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1. O habeas corpus impetrado no TRF-4, em Porto Alegre, em favor da
liberdade de Lula, começou juridicamente de forma completamente errada,
porque ataca “a prisão decretada pelo juiz Moro”, que não atenderia os
requisitos legais.
2. Ocorre que Lula já não está preso por ato do juiz Moro, sim, por
5
decisão da 8ª Turma do TRF-4, que acolheu entendimento do STF no sentido
de executar imediatamente a pena de prisão após decisão condenatória de
segundo grau.
3. Sem a emenda constitucional pertinente e necessária (que o
Legislativo, por razões óbvias, recusa promulgar), emenda que defina os
contornos do que se entende por coisa julgada, respeitando o núcleo duro
dessa cláusula pétrea, vamos ainda ver muitos capítulos dessa novela diabólica
(dentro e fora do STF).
4. O desembargador que concedeu a ordem de libertação de Lula não
podia conhecer do habeas corpus, porque é público e notório que Lula está
preso por força de decisão do STF, cumprida pelo TRF-4, de Porto Alegre (não
por ordem de Moro). Contra a determinação deste tribunal cabe recursos para
os tribunais de Brasília, que já foram interpostos pela defesa do ex-presidente.
5. Na operação Tabajara (de 8/7), típica de um país cleptocrata
agonizante, tivemos a atuação de um desembargador plantonista que devia
liminarmente refutar o habeas corpus. Em seguida manifestou Moro que está
de férias, fora do Brasil. Juiz de férias só pode jurisdicionar quando há portaria
específica suspendendo suas férias (ainda que seja por um só dia). Logo após
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opinou o juiz relator (Gebran), que não possui competência recursal. Todos
opinando ou decidindo em caso em que não poderiam atuar.
6. No final, o presidente do TRF-4 “revogou” o habeas corpus concedido
pelo desembargador plantonista. Lula continua preso. A insegurança jurídica
tornou-se o “normal” em alguns setores do Judiciário brasileiro. O povo está
farto dessa bagunça judic0ializada.
7. A indicação política para os tribunais é uma aberração sem tamanho.
Temos que acabar com essa pouca-vergonha, que é incompatível com os
princípios republicanos num país cleptocrata.
8. Vemos a cada momento alguns juízes defendendo seus padrinhos ou
apaniguados. Favreto deu habeas corpus para Lula, seu ex-chefe. Toffoli deu
habeas corpus de ofício (sem pedido de ninguém) a José Dirceu (seu expatrão). Cármen Lúcia com seu voto minerva salvou Aécio Neves, garantindo
sua indecente permanência no Senado.
9. Lewandowski e Renan salvaram os direitos políticos de Dilma, em um
“fatiamento” inadmissível da Constituição. Gilmar Mendes concedeu habeas
corpus ao financiador do seu instituto IDP (Orlando Diniz, da Fecomércio do
RJ) assim como ao pai da noiva de quem foi padrinho. Nenhum deles se dá por
impedido nessas situações de patente suspeita. A Justiça vai perdendo força (e
aí mora o germe da anarquia).
10. Os ministros da Corte Suprema não têm noção do quanto suas
decisões aberrantes são perniciosas para a preservação do bem comum, ou
seja, da boa saúde da sociedade republicana.
11. O espetáculo deste domingo (8/7/18) foi deplorável. A insegurança
jurídica gerada por alguns juízes reforça os males das nossas raízes: “As
constituições feitas para não serem cumpridas, as leis existentes para serem
violadas, tudo em proveito de indivíduos e oligarquias, são fenômeno corrente
em toda a história da América do Sul” (Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do
Brasil).
12. Os juízes são encarregados de promoverem a segurança jurídica (a
moderação, a sensatez, a prudência, o equilíbrio). Nas cleptocracias
agonizantes (cleptocracia = governo de ladrões), alguns deles, particularmente
os indicados politicamente, fazem exatamente o contrário (sem nenhum tipo
de punição). Contra tudo isso é que estamos indignados. Reformas profundas
também devem ser feitas no Judiciário.
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DESJUDICIALIZAÇÃO: CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL
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RESUMO: O presente trabalho de pesquisa tem por objetivo analisar os meios
consensuais de resolução de conflitos, mediação e conciliação, no novo Código
de Processo Civil, positivado pela Lei nº 13.105/15. A conciliação e a mediação
5
têm se caracterizado como métodos eficazes na concretização da paz social por
meio da solução pacífica das controvérsias, que se dá pelo ajuste de vontades
das partes em conflito. Os benefícios são diversos como procedimento célere, a
diminuição do desgaste emocional dos conflitantes e a redução do custo
financeiro, entre outros. Desta forma o amplo incentivo desses métodos
consensuais no novo Código de Processo Civil é uma das soluções que surge
para o Poder Judiciário brasileiro que atualmente, é caracterizada por um
ineficaz acesso à justiça, e possui um estoque de processo que chega a
alarmante marca de mais de cem milhões de processos em tramitação. Os
meios consensuais que serão apresentados nesse estudo são de importância
fundamental para se alcançar o objetivo principal que é a paz social.
Palavras-chave: Meios Consensuais de Solução de Conflitos. Conciliação.
Mediação. Lei nº 13.105/15. Novo Código de Processo Civil.
ABSTRACT: The present research aims to analyze the consensual means of
conflict resolution, mediation and conciliation, in the new Code of Civil
Procedure, positived by Law 13,105 / 15. Conciliation and mediation have been
characterized as effective methods in the realization of social peace through the
7
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

peaceful settlement of disputes, which is the adjustment of the wills of the
parties to the conflict. The benefits are diverse such as quick procedure, the
reduction of the emotional exhaustion of the conflicting ones and the reduction
of the financial cost, among others. In this way, the broad incentive of these
consensual methods in the new Code of Civil Procedure is one of the solutions
that arises for the Brazilian Judiciary, which today is characterized by inefficient
access to justice, and has a process inventory that reaches an alarming mark of
more Of one hundred million cases in process. The consensual means that will
be presented in this study are of fundamental importance in order to achieve
the main objective of social peace
Key-words: Consensus Means of Conflict Solution. Conciliation. Mediation. Law
13.105 / 15. New Code of Civil Procedure.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. SEÇÃO 1 MEIOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE
CONFLITOS. 1.1 DA CONCILIAÇÃO. 1.2 DA MEDIAÇÃO 1.3 CONCILIAÇÃO E
MEDIAÇÃO: DISTINÇÕES E SEMELHANÇAS. SEÇÃO 2 COM O ADVENTO DO
NCPC. 2.1 INOVAÇÕES. SEÇÃO 3 3.1 CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS AO NCPC
QUANTO A CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO 3.1.1 VANTAGENS. 3.1.2
DESVANTAGENS. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 31 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

INTRODUÇÃO
O objetivo desse trabalho de pesquisa é analisar os meios
consensuais de resolução de conflitos, especificamente conciliação e mediação,
no âmbito do Poder Judiciário, pelo prisma do novo Código de Processo Civil
(Lei n. 13.105/15).
O tema está em crescente debate no meio acadêmico uma vez que o
Estado, não consegue atender a progressiva demanda da esfera judicial. A Lei
da Mediação e o novo Código de Processo Civil conduzem uma nova
perspectiva em relação aos meios consensuais, ao instituir e incentivar a sua
total utilização na resolução de conflitos ao longo de toda a sua redação.
Nota-se uma atuação intensa, por meio de resoluções, onde se dá
destaque a Resolução nº 125 de 29/11/2010, do Conselho Nacional de Justiça,
8
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a fim de garantir pleno acesso à justiça por meio de uma tutela jurisdicional
célere, justa e eficaz.
Primeiramente, faz-se uma abordagem sobre os meios consensuais
de solução de conflitos. Destacam-se, então, a conciliação e da mediação, suas
definições, características, distinções e semelhanças.
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Aborda-se, após, a conciliação e a mediação no novo Código de
Processo Civil, que traz uma expectativa positiva no Judiciário no que tange a
resolução de conflitos de forma consensual. Verifica-se, como mudanças
essenciais, o amplo incentivo a autocomposição dos conflitos, por meio da
conciliação e mediação.
Por fim, faz-se uma análise critica sobre a aplicação dos institutos de
mediação e conciliação, observando os pontos positivos e os pontos que
causam preocupação no momento de pratica.
SEÇÃO 1 – MEIOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
5

Diante do quadro que a justiça brasileira, dentro de uma perspectiva
geral, se encontra os meios consensuais de solução de conflitos são os mais
viáveis, observando-se em qualquer aspecto, seja ele econômico, temporal ou
social, uma vez que não pode o Poder Judiciário, por insuficiência de recursos
de todo tipo, resolver todos os conflitos.
De acordo com MORAIS (1999, p. 118-119):
Pode-se, assim, construir um quadro acerca da
transformação da tutela jurídica na sociedade, não
obstante, frisamos, novamente, que tal evolução não se
estabeleceu necessariamente nesta sequência clara e
lógica como aparenta, afinal, a história humana não é
retilínea, ao contrário, ela é contraditória, com avanços,
estagnações e, às vezes, até retrocessos. O que embasa tal
assertiva é o fato de institutos utilizados nas civilizações
antigas, como é o caso da mediação e da arbitragem, no
devir demonstrado acima foram substituídos por outros,
que eram considerados mais justos e eficazes, e hoje
9
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estão sendo retomados com o objetivo de atacar a
debatida crise da administração da justiça, pelos mais
variados motivos.
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Instituiu-se, no Brasil através da Resolução n. 125/2010 do Conselho
Nacional de justiça, a política pública para tratamento adequado dos conflitos
jurídicos, com inequívoco incentivo à autocomposição
De acordo com DIDIER JUNIOR (2017, p. 305):
Compreende-se que a solução negocial não é apenas
um meio eficaz e econômico de resolução dos litígios:
trata-se de importante instrumento de desenvolvimento
da cidadania, em que os interessados passam a ser
protagonistas da construção da decisão jurídica que
regula as suas relações. Neste sentido, o estímulo à
autocomposição pode ser entendido um reforço da
popular no exercício do poder – no caso, o poder de
solução dos litígios. Tem, também por isso, forte caráter
democrático. O propósito evidente é tentar dar início a
uma transformação cultural – da cultura da sentença para
a cultura da paz.
O Conselho Nacional de Justiça exerce uma importantíssima função
de gestor desta política pública, na esfera do Poder Judiciário.
O parágrafo único do art. 1º da Resolução n. 125 do CNJ determina:
Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de
tratamento dos conflitos de interesses, tendente a
assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por
meios adequados à sua natureza e peculiaridade.
Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe, nos
termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil
combinado com o art. 27 da Lei de Mediação, antes da
solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros
10
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chamados meios consensuais, como a mediação e a
conciliação, bem assim prestar atendimento e orientação
ao cidadão.
Pode-se, inclusive, defender atualmente a existência
de um princípio do estímulo da solução por
autocomposição – obviamente para os casos em que ela é
recomendável. Trata-se de principio que orienta toda a
atividade estatal na solução dos conflitos jurídicos.
De acordo com DIDIER JUNIOR (2017, p. 305)
O Poder Legislativo tem reiteradamente incentivado a
autocomposição, com a edição de diversas leis neste
sentido. O CPC ratifica e reforça essa tendência: a) dedica
um capitulo inteiro para regular a mediação e a conciliação
( arts. 165-175); b) estrutura o procedimento de modo q
pôr a tentativa
de autocomposição como ato anterior ao
5
oferecimento da defesa pelo réu (arts. 334 e 695); c)
permite a homologação judicial de acordo extrajudicial de
qualquer natureza (art.515, III; art. 725, VIII); d) permite que,
no acordo judicial, seja incluída matéria estranha ao objeto
litigioso do processo (art. 515, § 2º); e) permite acordos
processuais (sobre o processo, não sobre o objeto do
litígio) atípicos(art. 190).
Nesse sentido o direito processual civil brasileiro é, claramente,
estruturado para de incentivar a autocomposição
1.1 DA CONCILIAÇÃO
A palavra conciliação é derivada do latim, “conciliare”, que significa
ato ou efeito de conciliar, ou seja, abrandar divergências. Por meio de um
processo consensual busca uma efetiva harmonização social e a restauração, da
relação social das partes através de um ato espontâneo, voluntário e de comum
acordo entre as partes. Para SAMPAIO JUNIOR (2007, p.148) “os Juízes precisam
desprender-se da concepção de que sua tarefa precípua é decidir e que a
tentativa de conciliação, prevista nos procedimentos, é somente uma
11
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somente decidir os litígios mas também de participar e incentivar a conciliação,
sendo assim, contribuindo para uma mudança de cultura na sociedade,
tornando-a mais pacífica.
No Brasil, em seus princípios fundamentais temos o cidadão e a pessoa
humana, de maneira tal que é primordial reconhecer a conciliação como uma
forma principal de solucionar os litígios, com vistas a refletir na formação de
uma sociedade com mais harmônica, virtuosa e altruísta.
Sendo assim, é um meio consensual de solução de conflitos que tem
como característica a presença de um terceiro imparcial - o conciliador – que
tem a incumbência de sugerir propostas que auxiliem as partes em questão na
busca pela solução consensual do conflito, com o objetivo de alcançar uma
solução satisfatória para ambas as partes.
Não trata-se de um meio complexo e de difícil aplicação, uma vez que
não existe a necessidade de produção de provas e as partes ainda evitam
gastos com documentos e locomoção aos fóruns. Ademais, mostra-se eficaz na
pacificação social, tendo em vista que as próprias partes atuam, conjuntamente,
solucionando o conflito, sem a imposição de um terceiro.
A conciliação pode ser alcançada tanto durante o curso do processo,
quanto antes de instaurada a ação. Ambos os procedimentos perseguem o
mesmo objetivo, a solução do conflito através do consenso entre as partes.
Assim a conciliação se constitui por uma série de atos procedimentais, nos
quais se evidencia essencial o posicionamento do conciliador no sentido de
favorecer a negociação, ao incitar o diálogo entre as partes e fazer
apontamentos e sugestões para satisfação de suas necessidades e interesses,
sempre com o intuito de se obter a melhor solução para o conflito.
COSTA (2003, p.177) destaca, entretanto, que deve-se observar com total
atenção a obediência à imparcialidade e à autonomia das partes, uma vez que a
linha que separa a parcialidade da imparcialidade pode ser muito tênue,
sobretudo tendo em vista que a postura do conciliador é mais ativa:
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Ressalte-se que a imparcialidade do terceiro não é
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uma exigência lógica, mas ética, somente fazendo sentido
dentro de uma perspectiva que valorize a subjetividade
das pessoas e que considera legítimo apenas o acordo
que é realizado por uma vontade livremente expressada,
o que implica a ausência de pressões externas, como
ameaças, subornos ou pressões. Nessa medida, exige-se
do assistente que sirva como um facilitador do acordo ou
do equilíbrio e não como um defensor de determinado
interesse, ainda que seja dos valores que ele considera
justos.
Verifica-se que apesar do conciliador sugerir diversas propostas, que
caracteriza sua postura ativa no procedimento, para tentar solucionar o conflito,
a decisão final fica sempre a critério das partes, que podem a qualquer
momento preferir à solução judicial, por meio da submissão a sentença do juiz.
Durante a vigência do CPC/73,
nota-se a prática da conciliação mais
5
comum no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, regulamentados
pela Lei n. 9.099/95, que em seu artigo 2º já destaca a simplicidade do
procedimento que deve respeitar os critérios da oralidade, informalidade,
economia processual e celeridade, no intuito sempre de propiciar a conciliação.
Na área Cível aos juizados são encaminhadas as causas de mínima
complexidade, conforme assevera o artigo 3º da mencionada lei. Já na esfera
Criminal, conforme disposto no artigo 60, os juizados tem competência para
buscar a conciliação em julgamentos e execuções de infrações penais de menor
potencial ofensivo, sempre observando as regras de conexão e continência.
No âmbito da Justiça do Trabalho, verifica-se que a prática da conciliação
é muito mais costumeira, uma vez que possui inequívoca disposição em vários
dispositivos constantes da Consolidação das Leis do Trabalho. A conciliação é
vista como um princípio no procedimento processual trabalhista almejada ao
longo de todo o processo.
O caput do artigo 764 da CLT destaca esse princípio ao dispor que “os
dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do
Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação”. Já o artigo 852-E dispõe que, a
13
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conciliação pode se realizar no decorrer de qualquer fase da audiência tendo o
juiz a incumbência de esclarecer às partes sobre as suas benesses, e para isso
lança mão de todos os meios possíveis e adequados de persuasão.
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Por fim, os artigos 846 e 850 dispõe sobre a necessidade do juiz propor a
conciliação logo da abertura da audiência e novamente antes da sentença, logo
após as razões finais.
Ademais, verifica-se que a CLT dispõe acerca da solução extrajudicial dos
conflitos trabalhistas, que ocorre por meio das comissões de conciliação prévia
ou de núcleos de conciliação trabalhista em sindicatos.
Assim, bem destacou CALMON (2011, p.12):
Nesse processo conciliatório impõe-se afirmar que a
Justiça Federal e o Poder Público promoveram uma
autêntica releitura do princípio da indisponibilidade do
interesse público, pois também é em atenção ao princípio
que muitos acordos têm sido realizados, e o trabalho tem
avançado para matérias que não se imaginava jamais,
como execução fiscal e desapropriação.
Na Justiça Federal, nota-se um grande progresso no que tange a pratica
de conciliação. Mas precisamente em função da promulgação da Lei n.
10.259/01 que instituiu os Juizados Especiais Federais Cíveis e Criminais.
Verifica-se que os Tribunais Regionais Federais se empenham para tornar
contumaz a prática conciliatória, como em questões de matéria previdenciária,
alusivas ao Sistema Financeiro de Habitação, execuções fiscais, causas de direito
ambiental, desapropriações e pedidos de medicamentos, para citar como
exemplo.
1.2 DA MEDIAÇÃO
A mediação do latim, mediatione, pode ser definida como procedimento
consensual no qual uma terceira parte imparcial, que deve ser escolhida ou
aceita pelos partes litigantes, intermedia, encoraja e utiliza técnicas para a
resolução da divergência.
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Os litigantes, portanto, são os responsáveis pela decisão que melhor os
satisfaçam.
VEZULLA (1998, p.15-16) explica que:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Mediação é a técnica privada de solução de conflitos
que vem demonstrando, no mundo, sua grande eficiência
nos conflitos interpessoais, pois com ela, são as próprias
partes que acham as soluções. O mediador somente as
ajuda a procurá-las, introduzindo, com suas técnicas, os
critérios e os raciocínios que lhes permitirão um
entendimento melhor.
Portanto, mediar é interceder, servir como veiculo de comunicação, buscar
as melhores soluções e apresentar para as partes de maneira clara e criativa de
forma que todos ganhem ao final e o relacionamento que existe seja
preservado.
5
SALES (2003, p. 47) assevera
que:

Mediação não é um processo impositivo e o
mediador não tem poder de decisão. As partes é que
decidirão todos os aspectos do problema, sem
intervenção do mediador, no sentido de induzir as
respostas ou as decisões, mantendo a autonomia e
controle das decisões relacionadas ao conflito. O
mediador facilita a comunicação, estimula o diálogo,
auxilia na resolução de conflitos, mas não os decide.
Verifica-se, em regra, que trata-se de um instituto utilizado em conflitos
multidimensionais ou complexos. Ademais, tem as características de um
procedimento estruturado, com prazo indefinido, podendo terminar ou não em
acordo, uma vez que as partes têm autonomia, que deve sempre ser respeitada,
na escolha de soluções que compatíveis com seus interesses ou necessidades.
O artigo 2º da Lei da Mediação estabelece os princípios da mediação que
são tantos os mesmos da conciliação constantes no novo CPC. Desta forma
dispõe o artigo que a mediação deve ser orientada pela imparcialidade do
15
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agente mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade,
autonomia da vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade e boafé.
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AZEVEDO (2015, p. 20), destaca a função essencial de facilitador da
negociação que possui os mediadores:
Trata-se de um método de resolução de disputas no
qual se desenvolve um processo composto por vários atos
procedimentais pelos quais o(s) terceiro(s) imparcial(is)
facilita(m) a negociação entre as pessoas em conflito,
habilitando-as a melhor compreender suas posições e a
encontrar soluções que se compatibilizam aos seus
interesses e necessidades.
ANDRIGHY (2006, p.136), por sua vez, salienta a relevância de
um profissional mediador hábil para exercer a nobre função de facilitador do
diálogo e com habilidade e competência de transmitir a mesma confiança de
um juiz para as partes:
Sem adentrar na profícua discussão acerca do
conceito de mediação, deve-se atentar apenas para a
compreensão de que as partes estarão sendo orientadas
por um profissional bem treinado, que tem a função
precípua de ouvir os protagonistas e a habilidade de
mostrar-lhes que nenhum deles é detentor da verdade
total, mas que o outro, na maior parte das vezes, é o
titular da parcela da verdade que pensa estar consigo.
Afastar o bloqueio gerado pela convicção da parte de que
é absoluta titular da verdade constitui uma tarefa árdua e
complexa que exige ser trabalhada por profissional
plenamente qualificado, no qual as partes depositem a
mesma confiança que conferem ao juiz.
Ressaltando esse entendimento, TRENTIN e SEIXAS TRENTIN (2011,
p.2):
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Nesse contexto, enfatiza-se que o papel da mediação
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e da conciliação é no sentido de serem instrumentos que
proporcionam a pacificação social, tendo em vista que seu
objetivo é resolver os conflitos da sociedade, seja através
do diálogo das partes para que cheguem a um consenso
através de suas próprias decisões, proporcionando assim,
que os acordos celebrados se tornem mais sólidos, não
deixando a cargo de um terceiro impor uma decisão que
possa vir em benefício de um e em prejuízo de outro, de
modo que não haverá um perdedor.
A mediação está diretamente ligada à valorização dos laços de
relacionamento e busca incentivar, com a ajuda de uma terceira pessoa, a
solução do conflito para ao final extrair os verdadeiros interesses que
ocasionaram a lide.
Segundo LEVY (2008, p.123):
5

Uma nova maneira de interação nos conflitos
interpessoais. Traz à tona o desejo das pessoas em
resolver seus próprios conflitos e realizar suas próprias
escolhas. Propõe a autodeterminação e autonomia dos
mediandos. Incentiva o olhar para um planejamento do
futuro, que se pretende tranquilo e promissor, deixando
as mágoas e os rancores no passado.
É possível afirmar que com a mediação as partes envolvidas no conflito
têm mais qualidade na solução do mesmo, pois, a solução é feita através de um
consenso e não é feita pela imposição de uma terceira pessoa. É através desse
processo que as partes podem ter uma maior possibilidade para apresentar
seus problemas e as suas necessidades e isso aumenta a resolução de conflitos
para todos os usuários.
1.3 CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO: DISTINÇÕES E SEMELHANÇAS
Conciliação e mediação são formas de solução de conflito, que
apresentam algumas distinções e semelhanças, no processo em que um
terceiro imparcial intervém, com a função de auxiliar as partes a chegar à
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autocomposição, quais sejam, a conciliação ou mediação. Destaca-se que ao
terceiro não cabe resolver o problema, mas sim exercer a função de agente
catalisador da solução consensual, uma vez que atua sempre estimulando as
partes para uma solução negocial.
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CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO (2012, p. 36) destacam as
semelhanças e diferenças entre esses dois meios consensuais de resolução de
conflitos:
A mediação assemelha-se à conciliação: os
interessados utilizam a intermediação de um terceiro,
particular, para chegarem à pacificação de seu conflito.
Distingue-se dela somente porque a conciliação busca
sobretudo o acordo entre as partes, enquanto a mediação
objetiva trabalha o conflito, surgindo o acordo como mera
consequência. Trata-se mais de uma diferença de método,
mas o resultado acaba sendo o mesmo.
Nesse sentido, cabe salientar as especificidades de conciliação e
mediação, suas distinções e semelhanças a fim de não incorrer na fatal
confusão dos institutos. SALES (2003, p. 38) estabelece com clareza essa
diferença:
Na conciliação o objetivo é o acordo, ou seja, as
partes, mesmo adversárias, devem chegar a um acordo
para evitar um processo judicial. Na mediação, as partes
não devem ser entendidas como adversárias e o acordo é
a consequência da real comunicação entre as partes. Na
conciliação, o mediador sugere, interfere, aconselha. Na
mediação, o mediador facilita a comunicação, sem induzir
as partes ao acordo.
Nota-se que é inequívoca a semelhança da mediação e conciliação no que
tange a participação de um terceiro imparcial; o incentivo a comunicação em
critérios objetivos para produção de resultado, que é a solução consensual do
conflito; a impossibilidade imposição as partes dos resultados; a busca de
saídas que geram benefícios mútuos e portanto que satisfaçam os envolvidos; e
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o pleno e importantíssimo exercício da autonomia privada, isto é, da partes
envolvidas, na produção de saídas para os problemas.
De acordo com DIDIER JUNIOR (2017, p. 308)
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Ambas são técnicas que costumam ser apresentadas
como os principais exem plos de "solução alternativa de
controvérsias" (ADR, na sigla em inglês: alternative dispute
resolution). O adjetivo, no caso, funciona para contrapor
essas formas de solução dos conflitos à jurisdição estatal.
Esses são os aspectos em que as duas técnicas de autocomposição
são semelhantes. A distinção essencial mostra-se justamente no momento em
que o profissional mediador e conciliador esta atuando, mas especificamente
no que concerne à formação de vontade das partes. Enquanto o mediador atua
no intuito de elaborar propostas pelas partes sem realizar qualquer
interferência, o conciliador, ao contrário, atua como formulador das propostas,
no sentido que interferi, aconselha e propõe o conteúdo do acordo.
5

BACELLAR (2011, p. 35-36) expõe essa diferença na prática, apresentando
situações conflitantes do cotidiano e apontando qual dos institutos é o mais
adequado para se solucionar o conflito:
A conciliação em um dos prismas do processo civil
brasileiro é opção mais adequada para resolver situações
circunstanciais, como uma indenização por acidente de
veículo, em que as pessoas não se conhecem (o único
vínculo é o objeto do incidente), e, solucionada a
controvérsia, lavra-se o acordo entre as partes, que não
mais vão manter qualquer outro relacionamento; já a
mediação afigura-se recomendável para situações de
múltiplos vínculos, sejam eles familiares, de amizade, de
vizinhança,
decorrentes
de
relações
comerciais,
trabalhistas, entre outros. Como a mediação procura
preservar as relações, o processo mediacional bem
conduzido permite a manutenção dos demais vínculos,
que continuam a se desenvolver com naturalidade
durante e depois das discussões da causa.
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Com isso o conciliador tem uma participação mais ativa no processo
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de solução consensual do conflito, uma vez que pode sugerir soluções para o
problema por essa razão é mais indicada para os casos em que não havia
vínculo anterior entre as partes envolvidas na questão em litígio.
Já o mediador exerce uma função consideravelmente diversa.
Cabendo-lhe servir como veículo de comunicação, isto é, um facilitador do
diálogo entre as partes, prestando-lhes auxilio para a total compreensão de
todas as questões e interesses em conflito, de modo a poderem identificar, por
si mesmos, soluções consensuais satisfatórias.
Considerando que diferentemente do conciliador o mediador não propõe
soluções as partes, a técnica da mediação é mais indicada nos casos em que
exista uma relação anterior e permanente entre as partes, por essa razão muito
difundida em casos de conflitos societários e familiares. A mediação será bem
sucedida quando as partes envolvidas conseguirem elaborar uma solução
consensual para o conflito.
Os §§ 2º e 3º do art. 165 do NCPC ratificam essa diferenciação:
§ 2o O conciliador, que atuará preferencialmente nos
casos em que não houver vínculo anterior entre as partes,
poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a
utilização de qualquer tipo de constrangimento ou
intimidação para que as partes conciliem.
§ 3o O mediador, que atuará preferencialmente nos
casos em que houver vínculo anterior entre as partes,
auxiliará aos interessados a compreender as questões e os
interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo
restabelecimento da comunicação, identificar, por si
próprios, soluções consensuais que gerem benefícios
mútuos.
Tanto na conciliação como na mediação é absolutamente proibido, a
utilização, pelo profissional técnico que realiza o procedimento, de qualquer
tipo de coação ou mal-estar que vise intimidar as partes envolvidas a
solucionarem, a todo custo, a questão discutida.
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Os procedimentos em estudo podem se realizar extrajudicialmente
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ou judicialmente, quando já esta em curso o processo jurisdicional, caso em
que atuam como auxiliares da justiça. Esta qualificação é importante, pois
devem ser aplicadas as regras relativas a esse tipo de sujeito processual,
inclusive em tudo que concerne a impedimento e à suspeição (arts. 148, II , 170
e 173, II , CPC).
A mediação e a conciliação realizam-se em câmaras públicas
institucionais, vinculadas a um tribunal ou a Defensoria Pública (art. 43 da Lei n.
13.140/2015), serventias extrajudiciais, associação de moradores, escolas (art.
42 da Lei n. 13.140/2015), Ordem dos Advogados do Brasil, para citar
como exemplo, ou ainda em ambientes privados informais, como escritórios
de advocacia. Não obstante o que já foi dito, existe ainda a possibilidade da
conciliação e mediação serem realizadas em câmaras administrativas,
vinculadas à Administração Pública (art.167, 174 e 175, CPC).
O profissional mediador ou conciliador podem ser funcionários
públicos ou profissionais liberais (art. 167, CPC). Ressalta-se a importância de
ser um tipo de atuação que perceba remuneração, uma vez que estimula o
5 169, CPC).
aperfeiçoamento profissional (art.
No entanto inexiste vedação, para o exercício da mediação e a
conciliação pro bono, isto é, como trabalho voluntário (art. 169, § 1º, CPC). As
partes envolvidas escolhem, sempre de forma consensual, o profissional
podendo ser conciliador ou mediador e o local a se realizar o procedimento
(art. 168, CPC; art. 4º, caput, Lei n. 13.140/2015). Caso a escolha recaia sobre um
profissional não cadastrado perante o tribunal (art. 168, § 1º, CPC) será
necessário providenciar este cadastro (art. 167,caput).

