidosas aranhas, tecem a vitória dos grandes numa
estratégica teia feita de tradicionais e ultramodernas teorias.
Por fim, os julgamentos não têm o condão de pacificar porque não
eliminam dos corações dos vencedores o desejo por mais lutas e
conquistas.
Tampouco, as sentenças retiram dos corações dos réus o desejo
por vingança e revanche.

422
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591026

www.conteudojuridico.com.br

A lei pode conter por algum tempo a violência física ou verbal entre
os homens, mas permanece incólume a silenciosa violência mental.
E, caso a guerra esteja latente na parte não perceptível da mente,
mais cedo ou tarde eclodirá em forma de ações.
5.0. O Direito na sociedade dos sábios.
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Segundo o mestre Lao Tsè, essa sociedade se baseia no ser.
Com poucas prescrições e mais virtudes espontâneas que brotam
sem cessar do silencio e da quietude interior.
Os atos seriam genuínos e desinteressados.
Os princípios seriam vividos subjetivamente. Nos corações dos
homens.
O sábio sabe que a exaltação gera rivalidade, cobiça e guerra entre
5
os homens.
O sábio guia-se pela sabedoria interna e ela não possui
preferências e o silêncio produz a força necessária para que o
desinteressado consiga se realizar.
O sábio é adaptável, prestativo, serve, não exige nada e não se
opõe a ninguém.
É sincero, sereno e incontaminável.
O sábio não se envaidece com sua obra e não deixa rastros de sua
passagem.
Sempre auxilia a aperfeiçoar os homens e não vê o mal nos outros.
Compreende que o valor das coisas físicas reside na metafísica e
evita viver nos excessos. E os homens passaram a viver por pouco por conta
dos excessos.
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São inúmeros os desgastes emocionais, o excesso de alimentação,
de preocupações, de angústias e de ambições.
O sábio sabe que a preservação da energia vital é fundamental para
se ter uma vida mais saudável e longeva.
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Aquele que se entrega aos prazeres e excessos da vida, entrega-se
prematuramente ao poder da morte.
Não se esgota quem refreia os sentidos, conserva suas forças e
permanece maleável e flexível.
Contenta-se com o necessário e vive numa paz imperturbável, pois
a guerra se alimenta de excesso de ganância e de mania de sucesso.
O sábio não se apega as coisas e nada perde. Seu desejo é não ter
desejos. O que aos outros parece insignificante, para ele é importante.
São cautelosos, reservados, amoldáveis, autênticos, ponderados e
gratos.
Esvaziam seus corações de desejos e os preenchem de silêncio,
aceitação, gratidão e contemplação.
Falam pouco, ensinam com o silêncio, não se desesperam e se
adaptam aos acontecimentos.
Carregam de boa vontade o peso de sua jornada terrestre de forma
solidária, tranquila e digna.
São fortes, viris, porém, delicados e ingênuos como uma criança.
Sua humildade, simplicidade e poder interior ajudam a regenerar as
relações entre as pessoas e o mundo.
O sábio não aspira ao poder, não conhece ambição ou glória.
Segue em paz o ritmo da evolução.
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Não faz uso da força, da dominação ou da violência e acaba
vencendo todos.
Ele sabe que a violência é prova de fraqueza e que a guerra gera
angústia e miséria.
O sábio sabe que decretar a ordem pela violência é incubar
desordem e destruição para o futuro.
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Somente um possuidor não violento ou beligerante possui
realmente o possuído.
O sábio que almeja brilhar como pedra preciosa cai por terra tal
qual poeira sem valor.
Sua felicidade não é uma chegada, mas uma jornada.
Sua satisfação repousa na renúncia.
5

O sábio não é um herói da ação e tampouco da acumulação. Ele é
um herói da renúncia.
Procura viver como criança: flexível, puro e em harmonia.
Cala, volta-se para seu ser interno, suaviza, abranda, iguala,
conscientiza e unifica-se com o todo.
Sua maior arma é a benevolência que vence pela suavidade e pela
recipiência.
Percebe o grande no pequeno e a qualidade nas poucas
quantidades.
Assume atitude de eterno aprendiz e nunca se considera mestre de
ninguém.
Não discute, não sente raiva, não se irrita, não tiraniza, conserva a
paz verdadeira e conduz suavemente.
Vive para fazer o bem aos outros.
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Seu fundamento de fazer o bem está em ser bom.
Seu ser bom é viver em harmonia com a sabedoria e a alma
universal.
6.0 A fonte da sabedoria.
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A fonte da sabedoria está no interior do homem.
É lá que está a fonte e a causa da sabedoria.
Deve o homem concentra-se no seu íntimo e profundo ser.
As grandes lições são aprendidas na solidão e no silêncio.
Para uma conexão com a verdadeira verdade requer-se um
mergulho profundo e prolongado no silêncio e na solidão.
A sabedoria radica no intangível, a partir do qual toda física se
revela secundária e parcial.
Todas as facticidades tangíveis são meros reflexos ou alegorias da
realidade incognoscível.
O sábio renuncia o falso agir do ego e conquista o verdadeiro agir.
O homem intelectual afirma o Direito e acaba perdendo a Justiça.
O sábio renuncia ao Direito e acaba conquistando a Justiça.
7.0. Conclusões.
Nas palavras de Huberto Rohden: “ Summum Ius, Summa Iniura”, o
sumo Direito é a suma injustiça.
Enquanto o homem egóico insiste nos seus direitos, tudo ficará
torto.
Quando o homem renuncia a seus direitos, tudo se endireita.
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A sociedade humana é regida pelo Direito, mas a consciência
obedece à Justiça.
O sábio dá mais importância aos seus deveres do que aos seus
direitos.
Entender é um ato meramente analítico e intelectual.
Compreender é algo mais profundo, pois somente se compreende
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aquilo que se vive e aquilo que se é.
A Justiça não pode ser entendida, ela deve ser vivida.
Perceba que toda ação gera um efeito.
Pense que você é livre para agir, mas é escravo das consequências.
Sinta que a primeira pessoa a ser atingida com um ato de
desequilíbrio é você mesmo.