De acordo como art. 11 da Lei n. 13.140/2015:
Art. 11. Poderá atuar como mediador judicial a
pessoa capaz, graduada há pelo menos dois anos em
curso de ensino superior de instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação e que tenha obtido capacitação
em escola ou instituição de formação de mediadores,
reconhecida pela Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM ou pelos
tribunais, observados os requisitos mínimos estabelecidos
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pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o
Ministério da Justiça.
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O cadastro é de suma importância, uma vez que os mediadores e
conciliadores devem passar por um curso de capacitação e reciclagens
periódicas, cujo programa é definido pelo mesmo CNJ em conjunto com o
Ministério da Justiça (art. 167, § 1º, CPC; art. 12, Resolução n. 125/2010 do CNJ).
SEÇÃO 2 – COM O ADVENTO DO NCPC
O estímulo aos métodos consensuais de solução de conflitos no
novo CPC tem como objetivo, além de solucionar o grande problema da
progressiva demanda jurisdicional, uma transformação da sociedade que passa
de uma cultura do litígio para uma cultura do consenso, ou seja, cultura da paz
social.
Sendo assim, uma cultura baseada no consenso, deve ser construída
enaltecendo a composição entre as partes nas resoluções dos conflitos. No
entanto, como todo processo de mudança é comum haver resistência, que com
toda certeza vão exigir adaptações de todos os operadores do direito. Os
advogados, por exemplo, estão absolutamente acostumados a litigiosidade e
por essa razão é natural haver resistência.
O próprio ensino jurídico estimula essa cultura do litígio, uma vez
que formam profissionais para um método heterocompositivo, que busca uma
solução sempre por via judicial dos conflitos
Desta forma é certo que o processo de migração de uma cultura
para outra exige de todos os operadores do direito, primeiramente uma
modificação de mentalidade.
Depreende-se, que a difusão dos meios consensuais de solução de
conflitos, conciliação e mediação, em todo o Judiciário tem um papel
fundamental nessa mudança de cultura.
A cultura do consenso ou da paz social enseja estimular os meios
consensuais de solução de conflitos, no intuito de produzir a pacificação social,
uma vez que na solução consensual de conflitos não existe vencedores e
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perdedores, e sim, um processo no qual ambas as partes saem vencedoras,
como esclarece BACELLAR (2011, p. 32-33):
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A verdadeira justic?a so? se alcanc?a quando os casos
“se solucionam” mediante consenso. Não se alcança a paz
resolvendo só parcela do problema (controvérsia); o que
se busca é a pacificação social do conflito com a solução
de todas as questões que envolvam o relacionamento
entre os interessados. Com a implementação de um
modelo mediacional, complementar e consensual de
solução dos conflitos, o Estado estará mais próximo da
pacificação social e da harmonia entra as pessoas.
Nota-se que conflitos envolvendo as mais diversas áreas do direito
civil, previdenciário, trabalhista e até societário já têm sido exauridas por meio
da conciliação, bem como, verifica-se a aplicação da mediação no Judiciário.
Um reflexo positivo dessa afirmação é a Lei da Mediação nº 13.140/2015, e o
amplo incentivo aos meios consensuais
de solução de conflitos no novo Código
5
de Processo Civil.
Pode-se verificar que a reforma do Código de Processo Civil
instituída pela Lei nº 13.105/2015, absorveu a necessidade de mudança de
cultura do litígio pra o consenso, ao incorporar as ambições do CNJ pelo
estímulo da "Cultura de Paz", fazendo grande inovação ao preferir os meios
consensuais de resolução de conflitos, conciliação e mediação, como solução
dos litígios.
2.1 INOVAÇÕES
O novo Código de Processo Civil foi desenvolvido, com estímulo claro
aos meios consensuais de solução de conflitos, que almejam a garantia de uma
prestação jurisdicional mais justa, no sentido de solucionar o problema do
acesso à justiça e não menos importante a progressiva demanda de processos
ante um aparelho judiciário ineficiente para atendê-la.
Nas palavras de THEODORO JÚNIOR (2015, p.73):
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É, destarte, uma regulamentação nova, compromissada
com a instrumentalidade, adequada à realização plena e
efetiva do direito material em jogo no litígio, singela, clara,
transparente e segura quanto ao procedimento o que se
pode esperar de um novo Código, que seja superior às
vaidades do tecnicismo e que seja concebido com firmeza,
objetividade e coerência com o programa moderno
do processo justo, que, enfim, os órgãos encarregados da
prestação jurisdicional se preparem, convenientemente,
para pô-lo em prática, com fidelidade à letra, ao espírito e
aos propósitos da reforma.
Nesse mesmo sentido, oportuno o entendimento de SILVA e
TARTUCE (2013, p.3):
Nesse contexto reformador, papel de destaque foi
dado aos meios consensuais, que passaram a ser vistos
definitivamente como formas possíveis de realização de
Justiça, sobretudo como resposta ao enorme número de
conflitos judicializados. Aliás, não são raras as vezes em que
se realça o enfoque quantitativo dos meios consensuais em
detrimento do enfoque qualitativo
O legislador foi muito sensível em reconhecer a necessidade de mudança
do diploma processual civil, por um que objetiva uma composição
amigável. MÜLLER(2015, p.1089) destaca que o legislador absorveu a ideia do
CNJ, adotando os meios consensuais como um dos pilares no novo Código de
Processo Civil:
Um dos pilares do Código de Processo Civil de 2015 é
o de estimular a solução consensual de conflitos, como se
observa de norma inserta em capítulo que dispõe a
respeito das normas fundamentais do processo (§ 2º do art.
3º). Esta verdadeira orientação e política pública vem na
esteira da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de
Justiça, que tratou de fixar aportes mais modernos a
respeito dos meios alternativos para a solução de
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controvérsias. Cada um dos meios alternativos (negociação,
conciliação, mediação, dentre outros) são portas de acesso
à justiça, sem exclusão dos demais canais de pacificação de
conflitos, daí a razão de se defender como política pública
a implantação do denominado Sistema Multiportas.
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Destaca-se, que a conciliação foi amplamente difundida e houve a
institucionalização da mediação como um novo e eficaz meio de se alcançar a
pacificação social. A matéria da conciliação e da mediação está positivada no
Novo Código de Processo Civil (NCPC), nos artigos 165 a 175, e traz os
princípios da conciliação e mediação e o registro dos profissionais, obrigando
os tribunais a criarem setores de conciliação e mediação destinados a estimular
a autocomposição e definirem a atuação dos conciliadores e mediadores.
O amplo incentivo a autocomposição e a importante necessidade de
se implementar uma cultura de pacificação tem destaque logo no parágrafo 3º
de seu artigo 3, da Lei 13.105/2015 que afirma que :
5

A conciliação, a mediação e outros métodos de
solução consensual de conflitos deverão ser estimulados
por juízes, advogados, defensores públicos e membros do
Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.
O código dispõe de disciplina inteira dedicada aos institutos da
mediação e da conciliação na Seção V, Capítulo III, Título IV, do Livro III (Dos
Sujeitos do Processo) que merece ser detalhadamente abordada.
Destaca THEODORO JÚNIOR (2015, p.51):
A valorização do papel da mediação e da conciliação
dentro da atividade jurisdicional se faz presente de
maneira mais expressiva no Novo Código de Processo
Civil, que, além de prevê-las como instrumentos de
pacificação do litígio, cuida de incluir nos quadros dos
órgãos auxiliares da justiça servidores especializados para
o desempenho dessa função especial e até mesmo de
disciplinar a forma de sua atuação em juízo (arts. 165 a
175).
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Assim, nos termos do artigo 165:
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Os tribunais criarão centros judiciários de solução
consensual de conflitos, responsáveis pela realização de
sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo
desenvolvimento de programas destinados a auxiliar,
orientar e estimular a autocomposição.
Destaca-se, também, que ficou bem acertado o papel do conciliador
e do mediador nos parágrafos § 2º e § 3º do artigo 165.
Já artigo 166 determina os princípios que regem a conciliação e a
mediação e destaca a observância da aplicação de técnicas negociais, da
confidencialidade e da livre autonomia dos interessados nos procedimentos.
O caputdispõe que as técnicas devem ser pautadas pelos princípios da
independência, imparcialidade, confidencialidade, oralidade, da informalidade,
decisão informada e autonomia das vontades das partes envolvidas. O § 1º
aborda que a confidencialidade abarca as informações produzidas no curso do
procedimento, que não poderão ser utilizadas para fins diversos. No § 2º é
assevera que o conciliador e o mediador, assim como os membros de sua
equipe, não poderão divulgar os fatos oriundos da conciliação ou da mediação,
em razão do dever do sigilo. Já o § 3º dispõe que para proporcionar uma
ambiente favorável à conciliação e mediaão é autorizado a aplicação de
técnicas de negociação. Por derradeiro, o § 4º dispõe que a mediação e a
conciliação deve respeitar a livre autonomia das partes, inclusive no que diz
respeito à definição das regras procedimentais.
O artigo 167 dispõe da inscrição dos conciliadores, mediadores e
câmaras privadas de conciliação e mediação, junto aos tribunais. Destaca-se
nesse artigo o § 5º que traz impedimento do exercício da advocacia nos juízos
onde o profissional atuar como mediador ou conciliador, e o § 6º que trata da
possibilidade de os tribunais criarem um quadro próprio de conciliadores e
mediadores por meio de concurso público.
O artigo 168 cuida de alertar sobre a liberdade de escolha do
conciliador ou mediador, pelas partes envolvidas, bem como do local de
realização do ato.
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Nas palavras de KEPPEN (2005, p.38):
Promovem a liberdade das próprias partes
escolherem a melhor, aumentando com isso a
possibilidade de um agir consciente, o qual estimula o
conhecimento, a responsabilidade, a urbanidade, ou seja,
os comportamentos socialmente desejáveis que o direito
tutela.
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O artigo 169 traz a previsão legal de remuneração dos conciliadores
e mediadores, com exceção dos casos constantes no artigo 167, §6º. No
entanto o § 1º deixa clara a possibilidade do trabalho ser realizado de forma
voluntária. O § 2º assevera que as câmaras privadas deverão suportar um
percentual de audiências não remuneradas determinado pelos tribunais, com o
intuito de atender aos processos em que foi deferida a gratuidade da justiça,
como uma forma de contrapartida de seu credenciamento.
O artigo 170 trata dos casos de impedimento, em que o profissional
5
conciliador ou mediador devem comunicar imediatamente, e assevera que de
preferência por meio eletrônico o impedimento. Logo após, devem realizar a
devolução os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do centro judiciário
de solução de conflitos, que providenciará nova distribuição. Caso o
impedimento for apurado e arguido quando o procedimento já foi iniciado, a
atividade deverá ser imediatamente interrompida. Desta forma este artigo trata
da imparcialidade dos conciliadores e mediadores.
O artigo 171 dispõe sobre a garantia de permanência no conflito,
dos conciliadores e mediadores, em caso de impossibilidade temporária de
exercer a função. Neste caso, devem informar ao centro de solução de conflitos,
vinculada ao tribunal, para que não ocorra nova distribuição ate o exaurimento
do impossibilidade.
No artigo 172 o legislador trouxe um impedimento pelo prazo de
um ano, contado última audiência em que atuou como conciliador ou
mediador, de patrocinar as partes que nessa derradeira audiência de se
encontravam.
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Conforme assevera o artigo 173 será excluído do cadastro de
conciliadores e mediadores aquele que: agir com dolo ou culpa na condução
da conciliação ou da mediação sob sua responsabilidade; atuar em
procedimento de mediação ou conciliação, apesar de estar impedido ou
suspeito. O § 1º dispõe que esses casos serão analisados em processo
administrativo e o § 2º dispõe que o juiz do processo deve verificar a atuação
inadequada do profissional mediador ou conciliador, inclusive podendo
suspender suas atividades por até 180 (cento e oitenta) dias.
No artigo 174, o Código deixa claro que a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios podem criar câmaras de conciliação e mediação para
estabelecer a solução consensual de conflitos no âmbito administrativo,
dirimindo conflitos entre seus órgãos e até mesmo realizar a celebração de
termo de ajustamento de conduta, quando a lei permitir.
O artigo 175 dispõe que todas as disposições desta Seção também
integram as outras formas de conciliação ou mediação extrajudiciais vinculadas
aos tribunais.
Mais a frente, o inciso VII do artigo 319 dispõe sobre uma inovação
quanto aos requisitos da petição inicial, qual seja a deverá a informação do
autor optar ou não pela realização de audiência de conciliação ou mediação.
Importantíssimo esse dispositivo, no sentido de ratificar a plena difusão desses
meios consensuais de solução de conflitos, colocando como requisito da
petição inicial.
Por conseguinte, outro ponto a salientar diz respeito à obrigatoriedade de
citação do réu, para comparecer a audiência de conciliação e mediação, em
primeiríssimo lugar e não para oferecer contestação de imediato. Este
procedimento respeita o disposto no artigo 334 do CPC. O caput dispõe que
preenchidos todos os requisitos da petição inicial, o juiz designará audiência de
conciliação ou mediação com antecedência mínima de trinta dias, sendo o réu
citado com pelo menos vinte dias de antecedência. Vale destacar que nos
termos do § 8º o não comparecimento injustificado das partes envolvidas na
audiência de conciliação ou mediação é considerado grave ato que atenta
contra a dignidade da justiça, passível de multa de até dois por cento do valor
da causa.
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Por fim, o artigo 359 dispõe que instalada a audiência de instrução e
julgamento, deverá ser realizada uma nova tentativa de conciliação das partes
pelo juiz, mesmo que as partes envolvidas já tenham frustrada a audiência de
conciliação e mediação prévia. Constitui assim, uma nova oportunidade que as
partes envolvidas têm de alcançar uma solução consensual do conflito, antes
do julgamento do mérito pelo juiz.
SEÇÃO 3 – DA BUSCA PELA DESJUDICIALIZAÇÃO
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Analisando a expressão “desjudicialização”, o prefixo “des”, vem do
latim, significa “ação contrária”; “negação”; “separação”. Já o termo
“judicializar”, significa o próprio Poder Judiciário. Pela semântica dá a entender
a existência de um movimento de retirada do Judiciário. Num sentido amplo,
desjudicialização relaciona-se com os meios consensuais de solução de
conflitos, cuja concepção deve ser entendida como algo que se diferencia da
lógica processual instalada.
Para WATANABE (2011, p. 91):
5

(...), certamente assistiremos a uma transformação
revolucionária, em termos de natureza, qualidade e
quantidade
dos
serviços
judiciários,
com
o
estabelecimento de filtro importante da litigiosidade, com
o atendimento mais facilitado dos jurisdicionados em seus
problemas jurídicos e conflitos de interesses e com o
maior índice de pacificação das partes em conflito, e não
apenas solução dos conflitos, isso tudo se traduzindo-o
em redução da carga de serviço do nosso Judiciário, que é
sabidamente excessiva, e em maior celeridade das
prestações jurisdicionais. A consequência será a
recuperação do prestigio e respeito do nosso Judiciário.
Resta indagar se a valorização dos instrumentos de solução
consensual no novo CPC, especificamente, conciliação e mediação, serão
capazes de atender o objetivo de se alcançar a pacificação social por meio de
uma prestação jurisdicional justa, célere e eficaz.
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3.1 CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS AO NCPC QUANTO A CONCILIAÇÃO E
MEDIAÇÃO

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

3.1.1 VANTAGENS
Conciliação e mediação como meios de solução de conflito são uma
tendência existente no mundo todo. São institutos incentivos muitas vezes em
razão da imperfeição do sistema jurídico estabelecido e para o
desenvolvimento de uma sociedade evoluída, com advento de uma cultura
participativa, na qual todo indivíduo é ator principal da solução dos conflitos,
por meio do diálogo em busca do consenso.
Como observa o professor PINHO (2012, p. 111-112):
A mediação é um trabalho artesanal. Cada caso é
único. Demanda tempo, estudo, análise aprofundada das
questões sob os mais diversos ângulos. O mediador deve
se inserir no contexto emocional-psicológico do conflito.
Deve buscar os interesses, por trás das posições externas
assumidas, para que possa indicar às partes o possível
caminho que elas tanto procuravam. É um processo que
pode se alongar por semanas, com inúmeras sessões,
inclusive com a participação de mediadores, estando as
partes, se assim for de seu desejo, assistidas a todo o
tempo por seus advogados, devendo todos os presentes
anuírem quanto ao procedimento utilizado e à maneira
como as questões são postas na mesa para exame.
A utilização dos institutos de conciliação e mediação produz benefícios
vantajosos, tais como: resultados da solução de conflitos num tempo menor
que um processo judicial, além de ser fruto de um ajuste de vontades e,
portanto, são cofiáveis; são também econômicos, tendo em vista, a inexistência
de produção de provas, portanto economia com documentação, e ausência de
pagamento de custas processuais; significa também um aumento interessante
de opções disponível a sociedade para solução de conflitos; significa melhoria
do sistema jurídico, uma vez que a sua utilização é determinante para a queda
da demanda no Poder Judiciário.
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No entanto, de acordo com GRECO (2015, p.23-24):
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O estímulo à busca de uma justiça não estatal não
deve ser perseguido como um meio de fugir de uma
justiça estatal cara, demorada, ineficiente e pouco
confiável, ou ainda, visando reduzir o trabalho dos juízes,
mas em busca de uma justiça melhor. O Estado não se
desonera do seu dever de oferecer aos cidadãos uma boa
justiça estatal, mas os força a buscar uma justiça fora dos
tribunais. A deficiência da justiça estatal força os cidadãos
a aceitarem soluções extrajudiciais ou aparentemente
consensuais iníquas, pela impossibilidade de obterem do
Estado a tutela adequada, plena e oportuna dos seus
direitos.
Vale ressaltar o aspecto psicológico dos acordos, uma vez que as partes
envolvidas celebram no final um acordo que é fruto do espontâneo
entendimento, triunfando o bom5 senso.
De acordo com CAPPELLETTI e GARTH (1988, p. 83-84):
Existem vantagens óbvias tanto para as partes quanto
para o sistema jurídico, se o litígio é resolvido sem
necessidade de julgamento. A sobrecarga dos tribunais e
as despesas excessivamente altas com os litígios podem
tornar particularmente benéficas para as partes as
soluções rápidas e mediadas. Ademais, parece que tais
decisões são mais facilmente aceitas do que decretos
judiciais unilaterais, uma vez que eles se fundam em
acordo já estabelecido entre as partes. É significativo que
um processo dirigido para a conciliação — ao contrário
do processo judicial, que geralmente declara uma parte
‘vencedora’ e a outra ‘vencida’ — ofereça a possibilidade
de que as causas mais profundas de um litígio sejam
examinadas e restaurado um relacionamento complexo e
prolongado
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Ademais, a mudança de mentalidade na sociedade, no sentido da
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constante utilização dos meios de solução de conflitos, conciliação e mediação,
produz como consequência uma seleção imediata, para aquelas causas que não
se impõe a necessidade de intervenção judicial e, cria uma situação educativa,
uma vez que as partes envolvidas, com o intuito de solucionar seus problemas,
assumem a função de protagonistas de seus conflitos.
Por fim, a melhoria da prestação jurisdicional é inequívoca, com a
melhoria da sistemática do Poder Judiciário.
3.1.2 DESVANTAGENS
Não obstante as várias benesses produzidas pela utilização dos
meios consensuais de solução de conflitos, notadamente a conciliação e a
mediação é arriscada e ilegal o posicionamento de magistrados que
constrangem as partes envolvidas, à realização de acordos.
De acordo com DIDIER JUNIOR (2017, p. 316):
A autocomposição não pode ser encarada como
panaceia. Posto indiscutivelmente importante, a
autocomposição não deve ser vista como uma forma de
diminuição do numero de causas que tramitam no
Judiciário ou como técnica de aceleração dos processos.
São outros os valores subjacentes à política pública de
tratamento adequado dos conflitos jurídicos: o incentivo à
participação do indivíduo na elaboração da norma jurídica
que regulará o seu cado e o respeito a sua liberdade,
concretizada no direito ao autorregramento.
Ressalta-se a importância, durante conciliação e mediação, de
observar a desigualdade forças, inclusive econômicas, entre partes envolvidas.
Esse ponto é crucial, uma vez que pode levar uma das partes envolvidas a
aceitar um acordo que prejudica seus interesses.
De acordo com YARSHELL (2009, p. A3):
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prioritariamente vista como forma de desafogar o Poder
Judiciário. Ela é desejável essencialmente porque é mais
construtiva. O desafogo vem como consequência, e não
como a meta principal. Essa constatação é importante: um
enfoque distorcido do problema pode levar a resultados
indesejados. Vista como instrumento de administração da
máquina judiciária, a conciliação passa a ser uma
preocupação com estatísticas. Sua recusa pelas partesdireito mais do que legítimo- passa a ser vista como uma
espécie de descumprimento de um dever cívico e, no
processo, pode fazer com que se tome como inimigo do
Estado aquele que não está disposto a abrir mão de parte
do que entende ser seu direito. Daí a reputar a parte
intransigente como litigante de má-fé vai um passo
curto.Isso é a negação da garantia constitucional da ação
e configura quebra do compromisso assumido pelo
Estado de 5prestar justiça. Esse mesmo Estado proíbe que
o cidadão, salvo raras exceções, faça justiça pelas próprias
mãos.
Desta forma, os pontos contra podem ser reunidos em duas situações:
substituição do Poder Judiciário, retirando do Estado uma de suas funções
essenciais, qual seja a prestação jurisdicional; e a definição de “justiça de
segunda classe”, em função do risco de celebrar um acordo lesivo,
intermediado por um terceiro imparcial, porém não totalmente capacitado
como é um magistrado.
Nesse sentido, CAPPELLETTI (1994, p. 89) faz ponderações importantes
acerca dos meios consensuais de solução de conflitos:
O risco, obviamente, é o de que a alternativa só
proporcione uma justiça de segunda classe, porque é quase
inevitável que faltem aos julgadores nos tribunais
alternativos, pelo menos em parte, as salvaguardas de
independência e treino de que dispõem os Juízes
ordinários. E aos próprios procedimentos poderiam faltar,
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pelo menos em parte, as garantias formais de equidade
processual que são típicas do procedimento ordinário...
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Conjuntamente assevera MESQUITA (2005, p. 62):
Se resolve por ato das próprias partes apaziguadas
pelo juiz (que passa a agir como amiga de ambas, em lugar
de atuar como órgão da jurisdição). Configura
administração pública de interesses privados, que qualifica
a função como sendo de jurisdição voluntária,
administrativa ou graciosa. O Estado se abstém de definir a
norma aplicável e atuá-la no caso concreto, subtraindo-se
ao dever de prestar a jurisdição. Essa forma de extinção do
processo pode, em certos casos, ter suas vantagens.
Preferi-la, porém, emprestando-lhe valor maior do que à
solução de conflito mediante sentença, pode ter para as
partes, e a meu ver, um custo institucional muito alto,
porque transfere para elas a responsabilidade pela solução
do litígio. O que é particularmente grave em matéria penal,
pois faz a vítima responsável pelo destino do acusado (...) A
preferência estatal pela conciliação constitui um fator de
enfraquecimento do direto, enquanto método para a
solução dos conflitos intersubjetivos, porque abala a
confiança no império da lei. Torna desconfiados os homens
simples e mais confiados os aventureiros. Para cada
processo a que põe fim, estimula o nascimento de outros
tantos. Abala os alicerces da coesão social.
Todavia, não há que se falar em enfraquecimento do direito, mas sim
fortalecimento uma vez que os meios consensuais visam, verdadeiramente, a
ampliação do acesso a justiça, sendo, portanto, um facilitador da prestação
jurisdicional.
No entanto, é visto com preocupação o foco exclusivamente nos
aspectos quantitativos referentes à conciliação e mediação, quais sejam
economia ao erário e desafogamento dos tribunais, ao invés do foco na
realização da justiça aos cidadãos.
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Igualmente, fala-se com temor de uma proliferação de câmaras
privadas de meios consensuais de solução de conflitos, sem a qualidade de
decisões que tanto almeja a sociedade.
Por fim, em que pese a existência de notas críticas, deposita-se
esperança cívica na instrumentalização dos meios consensuais de solução de
conflitos, conciliação e mediação, em prol da satisfação das legítimas
expectativas do povo brasileiro, de uma justiça célere, justa e eficaz.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema desenvolvido no presente trabalho teve como objetivo tratar
dos institutos da conciliação e da mediação no novo Código de Processo Civil.
A fim de se obter uma melhor compreensão a respeito do assunto
foi realizada, primeiramente, uma abordagem dos meios de solução de conflito:
conciliação e mediação.
5
Em seguida, foram apresentadas
as inovações trazidas pelo novo
CPC no que concerne aos dois métodos consensuais, objetos do estudo.

Por fim, ilustrou-se um ideal de transformação de uma cultura
baseada no litígio, desenvolvida com a evolução da composição dos conflitos
ao longo da história, por uma cultura fundada estritamente no consenso entre
as partes, que busca a plena efetivação da paz social. Embora a Resolução 125
do CNJ não tenha sido tão efetiva quanto se esperava, pode-se concluir que a
ampla difusão dos meios consensuais de solução de conflitos no novo CPC
conseguirá desenvolver a construção de uma nova cultura de pacificação social.
Com a instituição do novo CPC, os processos e os procedimentos
estão caminhando para uma solução justa e adequada dos conflitos jurídicos,
preocupando-se, cada vez mais, com a redução das tensões sociais, bem como
dando o devido valor a pacificação e a harmonização dos litigantes, ao invés de
propiciar uma guerra judicial em que só uma das partes sai vitoriosa.
Por oportuno, a conciliação e a mediação têm papel fundamental
nessa
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caminhada. Pode-se afirmar que os diversos benefícios alcançados por
esses meios
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consensuais serão os protagonistas dessa transformação.
Por meio da difusão desses meios consensuais, a população, bem
como todo o Poder Judiciário e seus operadores, serão capazes de vivenciar os
diversos ganhos provenientes da solução consensual. A conciliação e a
mediação são ferramentas proveitosas em que pese os resultados práticos que
produzem, sem dúvidas, mais satisfatórios do que uma decisão imposta por um
juiz singular, pois fazem parte de uma prática em que todos saem ganhando: as
partes por saírem satisfeitas com a solução do litígio e o Poder Judiciário por
movimentar de maneira célere e barata a morosa e custosa prestação
jurisdicional brasileira.
A redução do número de conflitos levados para solução do Poder
Judiciário será apenas uma consequência da consolidação dessas práticas
consensuais, pois a tendência é que os cidadãos busquem espontaneamente
solucionarem seus conflitos por meio da composição comum de um acordo.
Desta forma, pode-se concluir que o principal foco deverá estar
voltado para a busca da formação de uma nova mentalidade acerca das
relações conflituosas existentes na sociedade, de modo que, com o passar do
tempo, torne-se natural que as pessoas busquem a prestação jurisdicional
somente quando frustrada as tentativas de acordo oferecidas pelos meios
consensuais de solução de conflitos.
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Resumo: Este artigo tem por objetivo fazer um breve estudo sobre os
contratos administrativos. Instrumento dado à administração pública para
dirigir-se e atuar perante seus administrados sempre que necessite adquirir
bens ou serviços dos particulares. Os contratos administrativos buscam, na
maioria das vezes, a satisfação do interesse público, são dotados de cláusulas
exorbitantes e contem em seu bojo cláusulas de cunho obrigatório, não podem
ser considerados mera formalidade, devendo ser rigorosamente cumpridos e
formalmente editados pelos órgãos da Administração Pública.
Palavras-chave: Contratos
Administração pública.

administrativos.

Aquisição.

Bens

e

serviços.

Abstract: This article aims to make
5 a brief study on administrative contracts. An
instrument given to the public administration to address and act before its
administrators whenever it needs to purchase goods or services from
individuals. Administrative contracts seek, in most cases, to satisfy the public
interest, are endowed with exorbitant clauses and contain in their bullet
obligatory clauses, can not be considered mere formality, and must be strictly
complied with and formally edited by the organs of the Public Administration.
Keywords: Administrative contracts. Acquisition. Goods and services. Public
administration.
Resumen: Este artículo tiene por objeto hacer un breve estudio sobre los
contratos administrativos. Instrumento dado a la administración pública para
dirigirse y actuar ante sus administrados siempre que necesite adquirir bienes o
servicios de los particulares. Los contratos administrativos buscan, en la mayoría
de las veces, la satisfacción del interés público, están dotados de cláusulas
exorbitantes y contienen en su bojo cláusulas de cuño obligatorio, no pueden
ser considerados mera formalidad, debiendo ser estrictamente cumplidos y
formalmente editados por los órganos de la Administración Pública.
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Palabras clave: Contratos administrativos. Adquisición. Bienes y servicios.
Administracion publica.
Sumário: Introdução. 2. Desenvolvimento. Conclusão. Referências.
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Introdução
Contrato administrativo ou contrato público é o instrumento dado à
administração pública para dirigir-se e atuar perante seus administrados
sempre que necessite adquirir bens ou serviços dos particulares.
Contrato é o acordo recíproco de vontades que tem por fim gerar
obrigações recíprocas entre os contratantes. Assim como o particular, o Poder
Público celebra contratos no intuito de alcançar objetivos de interesse público.
A Constituição Federal, em seu art. 37, XXI, vincula as contratações
realizadas pela Administração ao processo licitatório, salvo em casos específicos
previstos na legislação vigente. Dessa forma, as contratações do ente público
são regidas pela Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, também conhecida
como Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e suas alterações (Leis nºs
8.883/94, 9.032/95 9.648/98 e 9.854/99). A principal decorrência da
Constituição e da Lei é que todas as compras devem ser antecedidas de um
processo licitatório, existindo verdadeiro dever de licitar. Por exceção, há as
modalidades ditas de contratação direta, chamadas de dispensa de licitação e
inexigibilidade de licitação.
Os contratos celebrados pelo ente administrativo dividem-se em
contratos administrativos e contratos civis (ou privados). No primeiro ocorre a
supremacia da Administração sobre o particular uma vez que se busca a
concretização de um interesse público enquanto no segundo a Administração
encontra-se análoga ao particular.
O contrato civil (ou privado) da administração caracteriza-se por ser um
acordo de vontade entre um particular e a Administração que se submetem ao
regime jurídico de Direito Privado uma vez que o ente administrativo encontrase em condições análogas ao particular, ou seja, aplicam-se a esses contratos o
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disposto no Código Civil. Contudo, segundo José dos Santos Carvalho Filho,
essa forma de contrato está praticamente extinta uma vez que a Lei nº 8.666/93
enquadrou todos os tipos de contratos da administração em seu regime.
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O contrato administrativo caracteriza-se por ser um acordo de vontades
entre um particular (objetivando o lucro) e a Administração que se submetem
ao regime jurídico de Direito Público, instruído por princípios publicísticos,
contendo cláusulas exorbitantes e derrogatórias do direito comum. São
cláusulas exorbitantes: a alteração unilateral, rescisão unilateral, fiscalização,
aplicação de penalidades, anulação, retomada do objeto, restrições ao uso do
princípio da exceptio non adimpleti contractus (exceção do contrato não
cumprido).
Os contratos administrativos de que trata a Lei de Licitações - Lei
8.666/1993, regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado.
5

Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para
sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e
da proposta a que se vinculam.
A Lei de Licitações e Contratos prevê os casos em que a Administração
pode realizar a contratação direta por meio das dispensas e inexigibilidades de
licitações.
Para a instauração das dispensas ou inexigibilidades, além dos
preenchimentos dos requisitos legais, faz-se necessário a realização de
procedimentos tais como o parecer jurídico da assessoria jurídica da
Administração, a justificativa da compra, a reserva orçamentária, dentre outros.
2 Desenvolvimento
Os Contratos Administrativos são dispositivos legais e padronizados pela
Lei nº 8.666/93, que regulamenta a contratação do Poder Público com o
particular ou outro órgão da administração, em virtude de atender à
necessidade de interesse público, como bem descreve o artigo 54, vejamos:
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(Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas
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cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de
direito privado.)
Segundo Di Pietro (2001, p. 251. Citado por PÊRA, 2011, p. 80)[1]: "Ajustes
que a Administração, nessa qualidade, celebra com pessoas físicas ou jurídicas,
públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, segundo regime
jurídico de direitos públicos."
São espécies de contratos administrativos:
De obra pública: ajuste contratual que tem por objeto uma construção,
reforma ou uma ampliação de um imóvel destinado ao público ou ao serviço
público. Essa modalidade admite duas espécies de regimes de execução, a
empreitada e a tarefa.
De serviço: ajuste que tem por objeto uma atividade prestada à
Administração, para atendimento de suas necessidades ou de seus
administrados. Existem os serviços comuns, os trabalhos artísticos e os técnicoprofissionais (incluem-se nessa categoria, os contratos de manutenção,
transporte, comunicação, entre outros).
De fornecimento: ajuste pelo qual a Administração adquire bens e coisas
móveis necessários à manutenção de seus serviços e realização de obras.
De concessão: ajustes onde a Administração (a União, o Estado, o Distrito
Federal ou o Município) concede a terceiros a realização de determinadas
atividades. Esta espécie divide-se em três modalidades: concessão de serviço
público, concessão de obra pública, e concessão de uso de bem público, para
que o explore por sua conta e risco, pelo prazo e nas condições regulamentares
e contratuais (São exemplos de serviços públicos passíveis de concessão, os
serviços de telecomunicações, saneamento, energia elétrica, entre outros).
De gerenciamento: que consiste na espécie em que o contratante comete
ao gerenciador a condução de um empreendimento, reservando para si a
competência decisória final e responsabilizando-se pelos encargos financeiros.
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É celebrado pelo Poder Público com órgãos e entidades da Administração
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direta, indireta e entidades privadas qualificadas como organizações sociais,
para lhes ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira ou para lhes
prestar variados auxílios e lhes fixar metas de desempenho na consecução de
seus objetivos. O contrato de gestão designa algumas espécies de acordos
celebrados entre a Administração direta e entidades da administração indireta,
assim também com entidades privadas que atuam de forma paralela com o
Estado, e com dirigentes de órgãos da própria administração direta.
De permissão: conceitualmente definido pela Lei Federal n. 8.987/95,
destaca-se pelos atributos da unilateralidade, discricionariedade e
precariedade. Destaca-se, por oportuno, a previsão do art. 2o, inciso
IV (“permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante
licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à
pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por
sua conta e risco”).
De convênios e consórcio público:
os convênios administrativos são pactos
5
celebrados por entidades públicas de diversas esferas do Poder Público,
podendo haver a participação de entes privados, para o alcance dos objetivos
comuns. De acordo com a doutrina de Hely Lopes Meirelles[2]:
Convênio é acordo, mas não é contrato. No contrato as
partes tem interesses diversos e opostos; no convenio os
partícipes tem interesses comuns e coincidentes. (...) Por
essa razão, no convênio a posição jurídica dos signatários
é uma só, idêntica para todos, podendo haver apenas
diversificação na cooperação de cada um, segundo suas
possibilidades, para a consecução do objetivo comum,
desejado por todos.
Insta salientar que a Lei nº 8.666/93 – (Lei das Licitações), estabelece em
seu artigo 116, que se aplicam, no couber, as suas regras para a celebração de
convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por
órgãos e entidades da Administração Pública. Por sua vez, os consórcios, nos
dizeres deste mesmo doutrinador, “são acordos firmados entre entidades

estatais, autárquicas, fundacionais ou paraestatais, sempre da mesma espécie,
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para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes”. Esta é a
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única diferença entre as duas modalidades, enquanto convênio pode ser
ajustado por entidades diferentes, consórcio será sempre por diferentes entes,
aplicando a esta modalidade as mesmas regras aplicáveis aos convênios.
Termo de parceria: instrumento a ser firmado entre o Poder Público e a
entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de
parceria entre as partes para o fomento e execução de atividades relativas às
áreas relacionadas no artigo 1° da Lei n° 9.637/98.
Em todo contrato, seguindo a regra geral estabelecida pelo Código Civil e com
base na teoria geral dos contratos, deverão estar presentes as cláusulas
necessárias que estabeleçam:
a) o objeto e seus elementos característicos;
b) o regime de execução ou a forma de fornecimento;
c) o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento;
d) os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de
observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
e) o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação
funcional programática e da categoria econômica;
f) as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando
exigidas;
g) os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e
os valores das multas;
h) os casos de rescisão;
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i) o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa pela inexecução parcial ou total do contrato;
j) as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão,
quando for o caso;
k) a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a
inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
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l) a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos
omissos;
m) a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas
ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar
necessariamente cláusula que5 declare competente o foro da sede da
Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo no caso de
ocorrer licitação internacional o que deve ser observada a sede do contratante
ou contratado no exterior.
A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista
no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas
contratações de obras, serviços e compras.
Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:
a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes
terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.
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A garantia por caução em dinheiro, não excederá a 5% - cinco por cento
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do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições
daquele, ressalvado os casos relacionados para a contratação de obras, serviços
e fornecimento de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica, o que o
limite da garantia poderá ser elevado até dez por cento do valor do contrato.
Ressalte-se que para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto
envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis,
demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade
competente, o limite de garantia previsto poderá ser elevado para até dez por
cento do valor do contrato.
A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a
execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela
Administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia
deverá ser acrescido o valor desses bens.
Contrato administrativo é aquele sujeito aos preceitos de direito público.
A duração dos contratos administrativos ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
a) aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas
estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver
interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato
convocatório;
b) à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que
poderão 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 60 (sessenta) meses;
c) ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática,
podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses
após o início da vigência do contrato;
48
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

d) às hipóteses de dispensa de licitação quando houver possibilidade de
comprometimento da segurança nacional, para as compras de material de uso
pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e
administrativo, para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou
prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade
tecnológica e defesa nacional, cujos contratos poderão ter vigência por até 120
(cento e vinte) meses, caso haja interesse da administração.
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Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega
admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada
à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
a) alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade
das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do
contrato;

5

c) interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de
trabalho por ordem e no interesse da Administração;
d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos pela lei de licitações;
e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua
ocorrência;
f) omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais
aplicáveis aos responsáveis.
Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.
É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.
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O regime jurídico dos contratos administrativos confere à Administração,
em relação a eles, a prerrogativa de:
a) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitados os direitos do contratado;
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b) rescindi-los, unilateralmente, pela Administração;
c) fiscalizar lhes a execução;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
e) nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis,
imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da
necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo
contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo.
As

cláusulas

econômico-financeiras

e

monetárias

dos

contratos

administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do
contratado.
No caso de alguma modificação nas cláusulas do contrato, as cláusulas
econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha
o equilíbrio contratual.
A declaração de nulidade do contrato administrativo opera
retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria
produzir, além de desconstituir os já produzidos.
A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada
e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja
imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
Os contratos administrativos e seus aditamentos serão lavrados nas
repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus
autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos
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reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de
notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.
É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o
de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de
valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite para a contratação para
compras e serviços na modalidade de licitação convite, feitas em regime de
adiantamento.
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Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus
representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do
processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos
contratantes às normas da lei licitatória e às cláusulas contratuais.
A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia,
será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer
5
que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o caso de dispensa e
inexigibilidade de licitação que deverão ser comunicadas à autoridade superior
no prazo de 3 (três) dias para ratificação e publicação na imprensa oficial, no
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de
tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços
estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e
facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório
da licitação.
Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorização de
compra", "ordem de execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis
aplica-se, no que couber, as disposições inerentes à formalização do contrato,
pela boa-fé, finalidade, objeto, e a função social a que se destina em cada
obrigação contratual.
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Em relação à formalização dos contratos, regime jurídico a ser seguido
aplica-se ainda em outras modalidades contratuais e demais normas gerais, no
que couber:
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a) aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder
Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido,
predominantemente, por norma de direito privado; b) aos contratos em que a
Administração for parte como usuária de serviço público.
É dispensável o "termo de contrato" e facultada à substituição prevista
neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor,
nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos
quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.
É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e
do respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de
cópia autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos.
A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o
termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, o
que também poderá ser penalizado com as sanções.
O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado aceito pela Administração.
É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de
contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação
independentemente da cominação.
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Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem
convocação para a contratação,
compromissosassumidos.

ficam

os

licitantes

liberados

dos

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas estabelecidas pela Lei 8.666/1993 (Licitações e
Contratos Administrativos), respondendo cada uma pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.
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A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administração especialmente designado, permitida a
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes
a essa atribuição.
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
5
As decisões e providências
que ultrapassarem a competência do
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes.

O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local
da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.
O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados.
O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado.
O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
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A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas,
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fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de
Imóveis.
Cumpre ressaltar que a Administração Pública responde solidariamente
com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do
contrato.
O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra,
serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela
Administração.
Sendo o contrato executado, o seu objeto será recebido:
- em se tratando de obras e serviços: a) provisoriamente, pelo responsável
por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado; b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais,
- em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: a)
provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do
material com a especificação; b) definitivamente, após a verificação da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento
far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil
pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela
perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.
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Na hipótese de o termo circunstanciado ou à verificação a que se refere
este artigo não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos
prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à
Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.
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Salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato
normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do
contratado.
Poderá ser dispensado o recebimento provisório do objeto nos seguintes
casos: a) gêneros perecíveis e alimentação preparada; b) serviços profissionais;
c) obras e serviços, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos
e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.
O recebimento do objeto será feito mediante recibo.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou
5
fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
Constituem motivo para rescisão do contrato por:
- descumprimento das obrigações contratuais: o não cumprimento de
cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- irregularidade nas obrigações contratuais: o cumprimento irregular de
cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
- demora no cumprimento do contrato: a lentidão do seu cumprimento,
levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra,
do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
- atraso injustificado: o atraso injustificado no início da obra, serviço ou
fornecimento;
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- paralisação das atividades: a paralisação da obra, do serviço ou do
fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
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- subcontratação com terceiros não admitidos no edital: a subcontratação
total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
- descumprimento das determinações da autoridade competente: o
desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- faltas na execução do contrato: o cometimento reiterado de faltas na sua
execução, anotadas em registro próprio pelo representante da administração;
- falência e insolvência civil: a decretação de falência ou a instauração de
insolvência civil;
- dissolução de sociedade: a dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado.;
- alteração social: a alteração social ou a modificação da finalidade ou da
estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
- interesse público de alta relevância: razões de interesse público, de alta
relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
- supressão: a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços
ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do
limite permitido nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma
de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para
os seus acréscimos;
- supressão da execução do contrato: a suspensão de sua execução, por
ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
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salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e
outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar
pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
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- atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
- vedação na liberação para a realização da área, local ou objeto: a não
liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução
de obra, serviço ou fornecimento,
5 nos prazos contratuais, bem como das fontes
de materiais naturais especificadas no projeto;
- motivo de caso fortuito ou força maior: a ocorrência de caso fortuito ou
de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
- habilitante na licitação - na condição à habilitação na licitação não
poderá o habilitante estar sujeito ao trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o
cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.
A rescisão do contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração,
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b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
c) judicial,
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A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.
Quando a rescisão ocorrer com base em interesse público de alta
relevância, a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou
compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato, supressão da
execução do contrato, atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos
pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas
destes, já recebidos ou executados, vedação na liberação para a realização da
área, local ou objeto, motivo de caso fortuito ou força maior, sem que haja
culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido.
Além do ressarcimento sem que haja culpa do contratado terá direito
ainda a:
a) devolução de garantia;
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) pagamento do custo da desmobilização.
A rescisão por descumprimento das obrigações contratuais acarreta as
seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas pela Lei de
Licitações:
a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato próprio da Administração;
b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e
pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade;
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c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração,
e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuízos causados à Administração.
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Nos casos de assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local
em que se encontrar, por ato próprio da Administração e de ocupação e
utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados
na execução do contrato, necessários à sua continuidade, fica a critério da
Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução
direta ou indireta.
É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado,
manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de
serviços essenciais.
No caso de ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos,
material e pessoal empregados5 na execução do contrato o ato deverá ser
precedido de autorização expressa do Ministro de Estado competente, ou
Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso.
No caso de ocorrer atraso injustificado permite à Administração, a seu
critério, aplicar a medida de assunção imediata do objeto do contrato, no
estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração.
A Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei 8.666/1993, prevê que
referidos contratos possam ser alterados, desde que haja a devida justificativa
para a alteração.
Os Contratos Administrativos poderão ser alterados nos seguintes casos:
- Unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para
melhor adequação técnica aos seus objetivos;
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b) quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência
de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
pela Lei de Licitações.
- Por acordo das partes:
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a) quando conveniente à substituição da garantia de execução;
b) quando necessária à modificação do regime de execução da obra ou
serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica
da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
c) quando necessária à modificação da forma de pagamento, por
imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro
fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou
execução de obra ou serviço;
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre
os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual.
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos
nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de
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equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento), salvo, as supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para
obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes,
respeitados os limites estabelecidos.
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No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já
houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser
pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por
outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que
regularmente comprovados.
Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o
5
caso.
Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do
contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio
econômico-financeiro inicial.
A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações
financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como
o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
Conclusão
O objetivo esperado com o estudo da matéria é o de compreender o
instituto do contrato administrativo, não somente no âmbito da Lei 8.666/93,
como também, os aspectos doutrinários, constitucionais, financeiros, e
políticos, que envolvem o assunto, sem, todavia, descurar de pontos relevantes
próprios da Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública.
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Os contratos administrativos buscam, na maioria das vezes, a satisfação
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do interesse público, são dotados de cláusulas exorbitantes e contem em seu
bojo cláusulas de cunho obrigatório. Os contratos administrativos não podem
ser considerados mera formalidade, devendo ser rigorosamente cumpridos e
formalmente editados pelos órgãos da Administração Pública.
Os contratos administrativos são regidos pela Lei 8.666/93 e possuem
como principais características: a) consensual; b) formal; c) oneroso; d)
comutativo; e) realizado intuitu personae; f) geralmente precedido de licitação e
g) possuir cláusulas exorbitantes (dentre as quais destaca-se a exigência de
garantia; alteração unilateral por parte da Administração; rescisão unilateral por
parte da Administração; fiscalização; retomada do objeto; aplicação de
penalidades; anulação; restrições ao uso da exceção do contrato não cumprido.
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RESUMO: O presente trabalho faz uma análise sobre a garantia da
educação inclusiva. Inicialmente, explana a educação como um direito, trazendo
a importância desta e a melhor forma de garanti-la. Em seguida, conceituou
educação como serviço público e salientou sua demanda reprimida. Assim,
trouxe como solução, a intervenção estatal, deslindado o papel e a influência
das políticas públicas. Por fim, ressaltou a defesa dessa educação. Isto posto, foi
realizada uma análise jurisprudencial, com um corte temporal, de 2011 até o
corrente ano, no STF e pôde-se atestar que a via judicial é a melhor forma de
garantir o acesso à educação especial inclusiva.
5

Palavras-chave: Educação inclusiva. Defesa do direito. Políticas públicas. STF.
ABSTRACT: This paper analyzes the guarantee of inclusive education. Initially,
explain education as a right, showing its meaning and the best way to
guarantee it. Then it conceptualized education as a public service and
highlighted its repressed demand. That way, it puts as a solution, a state
intervention, emphasizing its role and the influence of the public policies.
Finally, it emphasizes the defense of this education. That was showed with a
jurisprudential analysis, with a temporal cut, from 2011 to the current year, in
the Supreme Court and it was possible to witness that the judicial means is the
best way to guarantee the access to inclusive education.
Keywords: Inclusive education. Defense of the right. Public policies. Supreme
Court.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho trará à tona a discussão acerca da do direito à
educação. Como direito de todos, mostra-se indispensável a convivência com a
63
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

diversidade, percebendo e atendendo o sujeito em sua singularidade,
implementando uma educação inclusiva.
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Assim, o presente artigo será dividido em 4 capítulos. No primeiro
capítulo será frisado o que é a educação, ressaltando que a mesma é um direito
fundamental de natureza social, previsto no artigo 6º da Constituição Federal
de 1988. Assim como também, discorre pontualmente sobre a educação
inclusiva.
No segundo capítulo, é abordada a educação como serviço público e em
consequência, as principais formas de violência desse direito, expondo os
momentos em que este não é garantido, como ocorre todas as vezes que a má
prestação do serviço é configurada.
Assim, no terceiro capítulo será prontamente exposto que, para que os
direitos sociais se tornem operativos e efetivos, dependem de prestações
positivas do Estado, que possuem o dever de concretizá-los. Dessa forma, será
ressaltada a intervenção estatal, por meio da implementação de políticas
públicas educacionais.
E no quarto último capítulo, será destacada ainda, as formas de defesa
desse direito à educação inclusiva, sendo fortemente salientada a via judicial,
tendo em vista que a exigibilidade jurídica é o meio de maior eficiência para a
garantia do direito em questão, vez que induz o cumprimento dos caminhos
que chegam à inclusão educacional, tal como as políticas públicas.
Com isso, será feita uma análise realizada frente à Decisões do STF, onde
será possível constatar que o Supremo segue o viés de provimento das
demandas que buscam a educação especial inclusiva.
Insta salientar ainda que, para alcançar o desiderato científico proposto,
será utilizada a metodologia dedutiva analítica.
Por fim, o objeto deste trabalho científico voltará em demonstrar que,
historicamente a sociedade vem saindo de um modelo de integração
educacional e entrando no modelo de inclusão. E que tal ocorre pela ideologia
de que, é a escola que tem de estar apta a receber toda a diversidade. Afinal,
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apenas dessa maneira, a garantia constitucional é de fato preservada,
estendendo-se para todos o acesso à aprendizagem e ao desenvolvimento
pessoal, preparando o indivíduo para o exercício da cidadania e a qualificação
para o trabalho.
DESENVOLVIMENTO
1 EDUCAÇÃO:
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A educação é contemplada dentro do conjunto de direitos fundamentais
denominados direitos sociais, que visam a igualdade entre as pessoas. No
Brasil, este direito foi instituído na Constituição Federal no ano 1988. Nesta
linha de pensamento, destaca-se a visão do renomado autor Ingo Wolfgang
Sarlet:
O direito fundamental social à educação obteve
reconhecimento expresso no art. 6º de nossa Constituição,
integrando, portanto, o catálogo dos direitos
fundamentais e sujeito ao regime jurídico reforçado a
5
estes atribuído pelo Constituinte (especialmente art. 5º, §
1º, e art. 60, § 4º, inc. IV). Não há como deixar de
considerar que a problemática da eficácia do direito social
à educação depende, em muito, da circunstância de se ter,
ou não, certeza sobre a fundamentalidade dos diversos
preceitos e, em consequência, do complexo de normas
que constituem o núcleo essencial do direito à educação,
aqui tido no seu sentido amplo. Por esta razão, partiremos
da análise dos quatro primeiros dispositivos do Capítulo
III da ordem social (arts. 205 a 208), já que entendemos
que no mínimo quanto a estes se poderá considerá-los
integrantes da essência do direito fundamental à
educação,
compartilhando,
portanto,
a
sua
fundamentalidade material e formal.
O art. 207 se caracteriza como típica garantia
institucional fundamental, assegurando a autonomia
universitária, o que já foi objeto de reconhecimento até
mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, inobstante tenha
ficado claro que esta autonomia não assegura às
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Universidades uma absoluta independência em face do