5

A parte que somente pensa em si e esquece do todo, corre o risco
de perder o todo e, perdendo o todo, perderá também a parte que,
egoisticamente, desejou salvar.
Mas aquele que pensar em salvar o todo e estiver disposto a
sacrificar sua parte, salvará o todo e, salvando o todo, salvará a parte que,
voluntariamente, estava disposto a perder.
Não macule com intolerância, violência física, verbal ou mental a
casa onde você vai passar grande parte da sua vida.
Pense que não existe diferença essencial entre a vitória ou a
derrota.
O vencedor sempre perde algo.
O perdedor sempre ganha algo.
É na escuridão que a luz mostra seu brilho.
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É na crise, na dificuldade que o defensor mostra o brilho solar da
sua fidelidade e se distancia da frágil luminosidade refletida pelos metais
acumulados pelos mercenários.
Não lute, pratique o bem.
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Os verdadeiros heróis não são os heróis da ação e da acumulação.
Os verdadeiros heróis são os heróis da renúncia e do sacrifício.
Mais vale degustar a hortaliça com amor do que devorar o boi
cevado com ódio.
Onde o bem e a sabedoria são plenamente praticados, não há luta
e mal nenhum a ser combatido.
Caminhe pelo mundo de forma tolerante, simples, humilde, afetiva,
sábia, bondosa e polida.
Conquistar as glórias do mundo e perder a paz, a saúde, a
tranquilidade, a família, os amigos, enfim, nossa alma, não vale a pena.
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O COMPANHEIRO COMO HERDEIRO NECESSÁRIO E LEGÍTIMO
RAYSSA
FERNANDA
CORO
MONTES:
Bacharelanda da "Faculdade de Direito Laudo de
Camargo" - UNAERP.
O presente artigo traz uma ANÁLISE ao tratamento diferenciado
que o “Livro V do Código Civil – Do Direito das Sucessões”, faz ao
companheiro e o cônjuge, uma vez que a “Constituição Federal” e o próprio
“Direito de Família”, os equiparam.
Analisando do ponto de vista histórico, no Código Civil de 1916,
não havia normas que regulassem os direitos daquelas pessoas que
moravam juntas, mas que não eram casadas.
Com o passar do tempo, o Estado, percebendo que cada vez mais
crescia o número de pessoas que recorriam a ele, pedindo auxílio sobre a
maneira de agir com estas relações, viu na intervenção o único meio de
controlar e nortear as tais relações.
A Constituição Federal de 1988 foi a primeira que trouxe
regulamentação para estas uniões, regulando em seu §3º do artigo 226,
que “para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre

o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua
conversão em casamento”, bem como, assegurando o direito de herança a
partir do inciso XXX, do artigo 5º.
A primeira lei que regulamentou os direitos dessas uniões foi a Lei
n. 8.971 de 1994. Quase dois anos após, uma nova comissão de legisladores
criam uma nova Lei n.9.278 de 1996, melhor redigida, que entrara em vigor
sem a revogação da Lei de 1994.
Em 2002 o novo Código Civil entra em vigor regulamentando o
casamento e a união estável. Portanto, como não houve revogação da Lei
de 1994, o nosso Código Civil é uma mistura das leis de 1994 e 1996. Diz o
artigo 1.723, do Código Civil: “É reconhecida como entidade familiar a união

estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública,
contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de
família”.
Desta forma, analisando partes do Código Civil e da Constituição
Federal, constatamos que para a lei, os companheiros e cônjuges possuem
os mesmos direitos e deveres se equiparando. Tanto é claro tal
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equiparação, que o próprio Regime Geral da Previdência Social (RGPS)
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prevê a concessão de pensão previdenciária ao convivente sobrevivente.
O CÔNJUGE NO DIREITO SUCESSÓRIO
A posição do cônjuge dentro do instituto do direito sucessório vêm,
ao longo do tempo se modificando, sendo classificado como terceiro na
ordem de vocação hereditária, conforme artigo 1.829 Código Civil de 2002,
passando a concorrer com igualdade de condições com os descendentes e
ascendentes do de cujus.
A participação do cônjuge supérstite na herança do falecido
dependerá do regime de bens que regia a sua relação, concorrendo com os
demais herdeiros. Sendo que, neste caso, processar-se-á primeiro a
sucessão de forma que se considere o regime de bens, no qual eram
casados.
Nos
casos em que o regime
é o da comunhão
universal e comunhão parcial de bens, o direito de família já garante ao
cônjuge direito sobre os bens a serem inventariados. No caso
da comunhão universal, terá direito a metade de todo o patrimônio do de
cujus e, na comunhão parcial 5de bens, terá direito a metade de todo
patrimônio adquirido na constância do casamento a título oneroso, além de
concorrer com os descendentes do falecido no caso de existência de bens
particulares.
A história muda quando o regime é o da separação total de
bens. Nesse caso, o cônjuge supérstite não concorrerá com os herdeiros,
atingindo inclusive os bens adquiridos na constância do casamento a título
oneroso. Isto ocorre, pois, os cônjuges optaram por não ter comunicação
patrimonial e, não faz sentido permitir que o cônjuge supérstite receba
como herança os mesmos bens que não se comunicavam anteriormente.
Portanto, o cônjuge supérstite será concorrente dos demais
herdeiros se o regime for o da comunhão parcial de bens, excluindo-se
primeiro a sua parte na meação de todos os bens adquiridos onerosamente
na constância do casamento e, dividindo os bens particulares do falecido
entre ele e os descendentes ou ascendentes, ressaltando-se que, não
havendo bens particulares do falecido, o cônjuge supérstite recebera
somente a sua meação nos aquestos.
O COMPANHEIRO NO DIREITO SUCESSÓRIO
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Apesar de equiparado ao cônjuge pela Constituição Federal, o
Código Civil de 2002 não atribuiu ao convivente supérstite à qualidade de
herdeiro necessário e legítimo, conforme ocorrido com o cônjuge, ficando o
seu tratamento em caso de sucessão, regulado pelo artigo 1.790 do Código
Civil.
Conforme “caput” do referido artigo, o convivente supérstite
participará da sucessão somente em relação aos bens adquiridos na
constância da união, não tendo direito a concorrência com os demais
herdeiros em caso de patrimônio particular do falecido, por não ter sido
classificado como herdeiro necessário. O legislador também não assegurou
ao convivente supérstite o direito real a habitação, conforme assegurado ao
cônjuge supérstite pelo artigo 1.831, do Código Civil.
Vislumbra-se nessa parte do Código Civil um grande retrocesso,
pois, contrariando a equiparação feita pela Constituição Federal, os
legisladores trataram os conviventes supérstites de forma bastante
inflexível, distinguindo-os claramente dos cônjuges, principalmente quando
trata da concorrência do convivente com descendentes exclusivos do
falecido e descendentes comuns, bem como, quando estabelece que o
convivente supérstite concorra com herdeiros colaterais, o que não ocorre
com o cônjuge.
No entanto, é plausível dizer que o tratamento diferenciado entre
companheiro e cônjuge supérstite pelo Código Civil, ora é prejudicial ora
lhe traz benefícios. Conforme exemplificado por Carlos Roberto Gonçalves,
se o falecido possuía apenas um imóvel, o cônjuge supérstite terá direito a
apenas 50% do bem, ao cabo que os outros 50% ficaram para os demais
herdeiros, figurando o cônjuge apenas como meeiro. Já o convivente
supérstite, a partir do artigo 1.790, fará jus a 50% do imóvel e mais 25%
pela concorrência na herança com o filho.
Verdade é que, não importa os benefícios que o referido dispositivo
traz, e sim o fato de que já evoluímos nesta matéria e conseguimos a
equiparação de tratamento entre cônjuges e conviventes, não sendo justo
que apenas em tal matéria, estes sejam tratados de forma desproporcional.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1.790 DO CÓDIGO CIVIL
Alegando “não haver família de segunda classe” o IBDFAM
representado pela vice-presidente do instituto Ana Luíza Maia Nevares,
pediu ao Supremo Tribunal Federal que considere inconstitucional o artigo
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convivente supérstite, contrariando assim a equiparação dada pela
Constituição Federal.
Com sete votos favoráveis, os ministros do STF decidiram pela
inconstitucionalidade do referido artigo, reconhecendo a diferenciação de
tratamento na matéria sucessória entre convivente e cônjuge supérstite.
Mas vale ressaltar que, mesmo com a declaração de inconstitucionalidade,
não caberá recurso aos casos já julgados.
Assim, com a declaração de inconstitucionalidade de tal artigo,
resta claro que, dentro do direito sucessório deverá o convivente ficar lado
a lado do cônjuge, não sendo-lhes atribuído qualquer tratamento
diferenciado. Tendo eles os mesmos direitos e deveres previstos pela
Constituição Federal.
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