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Estado, de modo especial no que diz com a possibilidade
da edição de atos normativos autônomos.
Vê-se, pois, que, enquanto o art. 205 exerce a função
de impor tarefas e objetivos aos órgãos públicos e, em
especial, ao legislador, servindo, além disso, como
parâmetro obrigatório para a aplicação e interpretação
das demais normas jurídicas, a garantia institucional
contida no art. 207, que, a toda evidência, constitui norma
plenamente eficaz e diretamente aplicável, atua como
limite expresso contra atos que coloquem em risco o
conteúdo essencial da autonomia da instituição protegida,
atuando, assim, como direito fundamental de natureza
defensiva.
Já no art. 206 da nossa Constituição, que contém
normas sobre os princípios que embasam o ensino,
encontram-se diversos dispositivos que inequivocamente
são diretamente aplicáveis e dotados de plena eficácia. É
o caso, por exemplo, da garantia da igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola (art.
206, inc. I)[1], que constitui concretização do princípio da
isonomia, ainda que se pudesse – mesmo sem esta norma
– cogitar de um direito social derivado de igual acesso às
instituições e ao sistema de ensino, deduzido com base
no direito geral de igualdade (art. 5º, caput).[2]
Levando em consideração o pensamento do Ingo Sarlet, resta claro que,
ainda que com um complexo de normas que o garanta, o direito social à
educação enfrenta sim, uma problemática de eficácia grande, em diversos
aspectos, devido à falta de consciência da fundamentalidade do preceito, como
afirmado pelo referido autor, pela sociedade.
Dessa maneira, cumpre ressaltar que a educação, exerce um papel ainda
mais relevante, é um pressuposto para o exercício adequado dos demais
direitos existentes.[3]
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A partir da instituição do direito à educação na Carta Magna, tornou-se
um dever do Estado o seu cumprimento. Hoje, ainda mais, o Estado possui a
obrigação formal de garantir uma educação de qualidade a todos os
brasileiros. Isto posto, cumpre mencionar o seguinte trecho:
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A educação, direito de todos e dever do Estado e daf
amília, será promovida e incentivada com a colaboração d
asociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seupreparo para o exercício da cidadania e sua qualificaç
ão para otrabalho.[4][5]
Ademais, a educação é também tida como um dos direitos humanos,
estes que são os ditames mínimos para a garantia de uma vida digna. Com isso,
pode-se
constatar
a
presença
da
menção
à
educação,
na Declaração Universal dos DireitosHumanos:
1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução se
rágratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamen
tais.[6]A instrução
elementar será obrigatória. A instrução
5
técnicoprofissional será acessível a todos, bem como a instruçãos
uperior, está baseada no mérito.
2. A instrução será orientada no sentido do plenodes
envolvimento da personalidade humana e do fortalecimen
todo respeito pelos direitos humanos e pelas liberdadesfu
ndamentais.[7][8]
A educação, assim, enquadrar-se como direito social e direito humano,
com a finalidade de possibilitar o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho”[9][10] e é um bem público da sociedade[11], vez que permite o
acesso aos demais direitos.
Levando em consideração o exposto, a educação é denominada como
um “direito habilitante” ou “direito de síntese”, pois todo aquele que se
submete ao processo educativo adequado e de qualidade, possui a capacidade
de exigir e exercer melhor todos seus outros direitos.
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1.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
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A inclusão educacional pressupõe a melhoria educativa da escola para
todos. Quando a Constituição afirma: “igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola”[12], compreende-se como seu objetivo “promover o
bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação”. Dessa maneira, é previsto que qualquer nível
de ensino seja acessível a todos, de forma indiscriminada.
Para que o direito à educação seja efetivado como direito constitucional
que é, o direito à igualdade e o direito à diferença mostram-se indissociáveis,
tendo em vista o argumento já anteriormente exposto, de que os iguais devem
ser tratados de maneira igual e os desiguais na medida de suas
desigualdades.[13]
Tendo em mente que o direito à educação é estendido para todos sem
descriminações, o conceito de educação inclusiva fundamenta-se basicamente
na valorização da diversidade humana, pois a mesma visa incluir todos os
indivíduos em um único sistema de ensino.
A inclusão educacional estimula, assim, o acesso à educação especial em
toda a rede comum de ensino, garantindo um atendimento aos alunos que
possuem necessidades educacionais especiais, em qualquer lugar.
Isto posto, o sistema educacional e as práticas sociais precisam sofrer
uma transformação urgentemente, eliminando inúmeras barreiras que
impossibilitam a prestação de uma educação de qualidade, para os alunos com
as supramencionadas necessidades, para que assim, seja promovida uma
socialização humanizada.

2 A EDUCAÇÃO COMO SERVIÇO PÚBLICO – DEMANDA REPRIMIDA:
2.1 PRINCIPAIS FORMAS DE VIOLÊNCIA AO DIREITO:
A evolução da sociedade é algo constante e mesmo com mudanças
significativas que hoje garantem tantos direitos, por meio das normas
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existentes no ordenamento jurídico, o dito bloco da legalidade, a realidade do
Brasil reflete uma má prestação de serviços públicos.
A educação configura-se como um desses serviços, sendo ela um direito
fundamental assegurado a todos. Entretanto, tendo em vista que, por diversas
ocasiões, ocorre a má prestação desta, ocorre consequentemente, o
desrespeito ao direito de uma educação inclusiva.
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Levando em consideração tal fato, como forma de justificar a
desoneração das prestações de certos serviços essenciais à existência humana,
garantidos constitucionalmente, não é incomum que os entes públicos
utilizem-se da argumentação da Reserva do Possível.
Esse argumento fortemente usado para escusar Estado do não
cumprimento do que lhe é de dever, não provendo as necessidades básicas da
sociedade, fere diretamente a garantia do mínimo existencial, não oferecendo
mecanismos suficientes para o exercício de direitos fundamentais.
5
Dessa maneira, cumpre citar
trecho do voto do Ministro Celso de Mello
no julgamento da ADPF 45/2004:

A cláusula da ‘reserva do possível’ – ressalvada a
ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não
pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de
exonerar-se do cumprimento de suas obrigações
constitucionais, em particular quando, dessa conduta
governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até
mesmo,
aniquilação
de
direitos
constitucionais
impregnados
de
um
sentido
de
essencial
fundamentalidade.[14][15]
A ausência ou má prestação do serviço supramencionado, acontece de
diversas maneiras, entre elas pode-se destacar: [16] a falta de vagas nas escolas
e universidades para pessoas especiais; o não investimento na formação de
professores especializados; a inexistência de adaptação na estrutura física dos
estabelecimentos que acontecem as aulas; as matrículas negadas sem
fundamentação; o desligamento de uma aluno de forma arbitrária; a
discriminação do aluno por funcionários da escola; e a cobrança de taxas extras
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com fim de concretizar o acesso das pessoas especiais à educação. Tais são as
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principais formas de violação do direito em questão, no entanto, existem
outras.
No momento que ocorre o reconhecimento das dificuldades enfrentadas
nos sistemas de ensino, especialmente no que toca ao ensino inclusivo,
observa-se a grande necessidade de confrontar as discriminações e criar
alternativas para superá-las[17], para que a educação possa ser estendida a
todos.
Assim, ainda que existam algumas medidas que tentam hoje garantir
essa educação, como exemplo, o pagamento de uma multa, prevista na Lei nº
12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa
com Transtorno do Espectro Autista, e a imputação criminal aquelas instituições
que recusem matricular pessoas com necessidades especiais, há um longo
caminho a ser percorrido para a inclusão.
É crucial que a educação especial deixe de ser algo considerado como
um “extra” nas escolas e passe a ser algo essencial, incluído como qualquer
outro requisito de formação da estrutura escolar, para que assim possa ser
alcançada a educação inclusiva de maneira generalizada.
3. INTERVENÇÃO DO ESTADO:
PÚBLICA

A

CONSTRUÇÃO

VIA

POLÍTICA

3.1. CAMINHO PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
A educação inclusiva expressa uma nova relação entre
desenvolvimento e democracia, vez que ela contribui para a formação da
cidadania, que pressupõe uma igualdade formal, além de maneiras de defesa
dos interesses, tornando assim, a sociedade mais justa e integrada.[18]
Um meio eficiente para a concretização do objetivo supramencionado, é
a implementação de políticas públicas. Estas objetivam efetivar a educação
inclusiva, oferecendo aos alunos que necessitam de um ensino especializado,
uma educação especial de qualidade dentro do sistema comum de ensino,
construindo uma escola democrática.
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As políticas públicas de educação especial na perspectiva inclusiva tem
como princípio o direito do aluno com necessidades educacionais especiais,
facilitando o seu acesso e permanência na escola, criando estruturas adaptadas
a todos os tipos de necessidades. Visam também garantir a formação e
qualificação dos professores, para que os mesmos tenham a capacidade de
repassar o mesmo conteúdo para todos, mas levando em consideração as
peculiaridades de cada um. Entre diversas outras medidas.[19]
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3.2. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
3.2.1 CONCEITO E APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
O padrão educacional atual requer a implementação de políticas
educacionais que atendam aos anseios exigidos por todos os indivíduos,
garantindo a educação essencial para cada ser humano, sem exceções.
No momento em que a Carta Magna atribuiu aos direitos sociais a força
de serem fundamentais à existência humana, tornou o Estado, por meio de
legislação, obrigado por implementá-los.
5
Como direito fundamental, teria o direito social, uma aplicabilidade
imediata, porém, nem todos possuem uma efetividade imediata, vez que
dependem de uma ação prestacional estatal, para implementá-los de uma
maneira coletiva e isonômica, atingindo principalmente os grupos sociais mais
vulneráveis.
Dessa forma, faz-se importante mencionar que ações positivas e
intervencionistas fortaleceram-se bastante, com fim de assegurar os direitos de
segunda dimensão, sendo estes os econômicos, os culturais e os sociais,
englobando nessa última categoria, o direito à educação.
A garantia da eficácia dos direitos sociais, tal como o direito à educação
em sua plenitude, englobando todos os cidadãos, sem discriminações, em um
sistema único de ensino, enfrenta uma dificuldade na sua efetivação, sendo
necessárias as prestações positivas por parte do Estado em benefício dos
indivíduos.
Quando ocorre uma omissão estatal, assim, exige-se a aplicação de uma
ação para que tal omissão seja suprida, e tal se perfaz com as políticas públicas,
71
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

que podem ser compreendidas como metas, programas e atividades
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estabelecidas pelas leis e pelos governantes:
A construção da democracia participativa e voltada
para a realização dos direitos fundamentais, contemplada
na Constituição da República de 1988, encontra nas ações
coletivas que versam sobre a implementação de
políticas públicas sociais um poderoso e legítimo
instrumento para a sua concretização[20]
A implementação destas, mostra-se assim como a solução para ineficaz
oferta da educação em âmbito erga omnes, pois é o meio necessário para a
efetivação do direito social, é o “fazer” estatal, o cumprimento de metas pelo
Governo, a intervenção do poder público na vida social.
Isto posto, segundo Ana Paula de Barcellos, compete à Administração
Pública implementar ações e programas a fim de garantir a efetivação do
referido direito, instituindo assim, políticas públicas, vez que são elas que, de
forma sistemática e abrangente, conseguem realizar os fins previstos na
Constituição, tais como, assegurar o direito à educação para todos.[21]

4. A DEFESA DO DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
4.1 O ACESSO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA PELA VIA JUDICIAL:
Diante do conceito do que é um sistema de ensino inclusivo: “... a
inclusão envolve um processo de reforma e de reestruturação das escolas como
um todo, com o objetivo de assegurar que todos os alunos possam ter acesso a
todas as gamas de oportunidades educacionais e sociais oferecidas pela
escola”[22][23], verifica-se que é algo complexo, que muda completamente a
estrutura educacional, mas de extrema importância para a agregação da
sociedade e capacitação de todos.
A educação inclusiva vem sendo implementada há muito tempo,
entretanto, a adequação das escolas está longe do ideal, ocorrendo muito mais
uma integração das pessoas com deficiência e do que de fato uma inclusão.
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Assim, a prestação desse referido direito social tem como uma forma eficiente
de exigência, o meio judiciário.[24]
Na tentativa de garantir tal educação, fazendo com que todos os
indivíduos tenham a oportunidade de ensino correspondente às suas
necessidades, o meio jurídico é utilizado com maior frequência como uma
forma de repressão, quando o direito já está sendo descumprido e a violação
precisa ser sanada.
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À título de exemplo, quando ocorre a negação da matrícula de um
estudante com necessidades especiais em uma escola, seus responsáveis
podem realizar uma denúncia em uma delegacia. Caso ainda queiram dar
continuidade ao caso e recorrer à Justiça, pode ser impetrado um mandado de
segurança, ou ainda, em uma situação de defesa de interesses difusos, coletivos
e individuais homogêneos, pode ser movida uma ação civil pública pela
entidade legitimada a fazê-lo.
Existem também formas de uma atuação judicial indireta, entra elas
5
encontram-se a representação ao Ministério Público, que promoverá a medida
judicial cabível por meio dos representantes ministeriais. À título de exemplos
de atos que podem ser objeto da dita representação, têm-se: a improbidade
administrativa, como quando acontece o desvio de dinheiro que iria ser
investido na modificação e melhoria da educação; quando ocorre a
inconstitucionalidade de um ato normativo, ou seja, um ato é efetivado sem
levar em consideração preceitos previamente estipulados pela Carta Magna,
como a não concretização de direitos garantidos; ou quando a promoção de
políticas públicas é omissa, não sendo aplica de maneira ampla e eficiente.
Diversas decisões já vêm sendo dadas, favorecendo a inclusão
educacional, ainda que o caminho a ser percorrido seja longo para que de fato
ela seja plenamente efetivada, passos vêm sendo dados.
Isto posto, o judiciário configura-se como um importante aliado
na luta pela garantia do sistema educacional inclusivo.
4.4 GARANTIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA: DECISÕES DO
STF:
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Diante da problemática da efetivação dos direitos sociais, cumpre
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mencionar que desde o ano de 2011 até o corrente ano, o Supremo Tribunal
Federal vem proferindo Decisões que visam a garantia da implementação de
uma educação especial inclusiva, assim como também, o reconhecimento
daqueles que efetivamente a buscam.
Ante o corte temporal supramencionado, foram analisados 23 julgados
proferidos pela Corte acerca da problemática em questão. Tendo sido estes:
ADPF nº45; RE nº 559.646/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen
Gracie, DJe de 24/6/11; RE nº 440.028/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro
Marco Aurélio, DJe de 26/11/13; AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO 839.629 DISTRITO FEDERAL; ARE 875333 – RS; ARE 860979 – DF
e do ARE 903216 – DF; ARE 875333 – RS; ARE 850154 – RS; ARE 928699 AC ACRE 0603878-10.2013.8.01.0070; ARE 863187 RS - RIO GRANDE DO SUL
0152901-55.2014.8.21.7000; AI 805729 – Pará; Ag. Reg 911.798 – Paraíba
(11/12/2015); AI 805729 – Pará (11/06/2013); ARE 650.996 – Pará (09/05/2013);
AI 827845 - Pará (26/02/2013); RE 633066 – Pará (17/02/2011); RE 650996 –
Pará (09/08/2011); ARE 642182 – Acre (04/12/2012) e RE 745811 – Pará
(17/10/2013). Assim como também pelas subsequentes Decisões monocráticas:
ARE 899853 – Acre (25/8/2015); RE 837007 – DF (31/10/2014); ARE 837050 – DF
(24/09/2014) e ARE 808852 – DF (12/05/2014) e ADI 4102 RJ (30/10/2014)
Entre os Acórdãos, existem julgados que destacam a importância da
atuação judicial no controle das políticas públicas, estas que refletem um
investimento do Estado na persecução da educação inclusiva, para que elas
possam ser efetivadas em sua plenitude.
Esse controle objetiva trazer resultados proveitosos, pois ampliando a
participação do Poder Judiciário, amplia a possibilidade de efetivação dos
direitos sociais, tal como o direito à educação inclusiva.
Ademais, o judiciário luta contra a ofensa de direitos indisponíveis, como
o direito à educação, para a garanti-los, como ocorre no caso da educação
especial inclusiva, conforme pode ser observado em trecho de Acórdão do
Supremo Tribunal Federal, transcrito abaixo:
02/02/2016
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SEGUNDA TURMA
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO 839.629
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(...)3 - O Distrito Federal, por meio de regramento
específico, se comprometeu, como diretriz de sua
política educacional, a disponibilizar aos alunos da
educação especial, o efetivo desenvolvimento de suas
habilidades e inclusão no processo educacional,
visando à sua socialização, alfabetização e aquisição
de comportamentos adaptativos, que para serem
efetivos, dependem do trabalho realizado pelo
monitor (técnico em gestão educacional) (...)
Insta salientar ainda, a existência de Decisões que garantem a adaptação
de escolas públicas para alunos com necessidades especiais, tanto no âmbito
de reformas estruturais para adequá-las a todos os alunos, como na
contratação de professores especializados,
assim como também outras que
5
determinam o auxílio nas salas de aula, para que os alunos com necessidades
educacionais especiais possam acompanhar o conteúdo programático sem
grandes dificuldades, dentro de uma sala da rede de ensino comum. Entre
diversas outras.
Assim, pode-se destacar a importância do papel do judiciário na
persecução da educação inclusiva, pois este colabora incisivamente para a
garantia de um sistema de aprendizagem inclusivo, assegurando que a
educação especial seja englobada na rede comum de ensino. Isso ocorre, vez
que as pessoas se utilizam dos instrumentos de exigibilidade jurídica para
alcançar o exercício de direitos básicos, como acesso igualitário à educação.[25]
Ao Estado, é sempre imposta a obrigação de criar condições objetivas
que possibilitem o efetivo acesso aos serviços públicos, tais como a
disponibilidade, adaptações e qualidade destes. No caso da educação,
baseando-se nos princípios que a norteia, do artigo 206, da Carta Magna,
especialmente no que toca ao inciso I, “igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola”[26], por diversas vezes, é necessária uma intervenção
externa para que a garantia do direito nesses padrões seja efetivada.
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Em suma, Decisões do Judiciário vêm defendendo o direito à educação
especial inclusiva, servindo como um forte meio de garantia de acesso ao
referido direito, seja estipulando a implementação de políticas públicas
educacionais inclusivas, seja garantindo auxílio com o acompanhamento de
monitores nas salas da aula, seja determinando reformas estruturais nas
escolas, seja estipulando a legalidade na gratificação extra para professores
qualificados especialmente para educação especial ou seja destinando tais
professores especializados à rede de ensino comum.
A via judicial é assim, conforme observado nos julgados do Supremo, um
meio de defesa extremamente efetivo e colaborador na persecução da
educação especial inclusiva.
CONCLUSÃO
A pesquisa do presente trabalho, determinou a educação como um direito
de todos, expondo as fontes que o regulamentam e que norteiam a sua
exigibilidade. Com isto, mostrou a importância de um sistema de ensino fundado
no respeito das individualidades, esclarecendo que para que seja assegurado o
referido direito, oferecendo o acesso à educação para totalidade dos indivíduos, é
necessária a implementação da educação inclusiva.
Entretanto, pôde-se constatar que esse direito social constitucionalmente
garantido, sofre uma grande problemática no que toca à oferta de uma educação
de qualidade para todos em um sistema único de ensino.
Assim, objetivando analisar a demanda e a oferta da educação inclusiva, foi
determinado como um serviço público, a educação. À vista disto, foi exposto a
ausência ou má prestação deste, apontando diversos fatores, à exemplo da a falta
de vagas nas escolas e universidades para pessoas especiais, do não
investimento na formação de professores especializados e da inexistência de
adaptação na estrutura física dos estabelecimentos que acontecem as aulas,
entre outros. E quando isto ocorre, configura-se a violação do direito à
educação, vez que este não é estendido de maneira adequada à todos.
Isto posto, ficou definido que, para que a educação seja eficaz em sua
plenitude, necessita da implementação de prestações positivas por parte do
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Estado em benefício dos indivíduos. Significando que, diante do paradigma
educacional atual, faz-se necessária a instituição de políticas públicas, sendo
estas o “fazer” estatal, as metas e investimentos em um objetivo socialmente
relevante.
Contudo, a intervenção estatal, em diversas ocasiões, não se mostra com
força suficiente para, por si só, garantir a formação de um sistema de ensino
inclusivo.
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Dessa forma, foi feita uma análise jurisprudencial, como forma de
demonstrar a preservação do direito à educação inclusiva pela via judicial.
Debruçando-se sob os julgados do Supremo Tribunal Federal, acerca da
garantia do referido direito, desde de 2011 até o corrente ano, restou claro que
o entendimento da Corte é de que o Poder Judiciário pode garanti-lo em razão
da omissão do Estado.
Com isso, foi mostrado que, a intervenção do Judiciário, tem um objetivo
claro: a concretização dos direitos, isto sendo, no caso em tela, a educação
5
inclusiva. Esta educação que não apenas tem um papel de superação lógica de
exclusão, vez que integra todos em um mesmo ambiente, sem discriminações,
como também tem um papel de modificação estrutural das escolas, tanto física
como intelectual, pois proporciona a todos os alunos, independentemente de
suas diferenças, as mesmas oportunidades.
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RESUMO: É irracional crer que após o envolvimento em algum conflito armado,
todos os pilares do Estado Democrático de Direito se encontrem intactos.
Partindo dessa premissa, medidas são necessariamente adotadas em prol da
reconstrução de um desses pilares: a educação. Finda uma guerra, o país,
fragmentado em seus setores, precisa definir diretrizes de retorno às atividades
escolares, para a solidificação de uma paz duradoura. Nessa empreitada, são
notáveis as influências externas nas definições de novas políticas educacionais,
principalmente por parte dos países ocupantes, mediante a momentânea
fragilidade da comunidade a ser reconstruída. É a dupla face do processo
de peacebuilding[1]: Intervencionismo e Soberania. A proposta para a
realização dessa análise é uma 5pesquisa bibliográfica crítica que caracterize as
concepções existentes sobre o assunto, além dos estudos de casos do pósSegunda Guerra Mundial de Alemanha e Japão como modelos de percepção
das mudanças na metodologia educacional pós-guerra. Afinal, quais alterações
são passíveis de observação no método de ensino/aprendizagem de um país
após seu envolvimento em conflitos bélicos?
Palavras-chave: educação, reforma educacional, Direito Fundamental, conflito
armado, peacebuilding, Intervencionismo, Soberania, paz liberal, Japão pósguerra, Alemanha pós-guerra.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A crise educacional pós-guerra. 2.1.
O peacebuilding education. 2.2. A fragilidade no peacebuilding. 2.3. O
intervencionismo e a Soberania nacional. 3. Case studies de exemplos
internacionais. 3.1. A reforma educacional japonesa. 3.2. A reforma educacional
alemã. 4. Considerações finais. 5. Referências bibliográficas.
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O período de ocorrência de um conflito armado é sempre caracterizado
pela extrema instabilidade da comunidade envolvida. A economia do país entra
em crise, a política é difusa e ineficiente devido à divergência de opiniões
acerca de um posicionamento ideal a ser tomado e a sociedade civil se
encontra extremamente confusa e insegura até de sua integridade física. Nesse
meio, é altamente improvável que os cidadãos continuem com suas atividades
cotidianas com normalidade. A instabilidade é inquestionável e as discussões
acerca de violações dos Direitos Fundamentais são frequentes. Deflagra-se,
entre muitas outras, a crise do sistema educacional.
Com o fim do conflito, é necessária uma reestruturação das mais diversas
facetas que constituem um Estado. Assim, muitas organizações internacionais,
benfeitores particulares, e figuras nacionais protetoras dos Direitos Humanos se
unem na missão de reconstruir os alicerces da sociedade. No presente paper, o
alicerce analisado é a educação e a sua forma de propagação como
instrumento de efetivação de direitos fundamentais. A relevância dessa vertente
para o desenvolvimento das demais faz com que se reúnam interesses políticos
diversos em sua reconstrução.
A influência externa nas políticas educacionais é cristalizada em
organizações mundiais, como a Organização das Nações Unidas (ONU),
criadora do Peacebuilding commission (PBC)[2], associação que apoia projetos
de estruturação da paz duradoura e sustentável em países saídos de conflitos e
é de extrema contribuição para a agenda da paz da ONU. É insofismável o
argumento de que uma estrutura politicamente fragilizada atrai diversas
doutrinas que enxergam uma possibilidade de expansão de seus ideais em um
terreno enfraquecido. Após o período das Guerras Mundiais, e.g., percebeu-se
uma expansão exponencial do capitalismo e do seu modo de produção. A
Teoria Keynesiana de um Estado planificador é, então, criada e altamente
difundida e adotada como saída de uma situação de crise. É a manifestação
quase universal do Estado de Bem-estar Social (BIANCHETTI, 2001).
Assim, organismos internacionais se unem em torno de um objetivo: a
reforma metodológica do sistema educacional como forma de efetivação desse
direito fundamental, contando com múltiplas interferências externas, com a
intervenção estatal[3] e ainda com interesses de particulares. A palavra reforma,
sempre presente no vocabulário educacional, é definida em âmbito
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internacional como “uma iniciativa do Estado que estabelece objetivos e

critérios claros e ambiciosos, recorre a todas as instâncias políticas para apoiála, estimulando iniciativas no nível das escolas e mobilizando recursos humanos
e financeiros para sustentar as mudanças propostas” (TIMPANE; WHITE, 1998).
A reforma metodológica educacional pós-guerra se configura, portanto, como
uma combinação de influências com as mais diversas motivações
correspondentes à nova situação do país.
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2. A CRISE EDUCACIONAL PÓS-GUERRA
2.1. O PEACEBUILDING EDUCATION
O peacebuilding education é uma das esferas do peacebuilding, termo
utilizado pelo Departamento de Operações de Manutenção da Paz (DPKO) na
elaboração da Capstone Douctrine (2008). Nessa doutrina, o peacebuilding é
apontado como uma das cinco atividades de paz e segurança da instituição, a
saber:
Conflict
prevention,
peacemaking,
peacekeeping,
peace

enforcement e peacebuilding (BRUGNOLLI, 2012). Nesse contexto, o órgão
5
responsável por organizar tal atividade é o Peacebuilding Commission (PBC).
O PBC atua na reconstrução de países que passaram por um conflito
armado e precisam ter sua estrutura reformada de maneira a prevenir novos
conflitos. Assim, são desenhados os rascunhos e parâmetros do peacebuilding
education. Esse projeto caracteriza-se por introduzir conceitos na rotina
educacional dos cidadãos, tais como: mediação, habilidades de negociação,
administração de conflitos, diálogo não competitivo, entre outros. A partir daí, é
fundamental o estímulo de toda a população para que se engaje no projeto,
reduzindo ao máximo a possibilidade de deflagração de um novo conflito
(BUSH, SALTARELLI, 2000, p.23).
Para a obtenção dos resultados desejados, a reforma no método de ensino
pelo peacebuilding education deve ocorrer nos mais diversos sentidos e
abarcar a maior quantidade de setores tanto sociais, quanto governamentais. A
reforma da educação é então entendida em seus mais diversos sentidos: formal
e informal; conteudista e metodológico; artístico e científico; infantil e adulto. É
importante que se ressalte que o objetivo do projeto não é homogeneizar a
educação mundial, mas promover um ambiente em que o estudante possa se
adaptar e se acomodar ao ambiente social e cultural próprio no qual se
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insere (BUSH, SALTARELLI, 2000, p.23). O projeto requer ainda o uso de
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narrativas compartilhadas, em detrimento de narrativas que classicamente
levam a alienação e divisão (POSTMAN, 1996).
“Peacebuilding education - assim como o próprio
peacebuilding - é um processo orientado mais de cima
para baixo do que de baixo para cima, em vez de
orientado pelas comunidades devastadas pela guerra si,
seria fundado sobre as suas experiências e capacidades.
Sua proposta é ser firmemente enraizado em realidades
imediatas, não em ideias abstratas ou teorias. Ele seria
aplicado, imediata e relevantemente, o que significa que
não pode ser restrito à sala de aula.” (BUSH, SALTARELLI,
2000, p.23)
A reforma do sistema educacional após um período de confronto bélico
transcende a administração do conflito. Trata-se de uma possibilidade de
completa reestruturação dos moldes sociais e culturais tradicionalmente em
vigor na sociedade em questão. Um abalo na estrutura do Estado pode
significar uma lacuna propícia para a entrada de novas ideologias e
concepções. Contudo, devem ser analisadas as duas faces dessa moeda. A
lacuna aberta nesse contexto de crise pode simbolizar a ascensão de grupos
minoritários para o contexto de lideranças de movimentos para a paz e
participação política, como é o caso de várias mulheres que se sobressaem na
luta pela paz desde Sirilanka e Somália até conflitos no Peru. Por outro lado, a
fragilidade dos diversos setores de um país pode servir de atrativo para a
interferência de outros países ou grupos que busquem o domínio, a exploração
ou a expansão de ideais particularmente favoráveis às suas políticas.
2.2. A FRAGILIDADE NO PEACEBUILDING
É natural que com a proposta do peacebuilding education, atores
internacionais assumam papéis de apoiadores e facilitadores do
desenvolvimento
dos
países
afetados.
Para
isso,
as
diretrizes
do peacebuilding determinam que interferências externas devem ocorrer
exclusivamente no sentido de promover o desenvolvimento do país e auxiliar a
administração local a retomar o controle tanto na esfera pública quanto na
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privada (BUSH, SALTARELLI, 2000, p.27). Ou seja, a fragilidade do país não deve
ser vista como uma oportunidade de dominação ou propagação de ideias
particulares. Assim, a caracterização do papel dos “doadores” externos possui
requisitos: (i) trata-se de um processo e não de um produto; (ii) é uma medida
de longo prazo; (iii) baseia-se em insumos e recursos locais, em detrimento de
externos; e (iv) objetiva criar oportunidades ao invés de criar soluções.
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“Se estes são aceitos como guias de premissas
do peacebuilding education, as vozes internas devem
conduzir o processo na extremidade dianteira, não apenas
para a formulação do quadro de necessidades e
abordagens, não apenas para a implementação de
soluções de atores externos.” (BUSH, SALTARELLI, 2000,
p.27)
Todavia, essa abordagem se mostra um modelo utópico da reconstrução
educacional. Na realidade, inúmeras críticas podem ser desenvolvidas ao
modelo do peacebuilding. A partir do fim da década de 1990, as falhas das
5
operações cada vez mais ambiciosas de peacebuilding da ONU se somaram à
pressão internacional contra violações de Direitos Humanos, injustiças e
desigualdades sociais. Entre as mais diversas e heterogêneas vozes críticas,
aponta-se, de modo mais geral, a tentativa de institucionalização da paz
liberal[4] como a principal causa do fracasso (SILVA, 2012, p.54).
Os críticos podem ser divididos em dois grupos principais de acordo com a
natureza de sua crítica. Para um primeiro grupo, o problema está na imposição
da democratização e da liberalização imediatas, muito dissonantes da realidade
não-liberal local, seja essa realidade decorrente de um regime autoritário ou de
um sistema econômico fechado (SILVA, 2012, p.55). Para os autores dessa
primeira corrente, as mudanças devem ser aplicadas de forma
gradual: “construindo uma fundação de instituições políticas e econômicas

efetivas, antecedendo a implementação
liberalizantes” (PARIS, 2004, p.235).

extensiva

de

reformas

A segunda visão afirma que o fracasso dessas missões se dá pelo fato de
os pacificadores ignorarem o “local ownership”[5] e implementarem a
reconstrução segundo premissas intervencionistas que desconsideram valores
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locais. Nesses casos, a reconstrução deve ocorrer não com a mera participação
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dos locais, mas por sua iniciativa, com assistência internacional.
Resume-se das críticas a necessidade de observação das características
culturais e valores da nação a ser reconstruída. A não consideração na definição
do modelo de reconstrução conduzirá a conflitos e ao fracasso, como se tem
observado desde a Segunda Guerra Mundial, em especial na África e no Oriente
Médio. É inaceitável que a reconstrução do país, baseando-se na educação de
seus cidadãos trate-se de uma fantasia, uma fábrica de ilusões acerca da paz
que não passa de uma subordinação aos preceitos impostos por influências
externas.
2.3. O INTERVENCIONISMO E A SOBERANIA NACIONAL
O Peacebuilding education é pensado para constituir uma forma de
assegurar o Direito Humano à Educação, determinado no artigo 26º da
Declaração Universal dos Direitos Humanos. A educação é um meio de garantir
a dignidade e a liberdade humanas e constitui uma concepção muito cara aos
ordenamentos jurídicos nacionais. É esse um impulso fundamental para as
atividades intervencionistas que afirmam defender direitos universais ainda
nessa empreitada transcendam as fronteiras da autoridade do Estado. A
verdade é que as fronteiras Estatais encontram-se embaçadas quando
deflagrado o conflito, situação de ultraje da própria humanidade.
Contudo, é essencial que se reafirme a Força Soberana do Estado que não
deve estar alheia ao processo de reconstrução da educação no país. A unidade,
a indivisibilidade, a inalienabilidade e a imprescritibilidade de uma Soberania
são indiscutíveis e, no caso da reconstrução educacional, ela deve trabalhar
numa relação dialogal e respeitosa com as intervenções externas em prol da
otimização da garantia do Direito à educação.
“A soberania não é elemento distinto: ela é atributo
da ordem jurídica, do sistema de autoridade, ou mais
simplesmente do terceiro elemento, o governo, visto este
como síntese do segundo – a dimensão pessoal do Estado
–, e projetando-se sobre seu suporte físico, o território. O
reconhecimento dos demais Estados, por seu turno, não é
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constitutivo, mas meramente declaratório da qualidade
estatal. Ele é importante, sem dúvida, na medida em que
indispensável a que o Estado se relacione com seus pares,
e integre, em sentido próprio, a comunidade
internacional.” (REZEK, 2010, p.237)
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Logo após o desfecho da Segunda Guerra Mundial, alguns Estados, em
1943, durante reunião em Moscou, elaboraram as pioneiras ideias de
constituição de um órgão mundialmente humanitário. Era o rascunho da ONU.
Como principal instituição mundial na proteção dos Direitos Humanos, ela atua
também na reconstrução dos países pós-guerra em todos os seus setores, a
atividade de peacebuilding e a sua vertente voltada para a educação. Deveria,
no entanto ser realizada em conjunto com a autoridade nacional, não impondo
princípios julgados ideais pelos países líderes, mas levando em conta o
costume local.
Prática diferente se traduz em realidade. Os países ocupantes ressaltam
que a ausência de Instituições
5 reguladoras consideradas ideais, conduz a
divergências internas que extrapolam o cenário nacional e, portanto, força-os,
após sua derrota, a adotarem uma política liberal (GOMES, 2013). Para a
estruturação dessa ideologia, denominada paz liberal, os ocupantes vitoriosos
iniciam por introduzi-la já na educação: presentam esse tipo de relação como
ideal para o desenvolvimento do país e estimulam sua adoção, em
desconsideração ao caminho que o governo local julga adequado para a
reestruturação.
3. CASE STUDIES DE EXEMPLOS INTERNACIONAIS
3.1. A REFORMA EDUCACIONAL JAPONESA
Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, o Japão encontrava-se
fortemente influenciado pelo militarismo e sua economia nas mãos do zaibatsu,
o “sindicato” dos grandes grupos econômicos. Durante o período do conflito, a
educação militarista e ultranacionalista teve seu auge. Porém, com o
envolvimento na Guerra, a situação se transformou e o país se viu
profundamente abalado após o ataque das bombas de Hiroshima e Nagasaki
sobre seu território.
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“A guerra custou ao Japão cerca de 3 milhões de
vidas humanas, deixando o país completamente
devastado e desmoralizado. A população de Tóquio
reduziu-se em mais da metade e cerca de setenta mil
prédios desapareceram em segundos. Quem se
encontrava a um quilômetro do hipocentro da explosão
morreu na hora e alguns tiveram seus corpos
desintegrados. O calor intenso levou a roupa e a pele de
quase todas as vítimas da bomba. Mais de seis mil
crianças tornaram-se órfãos de repente.” (MELLO, 2003,
p.2)
A partir do fim da Guerra iniciou-se o chamado período de democratização
com a ocupação militar dos Aliados no Japão. Os Estados Unidos enviou
missões ao Japão a fim de reformar o sistema educacional. A nação reergueu
escolas debaixo de um forte inverno, depois de 3000 terem sido destruídas. As
salas foram construídas às pressas e com carência material, sem janelas e com
goteiras que obrigavam alunos a fazerem uso de guarda-chuvas. Segundo
Tshuchimochi[6], o método recomendado pelos ocupantes era baseado na
memorização e na conformidade.
O regime educacional japonês antes da guerra era rigidamente controlado.
Era dito aos professores exatamente como se portar em sala de aula e como
transmitir o conhecimento. Eles recebiam instruções claras acerca de o que e
como ensinar, por meio dos livros-textos. Eram ainda designados inspetores
para acompanhar e fiscalizar as atividades. A Reforma Constitucional significou
uma guinada muito acentuada nesse contexto (MELLO, 2003, p.4). Elaborada no
final de 1945 pelos países ocupantes, ela foi promulgada pela Dieta (o
Congresso) e é, para muitos, sinônimo de uma revolução na educação dos
japoneses, que passaram a sonhar “o sonho americano”.
“A Reforma educacional realizada após a guerra teve
por objetivo eliminar a educação militarista e
ultranacionalista, que estava no seu auge durante o
período do conflito, e estabelecer a democracia e ideais
de liberdade e igualdade na educação, tais como o
desenvolvimento do caráter, respeito para com o
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indivíduo

e

oportunidades

iguais

para

todos.” (TSHUCHIMOCHI, 1993, p.214)
3.2. A REFORMA EDUCACIONAL ALEMÃ
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O sistema educacional na Alemanha vigora como tal há cerca de 65 anos.
O período da República de Weimar foi responsável por introduzir
a Grundschule(Escola Básica ou Primária), como parte da então
existente Volksschule (Escola do Povo), de oito anos. Essa fase possibilitava que
os estudantes prosseguissem para a Hauptschule (Escola Principal) e
o Gymnasium (Liceu), de seis anos. Já as crianças que frequentavam
o Realschule (Colégio de Ensino Geral) ou o Gymnasium, no sistema pré-guerra,
tinham que pagar taxas, o que foi fruto de inúmeras críticas por parte dos
países ocupantes contra a consagração de desigualdades de tratamento e de
oportunidades (CAPDEVILLE, 1994).
Por estes e outros motivos, após a Segunda Guerra, os países que
ocupavam a Alemanha passaram a interferir em sua dinâmica interna e
5
“sugerir” inúmeras reformas de seu sistema educacional. No ano de 1964, uma
comissão americana sobre educação apresentou um projeto de reforma radical
das escolas alemãs, para que fossem asseguradas igualdades de oportunidades
educacionais, com uma escola obrigatória em tempo integral para todas as
crianças entre 6 e 15 anos, e o desaparecimento da grande variedade de tipos
de escolas (CAPDEVILLE, 1994).
Contudo, a grande maioria das estruturas educacionais alemãs foram
mantidas ainda com a política intervencionista dos países ocupantes. Isso se
deu devido à resistência das autoridades alemãs em absorver princípios
estrangeiros em seu território.[7] As autoridades americanas chegaram a
retratar o empreendimento com um “big failure”[8]. Esse tipo de reação por
parte das elites[9] é consequência de um complexo plano de fundo com
aspecto histórico e sociológico. O pensamento dessa classe é influenciado pela
coesão do grupo, visão acerca de valores estrangeiros e sua consistência
ideológica (SHIBATA, 2005).
Aspecto relevante é que o sistema educacional alemão pré-guerra,
demostrava excelência na formação de técnicos e cientistas qualificados, o que
auxiliou a reestruturação da nação após a derrota. Tradicionalmente, as
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Universidades e as Universidades Técnicas constituíram o centro do sistema de
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Educação Superior na Alemanha, fornecendo além da pesquisa e do
treinamento de profissionais, habilitações e cursos de doutoramento. Ademais,
esse processo de rápida recuperação da Alemanha se deve também à alta
qualificação dos docentes porquanto é solicitado, desde professores de ensino
básico, certificado fornecido pela Pädagogische Hochschule (faculdade de
educação) (CAPDEVILLE,1994).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As operações de peacebuilding education, incentivadas por órgãos
supranacionais, são absolutamente fundamentais para a reedificação do
processo de ensino/aprendizagem de países afetados por uma situação de
emergência complexa como a de conflito armado. É indiscutível a necessidade
de uma intervenção com o propósito de combinar as mais diversas influências,
objetivos, motivações e demandas.
É necessário, no entanto, respeitar os princípios culturais, sociais, políticos
e econômicos locais vigentes na comunidade. A Soberania do Estado deve ser
respeitada e harmonizada com as influências que buscam assegurar os direitos
humanos. O objetivo com a reestruturação não é, de forma alguma,
homogeneizar a educação e os métodos de transmissão de conhecimento,
segundo moldes pré-estabelecidos por um país ocupante ou por uma
instituição. A intervenção deve ocorrer em conjunto com a autoridade local,
uma vez que a imposição desmedida de intervenções é incapaz de levar a uma
paz estável. Levar em conta a realidade local é o único caminho para a
construção de uma paz sustentável e duradoura, porquanto esta apenas se
apresenta possível quando é inclusiva, auto-reflexiva e participativa.
Com a análise de eventos ocorridos no cenário de pós-Segunda Guerra
Mundial no Japão e na Alemanha, percebe-se que a imposição de métodos de
ensino foi bastante intensa. No Japão, a absorção e aceitação das doutrinas
apresentadas por influências externas, enquanto na Alemanha, a resistência das
elites foi maior e o que prevaleceu foram os ideais locais em detrimento dos
apontamentos estrangeiros.
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A educação, principalmente das parcelas mais jovens das sociedades
devastadas, é de fundamental importância para a criação da paz liberal e de
seus ideais democráticos, mas esses, nem sempre dialogam com as ideologias
já existentes no país. Assim, no modelo idealizado, as Intervenções externas e a
Soberania trabalhariam em cooperação para a reconstrução educacional
voltada para a manutenção da paz, modelo esse, ainda utópico.
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NOTAS:
[1]
Termo usado para designar uma intervenção com o objetivo de
reconstruir a paz pós-conflito em complemento ao peacekeeping (manutenção
da paz). É estimulado e financiado principalmente pela ONU com
o Peacebuilding Fund.
[2]
Atualmente atua em Burundi, Serra Leoa, Guiné, Guiné Bissau,
Libéria e República Africana Central, abarcados pela agenda.
[3]
A noção de intervenção estatal quase não tem sido empregada
desde quando passou a se disseminar um novo tipo de referencial teórico e
normativo das políticas públicas baseado em postulados neoliberais. (CLARKE;
NEWMAN, 1997; JOBERT, 1994).
4

Em resumo, regime democrático e livre-comércio.

[5]
Uso de suas particularidades locais, seus valores, necessidades e
entendimentos de bem-estar e de paz na construção de seu próprio Estado.
[6]

No livro Education Reform in Postwar Japan.
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[7]
Diferentemente do que ocorreu no território japonês, em que os
métodos educacionais estrangeiros foram recebidos com entusiasmo.
[8]
G. Ziemer in “Our educational failure in Germany”, American
Mercury. June, 1946, p.726.
Elite é entendida aqui como grupo de excelência qualquer que
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[9]
seja a área.

5
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CONCLUSÃO BIBLIOGRAFIA.

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho expõe alguns aspectos jurídicos da utilização das
técnicas de reprodução humana assistida e suas consequências para ao estado
de filiação.
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Procura-se mostrar o papel da bioética na adoção de valores morais e
princípios éticos pelos pesquisadores ao tratar das mais diversas questões
presentes na sociedade moderna.
O ponto de partida consiste em uma breve explanação sobre o princípio
da dignidade da pessoa humana e o direito de família, a fim de orientar as
condutas médicas nas práticas clínicas e assistenciais de reprodução humana,
produto da evolução científica.
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Nem sempre as normas jurídicas acompanham as descobertas
biotecnológicas, pois o direito é um veículo de valores que são transpostos no
ordenamento jurídico por meio de princípios.
Visa-se a demonstrar que o princípio da dignidade humana é o
fundamento constitucional que serve como parâmetro para a utilização das
técnicas de reprodução humana assistida, pois orienta todo ordenamento
jurídico.
5
Ao longo do trabalho, são
expostas algumas técnicas de reprodução
assistida, assim como a situação jurídica delas resultante.

Busca-se explanar o novo conceito de família, agora pluralista, e aspectos
da filiação contemporânea, consagrados na Constituição Federal de 1988,
abstraindo as noções arcaicas de família patriarcal, legitimada exclusivamente
pelo casamento, ampliando sua abrangência.
As repercussões trazidas pela utilização das técnicas de reprodução
humana assistida no conceito de filiação são analisadas, apresentando-se
inúmeras questões polêmicas que podem surgir, como a possibilidade de
utilização por mãe solteira na formação de uma família monoparental, e, na
mesma linha, a possibilidade de constituição de família por casais
homossexuais, para as quais ainda não se encontra uma solução legal,
ressaltando a importância dos princípios nessa celeuma.
Explanam-se os casos de fertilização heteróloga e a possibilidade de
investigação de paternidade movida pelo filho concebido por essa técnica.
Abordam-se a possibilidade da ação negativa de paternidade pelo marido ou
companheiro da mãe e os efeitos advindos dessas ações.
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Não obstante se reconhecer a importância da origem genética, tem-se em
vista o direito à intimidade do doador do sêmen, daí a análise da possibilidade
de configuração de conflito de direitos fundamentais e da melhor maneira para
a sua solução, de modo a assegurar a dignidade humana.
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2. DIREITO DE FAMÍLIA E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
A dignidade constitui um referencial ético essencial do Direito pelo simples
fato de todo ser humano ser “pessoa” e poder exigir ser tratado com respeito,
rejeitando ser utilizado como um objeto, propriedade de alguém.
A dignidade da pessoa humana é princípio fundamental do Estado
brasileiro, núcleo essencial dos direitos humanos, e se encontra consagrada no
artigo 1°, inc. III, da Constituição Federal.
A base do entendimento da dignidade da pessoa humana está na
concepção de Kant, que afirmou na sua obra Fundamentos da metafísica dos
costumes ser o homem um fim em si mesmo, não podendo ser tratado como
coisa por outro homem ou utilizado como um meio[1].
Não existe uma interpretação assentada sobre o princípio da dignidade da
pessoa humana, mas contornos vagos, sendo normalmente mais fácil
desvendar o que a dignidade não é do que dizer o que ela é.
Segundo a autora Maria Berenice Dias:
Na medida em que a ordem constitucional elevou a dignidade da pessoa
humana a fundamento da ordem jurídica, houve uma opção expressa pela
pessoa, ligando todos os institutos a realização de sua personalidade. Tal
fenômeno provocou a despatrimonialização e a personalização dos institutos,
de modo a colocar a pessoa humana no centro protetor do direito[2].
Sendo assim, além de representar um limite de atuação do Estado, o
princípio da dignidade da pessoa humana também é um norte para suas ações.
O direito de família está ligado a esse princípio, assim como aos direitos
humanos, visto que representa igualdade para todas as entidades familiares,
independentemente das formas de filiação ou de constituição da família.
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A família deve preservar o desenvolvimento das qualidades mais relevantes
entre os familiares, como o amor, o afeto, o respeito, a solidariedade,
permitindo o seu pleno desenvolvimento, tanto pessoal como social.
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Para manter as entidades familiares estruturadas, o direito busca dar
segurança jurídica para o desenvolvimento de cada indivíduo, não sendo
suficiente a proteção da família, pois é necessária uma estruturação que vai
além de ensino, educação de qualidade, valores éticos e morais a serem
passados entre cada membro familiar.
O que o direito busca é que todas as famílias tenham iguais condições de
criar e educar seus filhos com qualidade. Portanto, a dignidade da pessoa
humana, sendo um direito fundamental, uma qualidade intrínseca e
indissociável de todo e qualquer ser humano, deve ser preservada e garantida
no direito de família.
Berenice Dias[3], pontua que “o respeito e proteção à dignidade da pessoa
humana (de cada uma delas e de todas as pessoas) constituem (ou, ao menos,
5
assim o deveriam) em meta permanente da humanidade, do Estado e do
direito”. É isso que se busca hoje no direito de família, que este possa proteger
o instituto da família e, também, que a família tenha efetivamente sua
dignidade no dia-a-dia garantida perante os demais institutos da sociedade,
buscando-se, assim, uma igualdade real na construção de uma sociedade mais
justa e solidária.
3. ASPECTOS GERAIS DE FILIAÇÃO
A origem história do parentesco diverge do tratamento de que dispomos
atualmente, com o advento da Constituição Federal de 1988. No direito antigo,
havia distinção entre os filhos havidos no casamento, chamados filhos
legítimos, e os filhos havidos fora do casamento, tratados como ilegítimos.
Os filhos ilegítimos podiam ser naturais ou espúrios, dependendo
do status civil da pessoa. Os filhos naturais eram aqueles gerados por pessoas
que não estavam casadas, mas que não tinham impedimentos para tanto.
Assim, havia a possibilidade de se tornarem legítimos, caso os pais contraíssem
matrimônio. Já os filhos espúrios, de pais não casados, não podiam se casar,
por estarem impedidos. Se o impedimento decorresse do fato de os pais
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denominamos incestuosos. Quando decorrente do fato de um ou dos dois pais
já estarem casados com outra pessoa, eram denominados de
espúrios adulterinos.
Essa diferença de tratamento acarretava consequências jurídicas. Visto que
o filho havido do matrimônio implica presunção de paternidade, àqueles
havidos fora do casamento necessário se faz a investigação de paternidade
para comprovar a filiação. Para tanto, os filhos adulterinos eram impedidos da
propositura da ação de investigação de paternidade.
O art. 227, § 6°, da Constituição de 1988 supera essa divergência,
igualando todos os filhos, independentemente de sua origem matrimonial, nos
seguintes termos:
Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão
os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação.
O Código Civil de 2002, seguindo a mesma regra, deixou de distinguir
entre parentesco legítimo e ilegítimo, conforme o art. 1.596:
Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão
os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação.
Portanto a diferença que se fazia, anteriormente, quanto à diversidade de
direitos e qualificações discriminatórias foram expurgadas do nosso
ordenamento jurídico. O que se faz é estabelecer uma presunção de
paternidade aos filhos derivados da relação matrimonial e, para aqueles
havidos fora desta, a lei cria critérios para sua impugnação.
A filiação é a principal relação de parentesco que se tem no Direito. Tratase do parentesco em linha reta no primeiro grau, dividindo-se em biológica e
civil, conforme a natureza do ato de concepção e a vontade da lei.
Com o advento da Constituição de 1988, o casamento deixa de ser visto
como uma instituição direcionada à manutenção formal da família e passa a ser
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encarado como método de satisfação dos cônjuges, não só pelo aspecto
biológico, mas também pelo emocional.
Ao lado da família nuclear, que é o modelo tradicional baseado nos pais e
filhos, derivados ou não do casamento, existe também a família monoparental,
quando só há um pai ou uma mãe e seus filhos, cujas causas de formação são
diversas.
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Nesse contexto, a família deixa de ser reconhecida somente pelo lado
biológico e passa a ter um aspecto sociológico e cultural. Sua diretriz não se
restringe ao ato de procriação ou revelação dos laços sanguíneos, pois, nesse
novo aspecto social, urge necessidade dos laços de afeto e o vínculo biológico
já não é essencial.
3.1. Reconhecimento de paternidade
O estado de filho é resultante de um vínculo jurídico. Para que esse vínculo
jurídico seja formado é necessário um estado de fato anterior que irá
predeterminar esse estado. Ou 5seja, é necessária a ocorrência de determinado
fato, que pode ser biológico (nascimento) ou não, para que o estado de filho se
consagre. Portanto, nem sempre o vínculo biológico se coaduna com o vínculo
jurídico.
O estado de filho pode ser realizado por presunção, por reconhecimento
voluntário ou por reconhecimento judicial.
Quando o filho é fruto do matrimônio, existe a presunção da paternidade
do marido da mãe (pater is est quem nuptiae demonstrant). Essa presunção se
dá devido ao fato da relação de coabitação presumida do casal, do qual resulta
a paternidade.
Quando o filho não é resultado do casamento, ou seja, quando for havido
por relações extraconjugais, o vínculo biológico não automatiza o vínculo
jurídico, que é o estado de filho. Este deverá ser constituído por meio do
reconhecimento de paternidade.
Isso se dá porque a lei não reconhece quem seja o pai, que deverá realizar
o reconhecimento, voluntário ou judicial. O reconhecimento voluntário se dá
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por um ato de declaração do pai, perante a ordem civil. Com isso, estende-se o
fato do plano biológico para o plano do direito. Quando o pai não reconhece
de maneira voluntária a filiação, esta será dada por ordem judicial, após a
verificação de todos os elementos probatórios da ação desse estado.
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A busca da verdade quanto à filiação pode ser exercida sem qualquer
restrição, conforme o art. 27 da Lei 8.069/90 -- Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA):
O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo,
indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus
herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça.
Além de “irrestrita”, se julgada procedente a ação de investigação de
paternidade, desnecessária a propositura da ação anulatória do registro de
certidão de nascimento, visto que é apenas consequência do resultado da ação,
mas não fundamental para promover efeitos jurídicos.
Todas as formas de filiação têm o direito de ser reconhecidas, de maneira
que, se o reconhecimento de paternidade não se fizer voluntariamente,
restarão ainda as vias judiciais para a persecução desse direito, que será dado
de modo forçado e coativo, assim resguardando o direito à paternidade
assegurado a toda pessoa.
3.2. Paternidade
Paternidade deriva da palavra grega pater, cujo significado sofreu
modificação no decorrer do tempo. A palavra pater, nos seus primórdios, não
estava associada à concepção de paternidade como a temos hoje. Os religiosos
a utilizavam para invocar um poder supremo, uma autoridade, os deuses, como
Júpiter, Baco, Apolo, Netuno, entre outros, que não eram considerados como
seus pais pelos humanos, mas como uma dignidade majestosa.
No direito romano, o pai assume a autoridade principal da família, sendo o
norte de todas as manifestações de seus membros. Sendo o senhor absoluto,
todos os familiares deviam obediência a ele e cediam ao seu autoritarismo. O
poder paterno, então, surgiu em decorrência da figura do pai, pois este detinha
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o cargo maior exercido nessa pequena sociedade organizada, assumindo
poderes de sacerdote, depositário dos ritos e cultos doméstico. Em
consequência disso, toda a religião passou a residir na figura do pai e este se
tornou o poder supremo e absoluto.
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Em suma, a palavra pai remonta ao poder ilimitado que o genitor possuía
dentro da família, cuja atribuição foi dada pela religião no culto aos
antepassados. A expressão pater famílias, contrariamente ao que ocorre
atualmente, não equivale mais a pai de família, essa designação remontava a
importância da autoridade no seio da família, que não podia sequer ser
questionada[4].
A paternidade é estabelecida por meio de dois vínculos -- o biológico, pela
consanguinidade, e o jurídico, pela lei --, que nem sem são correspondentes.
Antigamente, era mais comum observar essa compatibilidade entre ambos
os vínculos, pois muitas vezes até se conhecia a natureza biológica, diversa da
jurídica, mas, para preservar a honra familiar, ela não podia ser estabelecida
5
contra terceiros, sobressaindo-se a verdade legal. A verdade biológica era uma
verdade proibida, possuindo um papel totalmente secundário.
A instituição familiar, no decorrer do tempo, transmudou-se para uma
concepção sociológica, pela qual seus membros passaram a ser considerados
individualmente. Para que isso se tornasse possível, imprescindível a
transformação da figura do pai e sua relação com seus filhos, cuja autoridade,
que era incontestável, não persiste mais na realidade moderna.
A relação paterno-filial não é concebida somente na descendência
genética, mas também por meio da socioafetividade, segundo a qual são
levados em consideração, preponderantemente, o afeto e o amor de ambos os
polos da relação. O vínculo socioafetivo, por sua vez, configura-se em relação
ao marido da mãe que trata a criança como filho, esta enxergando-o como pai,
mesmo sem vínculo genético.
3.2.1. Função do pai
João Baptista Vilella afirma que a paternidade, em si mesma, não é um fato
da natureza, mas um fato cultural. Isso se explica, pois a função do pai vai além
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do fato biológico do nascimento, devendo compor a formação da pessoa, sem
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importar quem a realiza[5].
Tanto a Constituição Federal como o Estatuto da Criança e do Adolescente
estabelecem que a construção da identidade da pessoa deve atender ao seu
melhor interesse. Entretanto, não há exigência de que essa construção seja
ofertada pelos seus genitores. Nada impede que, não sendo os genitores
capazes de fomentar a criação de seus filhos, estes sejam entregues a uma
família substitutiva.
A falta dessa capacidade pode advir de diversas causas, entre elas maustratos aos filhos, decisão judicial, perda do poder familiar. O vínculo genético,
mais uma vez, torna-se irrelevante nesses casos, pois se visa a assegurar o
interesse melhor da criança, que será recolocada em uma família substituta, a
qual deverá oferecer melhores condições para o desenvolvimento saudável da
criança.
O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a diferença entre
família natural e família substituta nos seguintes artigos:
Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais
ou qualquer deles e seus descendentes.
Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela,
ou adoção, independente da situação jurídica da criança ou do adolescente,
nos termos desta lei.
A partir desses dois posicionamentos, verifica-se que não há diferença no
âmbito dos direitos e deveres no seio de ambas as famílias, pois as diretrizes
são as mesmas, já que visam tutelar o interesse da criança, havendo diferença
apenas na formação. Da mesma maneira, não há diferença entre o pai
biológico e o pai socialmente considerado.
A partir do momento em que a criança é colocada em novo grupo familiar
é desfeito todo o vínculo biológico de filiação com os seus genitores,
formando-se um novo vínculo civil.
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A partir disso, podemos afirmar que o verdadeiro vínculo que se estabelece
entre pais e filhos é o afetivo.
3.2.2. Paternidade desbiologizada
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Como vimos, o vínculo de filiação biológica passou a ter importância
secundária devido às transformações da sociedade, ou seja, a paternidade
sofreu um processo de desbiologização[6], visto que o fator biológico não
pode mais explicar, por si, a filiação. Tanto isso é verdade que existe a
presunção de paternidade, relegando a verdade jurídica em prol da verdadeira
paternidade.
Com o advento do exame de DNA, identificador da paternidade, o sistema
presuntivo do matrimônio é superado para se atingir a verdade biológica, de
forma que a “verdadeira paternidade” ainda é entendida como um vínculo
consanguíneo. Porém, existe uma tendência de mudança a respeito dessa
definição. Apesar de ela ainda não constar no ordenamento pátrio, existem
recentes reformas em legislações europeias que já transmudaram esse
5
conceito, levando em consideração o parentesco socioafetivo como “verdadeira
paternidade”.
No ordenamento jurídico brasileiro, a prova da descendência genética, por
meio do DNA, é prova suprema, da mesma forma a recusa do exame, quando
nas ações de investigação o réu não o realiza, visto que a criança tem o amplo
direito à determinação biológica.[7]
O DNA, portanto, estabelece um dado, o do vínculo genético da
paternidade, conceito esse puramente biológico, mas a paternidade, na sua
íntegra, só poderá ser configurada por meio da convivência.
O exame pode obrigar alguém a responder com o seu patrimônio como
consequência da procriação, mas jamais pode obrigar alguém a assumir uma
paternidade que não deseja[8]. Independentemente do vínculo biológico, a
consciência da paternidade é manifestada no momento em que se decide ser
pai e observada no cotidiano da afetividade que liga pai e filho.
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O interesse melhor e maior da criança deve nortear as questões de
conflitos que envolvam pai biológico e social e a sentença não pode ser
respaldada apenas no elemento consanguíneo.[9]
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4. BIOTECNOLOGIA
A biotecnologia é entendida com o conjunto de técnicas biológicas que
possibilitam a utilização de material vivo para produzir, degradar ou sintetizar
outros materiais. Portanto, qualquer tecnologia aplicada em seres vivos é
identificada como biotecnologia.
Existem várias técnicas biotecnológicas, mas as que nos interessam são as
de procriação, ramo especializado na utilização de técnicas e procedimentos
específicos que interferem no processo de fertilidade ou infertilidade na
espécie humana.
Em tempos remotos, a esterilidade ou a infertilidade eram atribuídas
sempre à mulher e inconcebíveis ao homem. O casamento era consagrado com
a procriação, caso contrário, a mulher era condenada socialmente e repudiada
pelo marido. Esse repúdio era constitucionalizado em prol da continuidade
familiar.
Somente no século XVII, a partir do invento do microscópico, constatou-se
que a infertilidade poderia ser dada em razão da ausência de espermatozoides,
ou seja, tanto o homem como a mulher poderiam ser vítimas da esterilidade.
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), infertilidade é a incapacidade
de procriação de um casal quando, após um ano de relação sexual, sem o uso
de métodos contraceptivos, não se obtém êxito.
As causas da esterilidade podem ser naturais ou adquiridas e a maioria
delas é tratável por técnicas médicas. O ser humano deixa de se submeter ao
acaso da natureza e por meio de pesquisas científicas conhece o poder de
trazer uma nova vida ao mundo, utilizando-se de técnicas reprodutivas
conceptivas, chamadas também de reprodução humana assistida.
Cabe ressaltar que as técnicas existem não para curar a infertilidade, mas
para gerar um filho em quem não pode procriar.
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4.1. Inseminação artificial ou reprodução assistida
A
palavra
“inseminação”
tem
origem
da
expressão
latina inseminare, formada pela combinação do elemento “in”, que quer dizer
dentro, e de “semen”, que quer dizer semente. Existem várias técnicas de
inseminação artificial, podendo-se adotar duas modalidades: a inseminação
artificial intraconjugal (homóloga ou homofecundação) e a inseminação
artificial extraconjugal (heteróloga ou heterofecundação).
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Na inseminação artificial homóloga, são utilizados os próprios gametas
(óvulos e espermatozoides) dos pacientes que recorrem ao procedimento; já na
heteróloga são utilizados gametas de doadores distintos. Essa técnica de
reprodução assistida vem a substituir a relação sexual em que ocorreria a
fecundação.
Sob o aspecto da paternidade, quando se utiliza o sêmen do marido para a
fecundação, ela é denominada homóloga, não apresentando muitos problemas
jurídicos, visto que a hereditariedade biológica não é modificada.
5

Em contrapartida, quando é utilizado o sêmen de doador diverso do
marido, trata-se da paternidade heteróloga. Separa-se, neste caso, o ato da
paternidade em si, não havendo convergência dos vínculos biológico e jurídico.
Esta última técnica começou a ser utilizada a partir de 1932, quando foi
possível determinar, com mais exatidão, o período de ovulação da mulher, e
avançou em 1945, quando se descobriu a criopreservação de espermatozoides.
Na realização da inseminação artificial, colhe-se o material genético do
homem por meio da masturbação. Os espermatozoides são diluídos em uma
solução crioprotetora e podem ser conservados pelo prazo de vinte anos. Por
meio dessa técnica é possível a fecundação no útero da mulher.
4.2. Inseminação artificial homóloga
A inseminação artificial homóloga não acarreta muitos problemas jurídicos
quanto à paternidade, visto que são usados os materiais genéticos dos próprios
interessados no procedimento, aplicando-se a presunção de paternidade
quando forem cônjuges. Devido à natureza da fecundação homóloga, cuja
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realização se dá em mulher casada, com o material genético do marido, aplicase a determinação legal do Código Civil, in verbis:
Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a
convivência conjugal;
II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade
conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento;

III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o
marido;
IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões
excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga;
V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia
autorização do marido.
O casal que se submete à técnica de reprodução assistida, fornecendo seus
gametas, assume a paternidade e a maternidade dos filhos gerados nessa
condição, havendo coincidência entre paternidade biológica e jurídica. O
mesmo tratamento é dado àqueles que estão em união estável.
A Resolução 2.013/2013 do Conselho Nacional de Medicina determina que
deve haver o consentimento informado de ambas as partes para a realização
do procedimento.
Outro ponto que se deve observar é o caso de fecundação post
mortem, tratada no inc. III, in fine, e no inc. IV do referido artigo.
Aplica-se a presunção de paternidade mesmo que o nascimento tenha
ocorrido após o falecimento do marido e tenham sido utilizados embriões
excedentários. Diante do consentimento do marido em oferecer o material
genético para realizar o procedimento de inseminação artificial, assume-se que
ele aceitou a paternidade do filho, independentemente da época da concepção
e do nascimento.
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Há de se destacar a necessidade de expressa autorização do marido, antes
de morrer, para ser aplicada a presunção, como adverte Rolf Madaleno[10]:
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[…] consequentemente, a possibilidade de a viúva proceder à inseminação
artificial homóloga após a morte do marido, prevista no inc. III do art. 1.597, só
poderá ser levada a efeito se já constar de autorização expressa deixada pelo
esposo sucedido em documento de consentimento de precedente posse da
clínica, centros ou serviços especializados na aplicação das técnicas de
reprodução assistida, ou se em vida o marido se expressou por testamento ou
por documento autêntico.
Aparentemente, conclui-se que o final do inc. III se refere a casos em que o
sêmen do marido foi criopreservado e a fecundação somente se deu após o
falecimento do mesmo. O Código Civil em vigor também silenciou quanto ao
estado civil da mulher que deseja utilizar o material genético do falecido
marido, tanto no caso do sêmen criopreservado como no caso de embriões
congelados (excedentários). Porém, para dirimir essa controvérsia, foi
estabelecido na I Jornada de5 Direito Civil, em 2002, que, para que seja
presumida a paternidade do marido falecido será obrigatório que a mulher, ao
se submeter a uma das técnicas de reprodução assistida com o material
genético do falecido, esteja na condição de viúva, sendo obrigatório, ainda, que
haja autorização escrita do marido para que se utilize o material genético.
A diretriz parece-nos muito propícia, devido ao fato de que, se a mulher
contrai novo matrimônio, o filho pode não ser do marido falecido, mas do novo
marido ou companheiro, podendo até mesmo ocorrer um conflito entre o
critério biológico e o socioafetivo quando o novo companheiro ou marido
assume a posição de pai afetivo em relação filho proveniente da inseminação
homóloga post mortem.
Da mesma forma, apesar de o Código silenciar a respeito, exige-se a
autorização expressa do ex-cônjuge ou companheiro para a utilização de seu
gameta no procedimento, em casos em que houve dissolução da sociedade
conjugal ou da união estável. Essa medida visa evitar a má-fé da mulher que
engravida de seu ex-cônjuge, quando o filho não mais faz parte da relação
entre ambos. Esse posicionamento foi consolidado no Enunciado 107 da I
Jornada de Direito Civil, que estabelece que, finda a sociedade conjugal, na
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forma do art. 1.751, a regra do inc. IV somente poderá ser aplicada se houver
autorização prévia, por escrito, dos ex-cônjuges, para a utilização dos embriões
excedentários, só podendo ser revogada até o início do procedimento desses
embriões.
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Essa medida procura evitar o arrependimento, pois, mesmo que este
ocorra, após a implantação dos embriões excedentários, juridicamente se
determina o pai do filho concebido.
Após essas análises peculiares da inseminação artificial homóloga, não há
muito o que indagar sobre o ponto de vista biológico, de maneira que o filho
gerado será biologicamente pertencente ao casal, mas há discussões no âmbito
das sucessões, quando se considera o filho nascido ou concebido após o
falecimento do genitor.
Nesse contexto, Caio Mario Pereira da Silva[11], se pronuncia da seguinte
forma:
[...] não se pode falar em direitos sucessórios daquele que foi concebido
por inseminação artificial post mortem, uma vez que a transmissão da herança
se dá em consequência da morte e dela participam as pessoas nascidas e já
concebidas no momento da abertura da sucessão (art. 1.798).
Dessa forma, configurar-se-ia a situação de um filho vivo se ver preterido
de receber a herança de seu pai, no lugar de outros filhos, ou, se for filho único,
no lugar dos demais herdeiros na ordem de vocação hereditária. Nada impede,
entretanto, que o pai, antes de falecer, contemple o futuro filho em testamento,
conforme o art. 1.799, inc I, do Código Civil, in verbis:
Art. 1.799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a
suceder:

I - os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador,
desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão;
II - as pessoas jurídicas;
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III - as pessoas jurídicas, cuja organização for determinada pelo testador
sob a forma de fundação.
4.3. Inseminação artificial heteróloga
A inseminação artificial heteróloga consiste na utilização de material
genético de terceiro, óvulo e/ou sêmen, para a fecundação em laboratório,
mediante implantação posterior no útero da mulher.
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Quanto a essa espécie de reprodução, há diversos questionamentos acerca
da filiação, na ordem ética e jurídica, não havendo um posicionamento mundial
consolidado.
No Brasil, o Código Civil de 2002, em seu artigo 1.597, inc. V, atribui a
paternidade dos filhos havidos por inseminação artificial heteróloga ao marido,
desde que haja expresso consentimento do mesmo.
O marido que autoriza a realização desse procedimento chama para si a
5 a presunção da filiação. Embora não se trate
paternidade e faz com que incida
de paternidade no âmbito da genética, considera-se idêntico o laço produzido
pela geração natural, com a participação de ambos os cônjuges, no plano
jurídico.

A autorização do cônjuge equivale à adoção antes do nascimento do filho.
Trata-se de presunção de filiação socioafetiva, esvaziando o conteúdo biológico
da filiação.
A presunção estabelecida é juris et de jure, ou seja, absoluta, não
admitindo prova em contrário. Isso se dá em face do sigilo do doador, visto
que poderia importar em negação ao filho do direito de filiação.
Respeitando os princípios da boa-fé e da segurança nas relações jurídicas,
o marido não pode impugnar a paternidade após ter consentido com a
fecundação heteróloga. Se isso fosse possível, o filho se veria diante de uma
paternidade incerta, visto que o doador de sêmen inoculado na mulher é
protegido pelo segredo profissional médico e pelo anonimato. O que prevalece
é o elemento institucional, não o biológico.
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A forma como o marido deve realizar a autorização não está prevista no
Código Civil, porém a doutrina entende que deve ser expressa e escrita,
garantindo mais segurança ao procedimento, evitando dúvidas a respeito da
atribuição da paternidade.
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Da mesma forma, o Enunciado 570, da VI Jornada de Direito Civil, tratou da
referida técnica nas uniões estáveis:
ENUNCIADO 570 – O reconhecimento de filho havido em união estável
fruto de técnica de reprodução assistida heteróloga “a patre” consentida
expressamente pelo companheiro representa a formalização do vínculo jurídico
de paternidade-filiação, cuja constituição se deu no momento do início da
gravidez da companheira.
Outra dúvida surge a respeito da possibilidade de revogação do ato de
autorização. O mesmo não é vitalício e irreversível, mas condicionado à
subsistência do casamento ou da união estável. Ou seja, se houve prévia
autorização na constância do matrimônio, ela pode ser retratada de maneira
escrita e oficialmente comunicada, desde que não tenha havido a fecundação.
Vale ressaltar ainda que a presunção de paternidade incide enquanto
perdurar o casamento, não se admitindo nos casos de separação de fato. O
Enunciado 256 do Centro de Estudos Judiciários do Conselho de Justiça Federal,
aprovado na III Jornada de Direito Civil, estabelece que “A posse do estado de
filho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil.”
4.3.1. Conflitos de paternidade decorrentes da reprodução assistida heteróloga
Na fertilização heteróloga a autorização do marido dá causa à presunção
de paternidade com a impossibilidade de ser impugnada pelo mesmo com o
nascimento do filho. Porém, paira uma dúvida: se a mulher realizou o
procedimento com o sêmen de terceiro, sem o consentimento do marido ou
convivente, cabe falar em adultério?
O adultério pressupõe relação sexual com pessoa diversa que não o
parceiro; já a reprodução assistida é realizada em laboratório, não havendo o
ato em si, portanto descabe falar em adultério. Para tanto, considera-se a
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conduta injuriosa se praticada contra a vontade ou sem o consentimento do
marido, o que é passível de ensejar separação judicial, visto que tal ato atinge a
honra e a dignidade do cônjuge.
A polêmica reside na possibilidade de impugnação da paternidade nos
casos em que ocorreu o procedimento sem autorização.
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Belmiro Pedro Welter posiciona-se pela possibilidade de impugnação da
paternidade pelo marido ou convivente levado a erro, registrando o filho,
desde que ainda não tenha se estabelecido o estado de filho afetivo ou posse
de estado de filiação[12].
Caso não tenha havido autorização e não se tenha estabelecido a relação
de socioafetividade, cabe a ação negatória de paternidade. Sendo esta
procedente, como ficaria a situação do filho? Caberia desconstituir a
paternidade do marido ou companheiro e quebrar o sigilo do doador anônimo,
a fim de lhe impor os deveres da relação de filiação?
Não se pode negar que 5existem conflitos de interesses em todas as
respostas que pudermos dar precisamente a essas indagações. Entrentanto,
aquele que não autorizou a fecundação heteróloga não pode ser obrigado a
assumir os deveres da paternidade, assim como aquele que doou o material
genético anonimamente não pode ser preterido da sua expectativa legítima de
nunca ser reconhecido socialmente como o pai. Consequentemente, ambas as
soluções importariam negar o direito do estado de filiação ao indivíduo.
Situação análoga ocorre nos casos em que a mulher solteira resolve
realizar a fertilização heteróloga com o intuito de formar uma família
monoparental. A criança não estabelece vínculo de filiação com o doador de
sêmen, sendo registrada apenas no nome da mãe. Devido ao fato de essa
situação negar o direito à convivência familiar dupla, severas críticas são feitas à
utilização das técnicas de reprodução humana assistida por pessoas solteiras.
Abordaremos mais profundamente essas questões polêmicas a posteriori
4.3.1.1. Gestação de substituição
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Outra forma de ser realizada a reprodução humana assistida heteróloga é

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

por meio da gestação de substituição, comumente chamada de “barriga de
aluguel”. Nesse procedimento, uma terceira pessoa cede o seu útero para que
seja implantado o material genético, que pode provir do casal, de terceiros
diferentes do casal ou do marido, com óvulo da cedente do útero.
Primeiro, convém distinguir maternidade de gestação. Maternidade é o
estado de ser mãe, enquanto gestação é o estado físico gestacional. Portanto,
quando falamos em gestação de substituição nos referimos ao estado físico de
estar grávida, ainda não se determinando quem é a mãe.
O Código Civil de 2002 não regulamentou a matéria acerca da gestação de
substituição, entretanto o Conselho Federal de Medicina a disciplina desde
1992, visto a constante prática que há muito vem sendo realizada no Brasil.
Segundo as regras éticas e médicas, é possível a implantação de material
genético em doadoras temporárias de útero, como alternativa para a
infertilidade, desde que não haja caráter lucrativo ou comercial, visto que o
Código Civil proíbe contrato, seja oneroso ou gratuito, que tenha como objeto
o ser humano, pois isso afrontaria o princípio constitucional da dignidade
humana.
A Resolução 2.013/2013 do Conselho estabelece que antes de realizar o
procedimento deve ser estabelecido claramente a questão da filiação da
criança. Isso acontece porque o casal que desejou ter o filho provavelmente
instituirá uma relação socioafetiva com a criança e essa relação impera sobre o
biologismo. A afetividade é iniciada pelo próprio ato de vontade de ter o filho.
O Conselho Federal de Medicina atribui a maternidade à doadora do
material genético. Essa figura, entretanto, não pode ser aplicada quando se
trata de material genético de doadora estranha ao casal, ou até mesmo com o
material genético da mulher que está emprestando seu útero para a gestação,
pois a doadora seria, para efeitos legais, segundo a resolução, a mãe da criança,
posto que a relação de afetividade se instaura com o casal que procurou a
técnica, sendo os doadores apenas um auxílio. Para tanto, torna-se
indispensável o consentimento livre e informado daquela que vai gestar.
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Aquela que empresta seu útero deve estar ciente de que, embora
desenvolva laços de afetividade com a criança que carrega, uma vez submetida
à técnica, não será mãe para efeitos legais.
Não obstante, doutrina e jurisprudência se inclinam para considerar como
mãe aquela que teve o parto, para fins de registro e direitos sucessórios,
admitindo que a doadora do óvulo realize a adoção, com a concordância da
genitora.
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Afiguram-se também os casos de relacionamentos homoafetivos, em que
haveria dois pais ou duas mães. Embora essas relações sejam protegidas pela
Constituição Federal, não é pacífico o entendimento da doutrina e
jurisprudência sobre o assunto.
Diante da lacuna existente no direito, essas questões atinentes à
maternidade da gestação de substituição devem ser solucionadas à luz dos
princípios constitucionais da dignidade humana, da proteção à família e da
paternidade responsável, concretizando o fim social da lei e tutelando os
5
interesses do filho.
4.3.1.2. A utilização das técnicas de reprodução assistida para constituição de
famílias monoparentais
Segundo a Constituição Federal, família monoparental é aquela formada
por qualquer dos pais e seus descendentes. Ela pode se edificar por vontade
unilateral ou por fatos alheios à vontade dos pais, por exemplo, falecimento,
divórcio, dissensões afetivas, fatores econômicos, mães solteiras, relação de
concubinato, entre outros.
No Brasil, o número de famílias monoparentais cresceu vertiginosamente
devido à disseminação das relações sexuais, abolindo-se o antigo paradigma da
necessidade de contração de núpcias e diminuindo as cobranças que
começavam desde cedo. A dissociação dos métodos anticoncepcionais fez com
que aumentasse o fenômeno chamado de reprodução independente.
Devido a esses importantes fatores, que vieram a aumentar o número de
famílias monoparentais, a Constituição Federal brasileira tutela o direito dessas
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famílias. Problema surge quando mães solteiras resolvem utilizar a técnica da
reprodução assistida para constituir uma família monoparental.
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A maioria dos países é contrária a tal utilização devido ao fato de a criança
já nascer sem pai. Esse fator revela o melhor interesse da criança.
Eduardo Leite defende que as famílias monoparentais assim se tornaram
por força das circunstâncias, como o divórcio e o falecimento, não por ato de
vontade de ser originalmente monoparental.
No mesmo sentido, Maria Helena Machado:
[...] mesmo que se reconheça o direito de homens e mulheres solteiros de
recorrerem à inseminação ou fecundação artificial, em primeiro lugar, é
necessário que se reconheça o direito do filho de ter um pai e uma mãe. Por
essa razão, faz-se necessário exigir como postura ética que a criança concebida
através de meios artificiais tenha a segurança do biparentesco, para que possa
desenvolver-se plenamente[13].
Desse modo, haveria um conflito de direitos fundamentais entre o direito
da criança de se originar em uma família heteroparental e um possível direito
de formação de uma família monoparental. Assim é que muitos defendem a
limitação de utilização dos métodos de reprodução assistida aos casos de
reprodução médica, com base no direito à saúde.
Em contrapartida, deduzir que o interesse de uma criança, que sempre
deverá ser preponderante, seja contrariado pelas técnicas de reprodução
assistida para constituição de uma família monoparental seria injustificado,
visto que ela não será mais nem menos problemática que outra criança que
venha ao mundo pelo método natural. Ambas farão parte de uma sociedade
abarrotada de pessoas complexas e problemáticas.
Outro ponto importante é relacionado à mudança histórica. Nos dias
atuais, embora a família mais comum seja aquela formada por pai, mãe e filhos,
esse modelo não é único. Há pluralidade de entidades familiares e preocupação
com a pessoa em si mesma, que busca sua realização pessoal, seja qual for a
entidade que ela integre.
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O que se deve observar são as condições necessárias que o genitor isolado
pode fornecer para que o filho se desenvolva com dignidade e afeto. Assim, a
utilização das técnicas biotecnológicas não pode ser considerada determinante
para o não atendimento ao interesse da criança.
O ordenamento jurídico vem se adaptando às novas realidades sociais,
como a substituição do pátrio poder pelo poder familiar, bem como o
reconhecimento da família monoparental.
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O artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a possibilidade
de adoção unilateral, não havendo justificativa para o ordenamento pátrio
vedar que pessoas solteiras se submetam às técnicas de reprodução humana
assistida.
A Resolução 2.013/2013 do Conselho Federal de Medicina permite que
mulheres solteiras utilizem a técnica, contanto que firmem documento de
consentimento informado.
4.3.1.3. Utilização das técnicas5 de reprodução humana assistida por casais
homossexuais
A família ganhou uma dimensão mais ampla, baseada na busca da
realização pessoal de seus membros e na dignidade dos mesmos, não havendo
como não admitir a proteção das famílias homoafetivas.
A respeito do artigo 226 da Constituição Federal, cujo alicerce é a proteção
da pessoa humana, deve-se compreender a proteção das famílias homoafetivas
como núcleos familiares.
O artigo 3°, inc. IV, da Lei Maior estabelece como dever do Estado
“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação”.
O mesmo argumento utilizado para admitir a adoção e a reprodução
humana assistida por famílias monoparentais poderia ser usado para justificar a
utilização da técnica por homossexuais, já que alguns tribunais do país vêm
permitindo a adoção por eles, apesar de ainda haver muita polêmica acerca da
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influência que os pais homossexuais poderiam provocar na orientação sexual
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dos filhos.
Paulo Lobo[14] ressalta que pesquisas científicas têm concluído que a
orientação sexual dos pais não importa para desenvolvimento da criança e cita
estudo realizado nos Estados Unidos com 88 adolescentes, dos quais 44 viviam
com casais de mulheres e 44 com casais de heterossexuais, não tendo sido
constatadas diferenças entre eles no que se refere a autoestima, rendimento
escolar e integração.
A despeito das decisões judiciais favoráveis à adoção por casais
homossexuais, esse posicionamento é minoritário. O mesmo ocorre quanto à
utilização de técnicas de reprodução assistida por esses casais.
Apesar da omissão na nossa legislação, a Lei Maria da Penha, que trata de
violência doméstica, estabelece em seu artigo 5° que as relações pessoais
“independem de orientação sexual”.
No campo jurisprudencial, o Tribunal de Justiça do Rio de Grande do Sul
foi o pioneiro e um dos poucos no Brasil a reconhecer em suas decisões a
natureza familiar das relações homoafetivas.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, diversas questões patrimoniais,
inclusive relativamente a casamento envolvendo casais homossexuais vêm
integrando a jurisprudência.[15]
4.3.1.4. Direito ao anonimato do doador do material genético
A partir do progresso científico e tecnológico, deve-se ter como paradigma
a dignidade da pessoa humana, visto ela ser o maior princípio jurídico que evita
reduzir o homem a “coisa”.
Surge uma nova categoria de direitos humanos, fundados na biologia e na
genética. Por isso foi elaborada pela UNESCO, em 1997, a Declaração Universal
do Genoma Humano, apegada aos princípios dos direitos humanos e que
coloca em debate a necessidade de adaptação histórica e socioeconômica da
biotecnologia.
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Em relação ao direito do anonimato do doador de sêmen, a Declaração
traz alguns artigos de suma importância. O artigo 5º da Declaração assenta o
entendimento de que, em se tratando de genoma humano, deverão ser dadas à
pessoa envolvida todas as informações e também será necessário seu
consentimento prévio.
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A Declaração garante ao indivíduo que doou o sêmen que ele não poderá
ser alvo de investigações indesejadas sobre sua intimidade genética e que não
poderão ser divulgado seus dados. O acesso à informação genética deve ser
restrito.
Artigo 7º - Deverá respeitar-se o sigilo, nas condições estabelecidas por lei,
dos dados genéticos associados a uma pessoa identificável e armazenados ou
processados para fins de investigação ou para qualquer outro fim.
Artigo 9º - Com o objetivo de proteger os direitos humanos e as
liberdades fundamentais, as limitações aos princípios do consentimento e do
sigilo só poderão ser prescritas por lei, por razões de força maior, dentro dos
5
limites da legislação pública internacional e da lei internacional dos direitos
humanos.
No Brasil não há lei que regulamente a doação de sêmen garantindo-se o
anonimato do doador. Existe apenas a Resolução n. 2.013, de 2013, do
Conselho Federal de Medicina (CFM), que dispõe sobre normas éticas para a
utilização das técnicas de reprodução assistida. A respeito da doação de
gametas, “os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e
vice-versa” e “obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos
doadores de gametas e pré-embriões, assim como dos receptores. Em
situações especiais, as informações sobre doadores, por motivação médica,
podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a
identidade civil do doador”.
A Resolução é a única base existente, portanto a posição do Conselho a
respeito do anonimato dos doadores e dos receptores é obrigatória. Essas
informações pertencem apenas às clínicas de reprodução assistida.
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Os dados genéticos são revestidos de sigilo, sendo ilícita sua publicidade.
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O acesso ao genoma humano é inviolável e faz parte da individualização de
cada pessoa.
Segundo o artigo 8º da Declaração Universal do Genoma Humano e dos
Direitos Humanos, “todo o indivíduo terá direito, segundo a lei internacional e
nacional, à justa reparação por danos sofridos em consequência direta e
determinante de uma intervenção que tenha afetado seu genoma”. Ou seja,
abre-se caminho para indenização da vítima da divulgação ilícita.
O genoma pertence à esfera íntima da pessoa e somente ela pode ter
acesso aos seus dados, que não podem ser objeto de investigações embasadas
apenas na vontade do filho concebido mediante a técnica heteróloga para
saber a identidade do doador.
Importante lembrar que a Constituição Federal de 1988, por meio do seu
artigo 5º, inc. X, inclui a intimidade do ser humano como direito fundamental
individual.
4.3.1.5. Ação negatória de paternidade movida pelo marido ou companheiro da
mãe
O artigo 1.597 do Código Civil, em seu inc. V, reforça o entendimento de
que, ao dar o consentimento, o marido assume a paternidade, não podendo,
após, impugnar a filiação.
No mesmo sentido o Enunciado 258 da III Jornada de Direito Civil
estabelece que: “Não cabe a ação prevista no art. 1.601 do Código Civil se a
filiação tiver origem em procriação assistida heteróloga, autorizada pelo marido
nos termos do inciso V do art. 1.597, cuja paternidade configura presunção
absoluta”.
Para mulheres casadas ou vivendo em união estável o consentimento
informado é fundamental para aferir a paternidade na inseminação.
Nessa hipótese de inseminação heteróloga surge a seguinte questão: “terá
o cônjuge ou companheiro da mulher inseminada com o sêmen de terceiro o
dever de assumir a criança?”
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Segundo José Roberto Moreira Filho, citado por Andrea Aldrovandi e
Danielle Galvão de França,
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Se a mulher casada se submeter a uma fertilização com sêmen do doador
(heteróloga) sem o consentimento do marido, a paternidade não poderá lhe ser
imputada e constituirá até mesmo causa de dissolução do vínculo matrimonial
e de ação negatória de paternidade cumulada com anulação do registro de
nascimento, se houver sido feita enganadamente. Em tais casos, ressalta
Moreira Filho, “além da falta do querer ser pai, ou seja, da filiação socioafetiva,
há a presença da fraude e da deliberada intenção de levar a erro”[16].
Nesse caso, a mulher, ao submeter-se à inseminação heteróloga, sem o
consentimento do marido, comete um ato atentatório ao casamento (injúria
grave, violação dos deveres do casamento, insuportabilidade da vida em
comum, violação ao dever de lealdade etc.), havendo, portanto, a possibilidade
de o marido contestar a paternidade do filho se já o houver registrado, visto
que foi levado a erro.
5

Não existe no nosso ordenamento uma referência específica a respeito do
uso das técnicas de inseminação artificial. O que temos é jurisprudência
decidindo sobre caso concreto.
Segundo Sílvio de Salvo Venosa:
Desloca-se para o campo jurídico a inseminação artificial heteróloga, se
esta aconteceu sem o consentimento do cônjuge ou companheiro, o mesmo
poderá impugnar esta paternidade, mas havendo o consentimento não poderá
o mesmo impugná-la[17].
O consentimento representa o reconhecimento voluntário, que é
irrevogável. Por outro lado, a ausência deste pode acarretar ajuizamento de
ação negatória de paternidade, fundada na verdade biológica e na ausência de
verdade afetiva.
Ana Claudia Brandão apud Silmara Juny Chinelato afirma que
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a presunção de paternidade, nos casos de inseminação heteróloga, é
absoluta, em face do sigilo do doador, que poderia importar em negação ao
filho do direito de filiação. Trata-se, portanto, de presunção juris et de jure.[18]
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No mesmo sentido, Maria Helena Diniz afirma que:
a impugnação da paternidade conduzirá o filho a uma paternidade incerta,
devido ao segredo profissional médico e ao anonimato do doador do sêmen
inoculado na mulher. Ao se impugnar a fecundação heteróloga consentida,
estar-se-á agindo deslealmente, uma vez que houve deliberação comum dos
consortes, decidindo que o filho deveria nascer. Esta foi a razão do art. 1.597,
inc. V, que procurou fazer com que o princípio de segurança nas relações
jurídicas prevalecesse diante do compromisso vinculante entre cônjuges de
assumir paternidade maternidade, mesmo com componente genético estranho,
dando-se prevalência ao elemento institucional e não biológico.[19]
O marido não pode impugnar a paternidade, visto que não pode se voltar
contra ato próprio (venire contra factum proprium).
5. DIREITO À ORIGEM GENÉTICA
5.1. Direitos da personalidade
Existem duas correntes teóricas a respeito dos direitos derivados da
personalidade. A primeira é a teoria monista, que defende um direito geral da
personalidade que envolve todos os valores essenciais da pessoa humana. A
segunda teoria é a pluralista, subdividindo-se em duas vertentes, uma
defendendo a tipificação das prerrogativas jurídicas da personalidade e outra
defendendo a indeterminação no número dessas prerrogativas, existindo
apenas um rol exemplificativo.
Aqueles que defendem a tipificação em numerus clausus afirmam que só
merecem tutela os direitos expressamente previstos do texto legal, enquanto os
que defendem ser direitos atípicos afirmam que não se pode ter uma previsão
satisfatória e integral nos direitos de personalidade, devendo ser tutelados
mesmo aqueles para os quais não exista previsão de forma expressa.
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Sendo assim, os direitos de personalidade possuem tipicidade aberta, o
que significa dizer que são tanto aqueles previstos na Constituição e na
legislação, como aqueles reconhecidos socialmente, conformes com a cláusula
geral.
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Nossa Constituição não possui uma cláusula específica que tutele o direito
geral de personalidade, porém, por meio de uma interpretação sistêmica
advinda do princípio da dignidade humana da pessoa, pode-se verificar essa
cláusula geral de tutela da personalidade humana.
O direito à identidade pessoal está atrelado a tudo aquilo que individualize
o sujeito, seja sua origem genética, com dados biológicos, seja seus dados
pessoais históricos. É o direito de cada ser humano conhecer sua história
pessoal e genética.
Nesse sentido, Paulo Luiz Netto Lobo se posiciona:
[...] o objeto da tutela do direito ao conhecimento da origem genética é
5
assegurar o direito da personalidade,
na espécie direito à vida, pois os dados da
ciência atual apontam para a necessidade de cada indivíduo saber a história de
saúde de seus parentes biológicos próximos para prevenção da própria vida.
Esse direito é individual, personalíssimo, não dependendo de ser inserido em
relação de família para ser tutelado ou protegido.[20]

5.2. Importância do conhecimento da origem genética
Como já mencionado anteriormente, nos casos de inseminação artificial
heteróloga o terceiro doador tem direito ao anonimato e, portanto, há
discussões a respeito de o filho saber sua origem genética. Se o direito de
personalidade é indisponível e intransferível, não se pode impedir, via de regra,
que o filho gerado possa investigar sua origem genética. Na maioria dos casos,
é por motivos psicológicos que se dá a necessidade de se conhecer de onde se
veio.
Além dos motivos psíquicos, o reconhecimento genético é importante para
casos de doenças que só podem ser tratadas havendo compatibilidade
consanguínea, como é o caso de alguns transplantes de órgãos e doenças
como leucemia.
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Importante ainda conhecer os dados genéticos a fim de evitar
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impedimentos matrimoniais, casamentos ou uniões de irmãos ou ascendentes e
descendentes.
Houve um caso reportado no programa jornalístico Fantástico, exibido pela
emissora Rede Globo em 11.12.2005, em que cinco irmãos de mães diferentes,
concebidos por inseminação heteróloga utilizando o mesmo doador anônimo
de sêmen, começaram a se relacionar pela internet. Foram cruzados os DNAs e
constatou-se serem filhos do mesmo pai.
Por essas razões, não há como negar a importância de se conhecer a
origem genética por pontos de vista jurídicos, médicos, sociológicos e
psicológicos.
5.3. Origem genética x filiação
Importante não confundir o estado de filiação com o direito de
personalidade ao conhecimento da origem genética. A certeza da origem
genética não é suficiente para fundamentar a filiação, visto que outros são os
valores que passaram a determinar o estado de filho, em que pese a
prevalência na doutrina civilista do entendimento de que a filiação socioafetiva
prepondera em face da biológica.
Assim também salienta Delinki
o ato de ser pai não se limita à procriação, mas exige amar, compartilhar,
cuidar, construir uma vida juntos. E se a procriação é apenas um dado, a efetiva
relação paterno-filial exige mais do que apenas os laços de sangue. Assim,
através da “posse do estado de filho” vai se revelar essa outra paternidade,
fundada nos laços de afeto.[21]
A procura da identidade genética não altera o vínculo de parentesco
estabelecido anteriormente.
No Recurso Especial n. 1.401.719-MG, a Ministra Nancy Andrighi (relatora),
em seu voto na ação de investigação de paternidade, afirmou que a existência
de vínculo socioafetivo do recorrido com seu pai registrário pode impedir o
reconhecimento da paternidade biológica em face do recorrente:
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As relações familiares de parentesco podem ser naturais ou civis, conforme
resultem de consanguinidade ou outra origem (art. 1.593 do CC⁄02). Daí decorre
que são reconhecidas outras espécies de parentesco civil além daquele
decorrente da adoção, dentre as quais destacam-se: (i) o vínculo parental
proveniente das técnicas de reprodução assistida heteróloga relativamente ao
pai ou mãe que não contribuiu com seu material genético; (ii) a
maternidade⁄paternidade socioafetiva, fundada na posse do estado de filho.[22]

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

A ministra prossegue em seu acórdão da seguinte forma:
Esse amplo reconhecimento da paternidade⁄maternidade socioafetiva pela
doutrina e jurisprudência, bem como a possibilidade dela, inclusive, prevalecer
sobre a verdade biológica, em algumas hipóteses, trata-se de uma quebra de
paradigmas, haja vista que o direito brasileiro, notadamente em razão do
desenvolvimento tecnológico, que permitiu a realização de exames genéticos
precisos acerca do vínculo biológico (DNA), tinha a tendência de sempre
priorizar a genética. Um exemplo disso é a própria possibilidade de rescisão da
sentença transitada em julgado,
quando
5
definitivamente exclui a paternidade.[23]

lhe

sobrevém

prova

que

Nas ações de investigação de paternidade, com a sentença declaratória de
procedência do pedido, automaticamente se altera o registro civil. Entretanto,
esse efeito não se verifica na investigação de origem biológica de uma pessoa,
que não tem o escopo de criar direitos ou obrigações, sejam eles pessoais ou
patrimoniais. Pretende-se apenas ver conhecida a ascendência genética, com
fundamento no exercício do direito de personalidade. Trata-se de ação
meramente declaratória sem efeitos jurídicos. O que se busca com a
investigação da origem genética é atender ao direito da personalidade para se
obterem dados necessários que evitem ou ajudem a tratar doenças hereditárias
e para impedir incestos.
5.4. Ação de investigação de paternidade por parte do filho concebido por
reprodução assistida heteróloga (Ação de ascendência genética)
Partindo da premissa de que é direito de todos ter a filiação reconhecida,
principalmente por ser este um tema diretamente ligado à família, a ação de
investigação de paternidade será medida necessária na busca pelo
reconhecimento quando a filiação ainda não estiver estabelecida.
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A ação de investigação de paternidade é diferente da ação de investigação
genética, apesar de usar o mesmo termo “paternidade”. Ela ação tem conteúdo
meramente declaratório, sem efeitos jurídicos.
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A investigação de paternidade não tem mais somente a finalidade de
atribuir a paternidade ao genitor biológico. Este é apenas um elemento a ser
levado em conta, mas deixou de ser determinante. O que se investiga é o
estado de filiação que pode ou não decorrer da origem genética.
Nos casos dos filhos havidos por inseminação artificial heteróloga, o
ordenamento jurídico prevê três formas para haver a possibilidade de
investigação dessa paternidade, que tem como escopo o reconhecimento da
origem genética, que não se confunde com o direito de família.
Só se pode ingressar com ação de investigação de paternidade contra o
doador do material genético para se postularem três efeitos jurídicos: 1) por
necessidade psicológica de conhecer a origem genética; 2) para assegurar os
impedimentos do casamento e da união estável; 3) para preservar a saúde e a
vida dos pais e do filho, em caso de grave doença genética.
Somente nessas três situações o nosso ordenamento permite a
investigação da paternidade por reprodução assistida. A mesma só produzirá
efeitos de conhecimento, não sendo desconstituída a paternidade já
estabelecida.
A ação de investigação de ascendência genética tem fundamento no
direito da personalidade por ser o direito ao conhecimento da origem genética
um direito fundamental, personalíssimo, irrenunciável e imprescritível do ser
humano, tendo como intuito o perfeito desenvolvimento de sua personalidade.
Contudo, não existe no ordenamento jurídico brasileiro uma ação própria para
este fim, que é investigar a ascendência genética ou tutelar o direito à origem
genética.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu art. 27, afirma que a ação
de investigação de paternidade pode ser realizada contra o pai ou seus
herdeiros, sem qualquer restrição. Assim, não havendo no ordenamento
jurídico uma ação própria para investigação da ascendência genética, aquela
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ação vem sendo utilizada para este fim, porém seus efeitos são limitados ao
conhecimento da origem do indivíduo, sem os efeitos da investigação de
paternidade, ou seja, sem que seja estabelecido qualquer vínculo jurídico como
resultado desta ação.
6. POLÊMICAS NO DIREITO BRASILEIRO
6.1. Direito à identidade genética versus direito ao anonimato do doador
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A questão que envolve o direito do filho de conhecer sua identidade
genética não é tão simples, pois, mesmo possuindo um pai socioafetivo, muitas
vezes há o desejo ou necessidade de conhecer suas origens e, assim, poder
buscar nos pais biológicos explicações para suas dúvidas e questionamentos.
Enquanto isso, o doador de sêmen dispõe de seu gameta imbuído da
solidariedade, eis que proibida no Brasil a comercialização de qualquer parte do
corpo humano. A intenção do doador é proporcionar a formação de uma
família, mas não fazer parte dela. Portanto, a proteção ao interesse superior da
5
criança estaria assegurada na medida
em que ela fará parte de uma família, seja
de modelo biparental ou monoparental, o que não exigiria o conhecimento do
seu doador.

Defendendo o direito à identidade genética, leciona Tycho Brahe
Fernandes:
Ao se negar a possibilidade do aforamento de ação investigatória por
criança concebida por meio de uma das técnicas de reprodução assistida, em
inaceitável discriminação se estará negando a ela o direito que é reconhecido a
outra criança, nascida de relações sexuais. [24]
Em sentido oposto, defendendo ao anonimato do doador, Eduardo de
Oliveira Leite afirma:
A pretendida alegação de que a criança tem “direito” a conhecer sua
origem genética realça expressivamente a paternidade biológica (matéria já
ultrapassada no direito de filiação mais moderno) quando é sabido que,
atualmente, a paternidade afetiva vem se impondo de maneira indiscutível.[25]
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Além do referido argumento, outros são citados pelo autor, na defesa do
sigilo do doador: 1) pode haver mais respeito à dignidade da pessoa humana
no não reconhecimento da origem genética do que no seu conhecimento; 2)
defender o direito de ação de investigação de paternidade do doador do
sêmen seria defender que toda criança adotada teria o direito de buscar sua
origem genética; 3) tendo um pai biológico e um pai registral, de quem a
criança herdaria? 4) Seria possível demandar alimentos contra qual dos pais? 5)
Seria adotado o nome do pai biológico ou do afetivo? 6) O anonimato evita
que o doador seja demandado com vistas à obtenção de meras vantagens
pecuniárias.
Na maior parte das legislações, há a regra do anonimato, entretanto
existem exceções acerca dele, ora para prevenir doenças genéticas, ora para
reconhecer o interesse da pessoa gerada por meio da reprodução assistida em
reconhecer sua identidade biológica, mas sem qualquer atribuição de
benefícios ou vantagens econômicas.
Não há como prevalecer o direito ao anonimato do doador perante a
iminente lesão à vida ou à higidez físico-corporal da pessoa que foi gerada com
o material genético do mesmo. Mesmo fundamentado com base na intimidade
e privacidade do doador, tal direito deve ceder quando colocado em confronto
com o direito à vida de outra pessoa.
O direito à identidade pessoal abrange a historicidade pessoal. A vertente
biológica da identidade não cria vínculo de parentesco entre genitor e gerado.
O projeto de Lei 90/99, tramitando no Senado Federal, já abordou diversas
vertentes a respeito da quebra do anonimato do doador de sêmen. Em 2000, a
Comissão do Senado admitia excepcionalmente a quebra por razões médicas,
somente aos médicos, ressalvada a identidade do doador mesmo que o médico
venha a entrevistá-lo para obter maiores informações sobre a saúde.
Em 2002, essa linha foi abandonada, determinando-se que seja revelada
não só a origem genética da criança concebida artificialmente, como a
identidade civil do doador, rompendo novamente o seu sigilo ou anonimato.
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Em 2003, a referida Comissão do Senado optou pelo sigilo no
procedimento médico e pelo sigilo do doador enquanto regra, mas admitindo
a quebra desse sigilo para se ter acesso às informações genéticas e à
identidade do doador.
A redação final do artigo 9°, § 1°, prescreve:
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a pessoa nascida por processo de Reprodução Assistida terá acesso, a
qualquer tempo, diretamente ou por meio de representante legal, e desde que
manifeste sua vontade, livre, consciente e esclarecida, a todas as informações
sobre o processo que a gerou, inclusive à identidade civil do doador,
obrigando-se o serviço de saúde responsável a fornecer as informações
solicitadas, mantidos os segredos profissional e de justiça.
De acordo com esse entendimento, mesmo com a assinatura do termo de
compromisso pelos pais na clínica de fertilização, no sentido de não demandar
a identidade do doador, essa obrigação não é aplicada ao filho, que pode ter
necessidade psicológica de conhecer seu verdadeiro pai. Tendo em vista que a
5
investigação da personalidade é direito personalíssimo, ele possui o direito de
conhecer sua filiação genética, mesmo que esta não implique o desfazimento
da filiação jurídica.
6.2. Colisão entre normas jurídicas?
Como se pode verificar, existe um conflito de interesses e também de
normas constitucionais, em que de um lado se encontra o direito fundamental
à identidade genética enquanto espécie da identidade pessoal do ser humano
concebido artificialmente e de outro o direito fundamental à intimidade do
doador de gametas.
Em face de não haver hierarquia entre princípios constitucionais, o conflito
entre princípios deve ser solucionado com o peso que cada um possui no caso
concreto.
No caso do direito à origem genética da pessoa, que possui natureza de
direito fundamental, não importa afirmar que sempre o mesmo deverá
prevalecer, no caso específico da inseminação artificial heteróloga, tendo em
vista que não se trata de direito absoluto.
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Guilherme Nogueira da Gama[26] defende a possibilidade de o direito à
intimidade do doador ceder em favor do direito à origem genética da pessoa
concebida artificialmente, tendo em vista a importância da informação sobre a
ascendência para o bem-estar psíquico da pessoa. Defende, também, que deve
ceder sempre que a informação tiver relevância para preservar a integridade
física e a saúde da pessoa, em casos de doenças genéticas. Neste caso,
teríamos um conflito não só com o direito à origem genética, como também
com o direito à vida, cujo peso valorativo é maior do que qualquer outro.
O aplicador do direito deve ponderar os princípios e adaptá-los ao melhor
interesse da criança, o que não necessariamente significará o conhecimento da
origem genética, visto que ela pode não ter maturidade para lidar com a
questão, o que pode até causar dano à sua integridade psíquica e abalar o seu
relacionamento com a família.
A mera curiosidade de conhecer a origem biológica, sem que a ausência de
tal informação tenha gerado dano psíquico ao longo da vida ou sem que haja
perigo para a saúde ou possibilidade de relacionamentos consanguíneos, não
justifica que se revele a identidade civil do doador.
6.2.1. Divergência doutrinária e jurisprudencial. Qual direito deve prevalecer?
Em termos jurisprudenciais, não há um caso concreto que envolva conflito
dos interesses fundamentais supracitados, até porque a formação dessas
famílias oriundas das técnicas de reprodução humana assistida é considerada
recente no Brasil. Entretanto, em conflitos de identidade pessoal, enquanto
direito fundamental, contrapondo-se ao direito à integridade físico-corporal,
prevalece esta última na jurisprudência brasileira.
Quanto à doutrina brasileira, uma parte optou pelo anonimato absoluto
dos doadores, diante não só do direito à intimidade e à privacidade do doador,
como também do bem-estar emocional e psíquico da criança, que poderá
ressentir-se com a revelação, prejudicando a sua relação com a família. Outra
parte da doutrina preferiu a revelação da identidade em alguns casos e outros
advogam que o anonimato fere o direito constitucional do filho de ter
conhecimento da paternidade.
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De qualquer forma, deverá sempre prevalecer o princípio do “melhor
interesse da criança”. É de se ponderar que a revelação da identidade civil
poderá implicar ofensa à integridade psíquica do indivíduo, afetando sua saúde
mental e equilíbrio emocional.
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Guilherme Camon Nogueira da Gama[27] critica a última versão do
dispositivo ao projeto de lei sobre a reprodução humana assistida, por não
ponderar o princípio do bem-estar emocional da criança e do adolescente ao
permitir a qualquer tempo a possibilidade de acesso às informações de quem a
gerou. Segundo seu raciocínio, deveria ser substituída a palavra “a qualquer
tempo” pelo termo “a partir de sua maioridade civil”.
Ainda que se insista que a revelação da identidade civil do doador não
abalaria o vínculo de parentesco estabelecido entre a pessoa gerada
artificialmente e seus pais, a simples avaliação jurídica não é suficiente para
encerrar a temática, que requer ponderações psicológicas, éticas e sociais a
respeito da responsabilidade em causar qualquer tipo de lesão à saúde mental
de outrem.

5

O artigo 17 do Projeto de Lei 90/99 dispõe:
o doador e seus parentes biológicos não terão qualquer espécie de direito
ou vínculo, quanto à paternidade ou maternidade, em relação à pessoa nascida
a partir do emprego das técnicas de Reprodução Assistida, salvo os
impedimentos matrimoniais elencados na legislação civil.
Eliminando a questão a respeito dos aspectos patrimoniais, resta o
interesse do doador de não ter sua vida familiar conturbada pela revelação de
um filho completamente desconhecido até então. O interesse na manutenção
do sigilo só poderia ser desconsiderado com a concordância formal do doador
e de seu cônjuge.
6.3. Direito de reconhecimento de paternidade biológica pelo doador do
esperma
No Brasil não existe uma legislação que regularize tal questão, porém, no
caso de a criança ter acesso à identidade do doador e este quiser reconhecer a
paternidade, muitos doutrinadores entendem não ser possível a revogação da
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filiação socioafetiva antes estabelecida, além de haver uma impossibilidade
jurídica de ter-se mais de um pai registral.
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Nos casos de família monoparental, a mãe não pode atribuir a criança ao
doador do sêmen pelo fato de não haver um “pai”. Esta poderá apenas
investigar sua ancestralidade.
O pai biológico não tem ação contra o pai não-biológico, marido da mãe,
para impugnar a paternidade. Ele só poderá impugná-la se houver o
rompimento da paternidade-filiação. Entretanto, se mesmo com a ruptura os
laços de paternidade afetiva forem mais fortes e for melhor para a criança
manter a filiação, nem mesmo o Estado poderá impugnar a filiação biológica.
CONCLUSÃO
As técnicas de reprodução humana assistida surgiram no intuito de suprir a
impossibilidade de procriar naturalmente.
Não deve haver parentesco entre o pai biológico e o filho nascido da
inseminação heteróloga. A paternidade se estabelece segundo outras bases,
devendo prevalecer a afetividade, que é o verdadeiro vínculo familiar.
A utilização dessas técnicas de reprodução deve ser estendida a todas as
famílias, inclusive às monoparentais e homoafetivas. A sociedade mudou e a
família também, hoje transformada no ideal de felicidade. Para tanto, não se
pode garantir que estabelecer bases familiares com esses tipos de famílias
gerará um mal à criança.
Por outro lado, a filiação decorrente do emprego dessas técnicas
biotecnológicas já não se calca em aspectos exclusivamente biológicos. O
legislador se norteou pelo reconhecimento da afetividade como elemento
essencial para a constituição da paternidade.
O Código Civil estabeleceu a presunção de paternidade ao marido da
mulher que consentiu com a fertilização heteróloga na esposa. O biologismo
não só não é mais fundamental para o reconhecimento do vínculo parental
como não deve prevalecer nem mesmo quando a presunção seja afastada por
erro ou falta de consentimento do marido. Destaca-se que a presunção de
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paternidade se estende às uniões estáveis, entidades familiares que não
possuem hierarquia inferior ao casamento.
A partir do consentimento com a técnica de inseminação heteróloga
forma-se o interesse pela filiação, que é socioafetiva, não sendo possível o
repúdio ao pai jurídico, constituindo-se o parentesco civil referente àquele que
não contribuiu com seus gametas para concepção da criança, visto que não há
viabilidade moral de uma pessoa ter dois pais.
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Quanto à maternidade de substituição, não há regulamento na legislação
brasileira. Porém defendemos que, em caso de conflito, deve prevalecer a
maternidade da encomendante, ou seja, aquela que manifestou expressa
vontade de constituir uma família, não se admitindo a revogação nem a
finalidade lucrativa.
Outro ponto importante quanto à repercussão da inseminação heteróloga
observa-se quando o filho concebido deseja saber suas origens genéticas. Não
há motivos para permitir que a identidade de um doador de sêmen seja
5
revelada baseando-se apenas no direito da criança de saber de sua
ancestralidade, que não é direito de caráter absoluto, da mesma forma que os
dados do doador não podem também ser absolutos.
Não se pode negar que o reconhecimento da origem genética é um direito
de personalidade que não se confunde com o do estado de filiação. Por sua
vez, o doador do material genético, que o fez altruisticamente, é apenas o
genitor e não o pai do filho concebido, não havendo qualquer vínculo parental
entre eles, o que resulta na inexistência de quaisquer deveres ou
responsabilidades decorrentes da relação familiar.
No Brasil não há legislação sobre a matéria, somente as normas da
Resolução do Conselho Federal de Medicina. Assim, a solução do conflito deve
ser feita por meio da ponderação do aplicador do direito.
Há casos em que há a necessidade de saber a origem genética do doador
para fins específicos, como no tratamento de doenças hereditárias, para
preservar a saúde da pessoa. Entretanto, há casos em que a origem genética
não se revela mais importante que salvaguardar o direito do anonimato do
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doador e de sua família. Deve haver uma ponderação de direitos no caso
concreto, devendo prevalecer aquele sofrer menor abalo com seu afastamento.
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É necessário uma nova postura de compreensão da realidade social que
acompanhe os avanços tecnológicos para que nenhum direito seja suprimido.
Existem diversas perspectivas sociais a serem abordadas e, todos, independente
de sexo, cor ou religião temos o direito de ser respeitados acima de qualquer
coisa e de forma igualitária.
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ANEXO - RESOLUC?A?O CFM No 2.013/2013
Adota as normas e?ticas para a utilizac?a?o das te?cnicas de reproduc?a?o
assistida, anexas a? presente resoluc?a?o, como dispositivo deontolo?gico a ser
seguido pelos me?dicos e revoga a Resoluc?a?o CFM no 1.957/10.
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O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuic?o?es conferidas
pela Lei no 3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei no 11.000, de
15 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto no 44.045, de 19 de
julho de 1958, e Decreto n° 6.821, de 14 de abril de 2009, e
CONSIDERANDO a importa?ncia da infertilidade humana como um
problema de sau?de, com implicac?o?es me?dicas e psicolo?gicas, e a
legitimidade do anseio de supera?-la;
CONSIDERANDO que o avanc?o do conhecimento cienti?fico ja? permite
solucionar va?rios casos de problemas de reproduc?a?o humana;
CONSIDERANDO que o pleno do Supremo Tribunal Federal, na sessa?o de
julgamento de 5.5.2011, reconheceu e qualificou como entidade familiar a
unia?o esta?vel homoafetiva (ADI 4.277 e ADPF 132);
CONSIDERANDO a necessidade de harmonizar o uso destas te?cnicas com
os princi?pios da e?tica me?dica;
CONSIDERANDO, finalmente, o decidido na sessa?o plena?ria do Conselho
Federal de Medicina realizada em 16 de abril de 2013,
RESOLVE:
Art. 1o Adotar as normas e?ticas para a utilizac?a?o das te?cnicas de
reproduc?a?o assistida,
anexas a? presente resoluc?a?o, como dispositivo deontolo?gico a ser
seguido pelos me?dicos.
Art. 2o Revoga-se a Resoluc?a?o CFM no 1.957/10, publicada no D.O.U. de
6 de janeiro de 2011, Sec?a?o I, p. 79, e demais disposic?o?es em contra?rio.
Art. 3o Esta resoluc?a?o entra em vigor na data de sua publicac?a?o.
Brasi?lia, 16 de abril de 2013.
NORMAS E?TICAS PARA A UTILIZAC?A?O DAS TE?CNICAS DE
REPRODUC?A?O ASSISTIDA
I
PRINCI?PIOS
GERAIS
1 - As te?cnicas de reproduc?a?o assistida (RA) te?m o papel de auxiliar a
resoluc?a?o dos
problemas de reproduc?a?o humana, facilitando o processo de
procriac?a?o.
2 - As te?cnicas de RA podem ser utilizadas desde que exista probabilidade
efetiva de sucesso e na?o se incorra em risco grave de sau?de para a paciente
ou o possi?vel descendente, e a idade ma?xima das candidatas a? gestac?a?o
de RA e? de 50 anos.
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3 - O consentimento informado sera? obrigato?rio para todos os pacientes
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submetidos a?s te?cnicas de reproduc?a?o assistida. Os aspectos me?dicos
envolvendo a totalidade das circunsta?ncias da aplicac?a?o de uma te?cnica de
RA sera?o detalhadamente expostos, bem como os resultados obtidos naquela
unidade de tratamento com a te?cnica proposta. As informac?o?es devem
tambe?m atingir dados de cara?ter biolo?gico, juri?dico, e?tico e econo?mico. O
documento de consentimento informado sera? elaborado em formula?rio
especial e estara? completo com a concorda?ncia, por escrito, das pessoas a
serem submetidas a?s te?cnicas de reproduc?a?o assistida.
4 - As te?cnicas de RA na?o podem ser aplicadas com a intenc?a?o de
selecionar o sexo (presenc?a ou ause?ncia de cromossomo Y) ou qualquer
outra caracteri?stica biolo?gica do futuro filho, exceto quando se trate de evitar
doenc?as ligadas ao sexo do filho que venha a nascer.
5 - E? proibida a fecundac?a?o de oo?citos humanos, com qualquer outra
finalidade que na?o a procriac?a?o humana.
6 - O nu?mero ma?ximo de oo?citos e embrio?es a serem transferidos para
a receptora na?o pode ser superior a quatro. Quanto ao nu?mero de embrio?es
a serem transferidos faz-se as 5seguintes recomendac?o?es: a) mulheres com
ate? 35 anos: ate? 2 embrio?es; b) mulheres
SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasi?lia-DF | FONE: (61) 3445 5900 |
FAX: (61) 3346 0231| http://www.portalmedico.org.br
entre 36 e 39 anos: ate? 3 embrio?es; c) mulheres entre 40 e 50 anos: ate?
4 embrio?es; d) nas situac?o?es de doac?a?o de o?vulos e embrio?es,
considera-se a idade da doadora no momento da coleta dos o?vulos.
7 - Em caso de gravidez mu?ltipla, decorrente do uso de te?cnicas de RA,
e? proibida a utilizac?a?o de procedimentos que visem a reduc?a?o
embriona?ria.
II - PACIENTES DAS TE?CNICAS DE RA
1 - Todas as pessoas capazes, que tenham solicitado o procedimento e
cuja indicac?a?o na?o se afaste dos limites desta resoluc?a?o, podem ser
receptoras das te?cnicas de RA desde que os participantes estejam de inteiro
acordo e devidamente esclarecidos sobre a mesma, de acordo com a
legislac?a?o vigente.
2 - E? permitido o uso das te?cnicas de RA para relacionamentos
homoafetivos e pessoas solteiras, respeitado o direito da objec?a?o de
conscie?ncia do me?dico.
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III - REFERENTE A?S CLI?NICAS, CENTROS OU SERVIC?OS QUE
APLICAM TE?CNICAS DE RA
As cli?nicas, centros ou servic?os que aplicam te?cnicas de RA sa?o
responsa?veis pelo controle de doenc?as infectocontagiosas, coleta, manuseio,
conservac?a?o, distribuic?a?o, transfere?ncia e descarte de material biolo?gico
humano para a paciente de te?cnicas de RA, devendo apresentar como
requisitos mi?nimos:
1 - um diretor te?cnico responsa?vel por todos os procedimentos me?dicos
e laboratoriais executados, que sera?, obrigatoriamente, um me?dico registrado
no Conselho Regional de Medicina de sua jurisdic?a?o;
2 - um registro permanente (obtido por meio de informac?o?es observadas
ou relatadas por fonte competente) das gestac?o?es, nascimentos e
malformac?o?es de fetos ou rece?m- nascidos, provenientes das diferentes
te?cnicas de RA aplicadas na unidade em aprec?o, bem como dos
procedimentos laboratoriais na manipulac?a?o de gametas e embrio?es;
3 - um registro permanente das provas diagno?sticas a que e? submetido
o material biolo?gico humano que sera? transferido aos pacientes das te?cnicas
de RA, com a finalidade preci?pua de evitar a transmissa?o de doenc?as;
4 - Os registros devera?o estar disponi?veis para fiscalizac?a?o dos
Conselhos Regionais de Medicina.
IV - DOAC?A?O DE GAMETAS OU EMBRIO?ES
1 - A doac?a?o nunca tera? cara?ter lucrativo ou comercial.
2 - Os doadores na?o devem conhecer a identidade dos receptores e viceversa.
3 - A idade limite para a doac?a?o de gametas e? de 35 anos para a mulher
e 50 anos para o homem.
4 - Obrigatoriamente sera? mantido o sigilo sobre a identidade dos
doadores de gametas e embrio?es, bem como dos receptores. Em situac?o?es
especiais, as informac?o?es sobre doadores, por motivac?a?o me?dica, podem
ser fornecidas exclusivamente para me?dicos, resguardando-se a identidade
civil do doador.
5 - As cli?nicas, centros ou servic?os que empregam a doac?a?o devem
manter, de forma permanente, um registro de dados cli?nicos de cara?ter geral,
caracteri?sticas fenoti?picas e uma amostra de material celular dos doadores,
de acordo com a legislac?a?o vigente.
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evitara? que um(a) doador(a) tenha produzido mais que duas gestac?o?es de
crianc?as de sexos diferentes, numa a?rea de um milha?o de habitantes.
7 - A escolha dos doadores e? de responsabilidade da unidade. Dentro do
possi?vel, devera? garantir que o doador tenha a maior semelhanc?a
fenoti?pica e imunolo?gica e a ma?xima possibilidade de compatibilidade com
a receptora.
8 - Na?o sera? permitido ao me?dico responsa?vel pelas cli?nicas, unidades
ou servic?os, nem aos integrantes da equipe multidisciplinar que nelas prestam
servic?os, participarem como doadores nos programas de RA.
9 - E? permitida a doac?a?o volunta?ria de gametas, bem como a
situac?a?o identificada como doac?a?o compartilhada de oo?citos em RA, onde
doadora e receptora, participando como portadoras de problemas de
reproduc?a?o, compartilham tanto do material biolo?gico quanto dos custos
financeiros que envolvem o procedimento de RA. A doadora tem prefere?ncia
sobre o material biolo?gico que sera? produzido.
V - CRIOPRESERVAC?A?O DE GAMETAS OU EMBRIO?ES
5

1 - As cli?nicas, centros ou servic?os podem criopreservar espermatozoides,
o?vulos e
embrio?es e tecidos gona?dicos.
2 - O nu?mero total de embrio?es produzidos em laborato?rio sera?
comunicado aos pacientes, para que decidam quantos embrio?es sera?o
transferidos a fresco, devendo os excedentes, via?veis, serem criopreservados.
3 - No momento da criopreservac?a?o os pacientes devem expressar sua
vontade, por escrito, quanto ao destino que sera? dado aos embrio?es
criopreservados, quer em caso de divo?rcio, doenc?as graves ou falecimento de
um deles ou de ambos, e quando desejam doa?-los.
4 - Os embrio?es criopreservados com mais de 5 (cinco) anos podera?o ser
descartados se esta for a vontade dos pacientes, e na?o apenas para pesquisas
de ce?lulas-tronco, conforme previsto na Lei de Biosseguranc?a.
VI - DIAGNO?STICO GENE?TICO PRE?-IMPLANTAC?A?O DE EMBRIO?ES
1 - As te?cnicas de RA podem ser utilizadas acopladas a? selec?a?o de
embrio?es submetidos
a diagno?stico de alterac?o?es gene?ticas causadoras de doenc?as.
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2 - As te?cnicas de RA tambe?m podem ser utilizadas para tipagem do
sistema HLA do embria?o, com o intuito de selec?a?o de embrio?es HLAcompati?veis com algum filho(a) do casal ja? afetado por doenc?a, doenc?a
esta que tenha como modalidade de tratamento efetivo o transplante de
ce?lulas-tronco ou de o?rga?os.
3 - O tempo ma?ximo de desenvolvimento de embrio?es "in vitro" sera? de
14 dias.
VII - SOBRE A GESTAC?A?O DE SUBSTITUIC?A?O (DOAC?A?O
TEMPORA?RIA DO U?TERO)
As cli?nicas, centros ou servic?os de reproduc?a?o humana podem usar
te?cnicas de RA para criarem a situac?a?o identificada como gestac?a?o de
substituic?a?o, desde que exista um problema me?dico que impec?a ou
contraindique a gestac?a?o na doadora gene?tica ou em caso de unia?o
homoafetiva.
1 - As doadoras tempora?rias do u?tero devem pertencer a? fami?lia de um
dos parceiros num parentesco consangui?neo ate? o quarto grau (primeiro
grau – ma?e; segundo grau – irma?/avo?; terceiro grau – tia; quarto grau –
prima), em todos os casos respeitada a idade limite de ate? 50 anos.
2 - A doac?a?o tempora?ria do u?tero na?o podera? ter cara?ter lucrativo
ou
comercial.
3 - Nas cli?nicas de reproduc?a?o os seguintes documentos e observac?o?es
devera?o constar
no prontua?rio do paciente:
- Termo de Consentimento Informado assinado pelos pacientes (pais
gene?ticos) e pela doadora tempora?ria do u?tero, consignado. Obs.:
gestac?a?o compartilhada entre homoafetivos onde na?o existe infertilidade;
- relato?rio me?dico com o perfil psicolo?gico, atestando adequac?a?o
cli?nica e emocional da doadora tempora?ria do u?tero;
- descric?a?o pelo me?dico assistente, pormenorizada e por escrito, dos
aspectos me?dicos envolvendo todas as circunsta?ncias da aplicac?a?o de uma
te?cnica de RA, com dados de cara?ter biolo?gico, juri?dico, e?tico e
econo?mico, bem como os resultados obtidos naquela unidade de tratamento
com a te?cnica proposta;
- contrato entre os pacientes (pais gene?ticos) e a doadora tempora?ria do
u?tero (que recebeu o embria?o em seu u?tero e deu a? luz), estabelecendo
claramente a questa?o da filiac?a?o da crianc?a;
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os riscos inerentes a? maternidade;
- a impossibilidade de interrupc?a?o da gravidez apo?s iniciado o processo
gestacional, salvo em casos previstos em lei ou autorizados judicialmente;
- a garantia de tratamento e acompanhamento me?dico, inclusive por
equipes multidisciplinares, se necessa?rio, a? ma?e que doara?
temporariamente o u?tero, ate? o puerpe?rio;
- a garantia do registro civil da crianc?a pelos pacientes (pais gene?ticos),
devendo esta documentac?a?o ser providenciada durante a gravidez;
- se a doadora tempora?ria do u?tero for casada ou viver em unia?o
esta?vel, devera? apresentar, por escrito, a aprovac?a?o do co?njuge ou
companheiro.
VIII - REPRODUC?A?O ASSISTIDA POST-MORTEM
E? possi?vel desde que haja autorizac?a?o pre?via especi?fica do(a)
falecido(a) para o uso do material biolo?gico criopreservado, de acordo com a
legislac?a?o vigente.
NOTAS:
5

[1]KANT, Immanuel – "Fundamentação da metafísica dos costumes e
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2004, p. 52.
[2]DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8ª Ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p.61.
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[4] COULANGES, Fustel de. A cidade antiga, p. 62.
[5] VILLELA, João Batista. Desbiologização da Paternidade. Revista da
Faculdade de Direito. Universidade Federal de Minas Gerais, v. 21, 1979, p. 400418.
[6] VILLELA, Desbiologização da paternidade, p. 402.
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paternidade e direitos da personalidade, p.185.
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Tânia da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
[12]WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológicas e
socioafetiva.São Paulo, 2003, revista dos Tribunais.
[13] MACHADO, Maria Helena. Reprodução Humana Assistida: aspectos
éticos e jurídicos. 1ª ed. (2003). 6ª tir. Curitiba: Juruá. 2008.
[14] LOBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. 2 ed. São Paulo: Saraiva,2009.
[15] DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO
(HOMOAFETIVO).
INTERPRETAÇÃO
DOS
ARTS. 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e1.565 DO CÓDIGO
CIVIL DE
2002.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA AQUE SE HABILITEM PARA O
CASAMENTO
PESSOAS
DO
MESMO
SEXO.
VEDAÇÃOIMPLÍCITA
CONSTITUCIONALMENTE
INACEITÁVEL.
ORIENTAÇÃOPRINCIPIOLÓGICA
CONFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADPF N. 132/RJ EDA ADI N.
4.277/DF.1. Embora criado pela Constituição Federalcomo guardião do direito
infraconstitucional, no estado atual em que se encontra a evolução do direito
privado, vigorante a fase histórica da constitucionalização do direito civil, não é
possível ao STJ analisar as celeumas que lhe aportam "de costas" para a
Constituição Federal, sob pena de ser entregue ao jurisdicionado um direito
desatualizado e sem lastro na Lei Maior. Vale dizer, o Superior Tribunal de
Justiça, cumprindo sua missão de uniformizar o direito infraconstitucional, não
pode conferir à lei uma interpretação que não seja constitucionalmente
aceita.2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADPF
n.132/RJ e da ADI n. 4.277/DF, conferiu ao art. 1.723 do Código Civil de 2002
interpretação conforme à Constituição para dele excluir todo significado que
impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre
pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como
sinônimo perfeito de família.3. Inaugura-se com a Constituição Federal de 1988
142
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

uma nova fase do direito de família e, consequentemente, do casamento,
baseada na adoção de um explícito poliformismo familiar em que arranjos
multifacetados são igualmente aptos a constituir esse núcleo doméstico
chamado "família", recebendo todos eles a "especial proteção do Estado".
Assim, é bem de ver que, em 1988, não houve uma recepção constitucional do
conceito histórico de casamento, sempre considerado como via única para
a constituição de família e, por vezes, um ambiente de subversão dos ora
consagrados princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Agora,
a concepção constitucional do casamento - diferentemente do que ocorria com
os a diplomas superados - deve ser necessariamente plural, porque plurais
também são as famílias e, ademais, não é ele, o casamento, o destinatário final
da proteção do Estado, mas apenas o intermediário de um propósito maior,
que é a proteção da pessoa humana em sua inalienável dignidade.4. O
pluralismo familiar engendrado pela Constituição -explicitamente reconhecido
em precedentes tanto desta Corte quanto do STF - impede se pretenda afirmar
que as famílias formadas porpares homoafetivos sejam menos dignas de
proteção do Estado, se comparadas com aquelas apoiadas na tradição e
formadas por casaisheteroafetivos.5. O que importa agora, sob a égide da Carta
5
de 1988, é que essas famílias multiformes recebam efetivamente a "especial
proteção do Estado", e é tão somente em razão desse desígnio de especial
proteção que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento,
ciente o constituinte que, pelo casamento, o Estadomelhor protege esse núcleo
doméstico chamado família.6. Com efeito, se é verdade que o casamento civil é
a forma pela qual o Estado melhor protege a família, e sendo múltiplos os
"arranjos" familiares reconhecidos pela Carta Magna, não há de ser negada essa
via a nenhuma família que por ela optar, independentemente de orientação
sexual dos partícipes, uma vez queas famílias constituídas por pares
homoafetivos possuem os mesmos núcleos axiológicos daquelas constituídas
por casais heteroafetivos, quais sejam, a dignidade das pessoas de seus
membros e o afeto.7. A igualdade e o tratamento isonômico supõem o direito a
ser diferente, o direito à auto-afirmação e a um projeto de vida independente
de tradições e ortodoxias. Em uma palavra: o direito à igualdade somente se
realiza com plenitude se é garantido o direito à diferença. Conclusão diversa
também não se mostra consentânea comum ordenamento constitucional que
prevê o princípio do livre planejamento familiar (§ 7º do art. 226). E é
importante ressaltar, nesse ponto, que o planejamento familiar se faz presente
tão logo haja a decisão de duas pessoas em se unir, com escopo de constituir
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família, e desde esse momento a Constituição lhes franqueia ampla liberdade
de escolha pela forma em que se dará a união.8. Os arts. 1.514, 1.521, 1.523,
1.535 e 1.565, todos do Código Civil de 2002, não vedam expressamente o
casamento entre pessoas do mesmo sexo, e não há como se enxergar uma
vedação implícita ao casamento homoafetivo sem afronta a caros princípios
constitucionais, como o da igualdade, o da não discriminação, o da dignidade
da pessoa humana e os do pluralismo e livre planejamentofamiliar.9. Não
obstante a omissão legislativa sobre o tema, a maioria, mediante seus
representantes eleitos, não poderia mesmo "democraticamente" decretar a
perda de direitos civis da minoria pela qual eventualmente nutre alguma
aversão. Nesse cenário, em regra é o Poder Judiciário - e não o Legislativo que exerce um papel contra majoritário e protetivo de especialíssima
importância, exatamente por não ser compromissado com as maiorias votantes,
mas apenas com a lei e com a Constituição, sempre em vista a proteção dos
direitos humanos fundamentais, sejam eles das minorias, sejam das maiorias.
Dessa forma, ao contrário do que pensam os críticos, a democracia se fortalece,
porquanto esta se reafirma como forma de governo, não das maiorias
ocasionais, mas de todos.10. Enquanto o Congresso Nacional, no caso
brasileiro, não assume, explicitamente, sua coparticipação nesse processo
constitucional de defesa e proteção dos socialmente vulneráveis, não pode o
Poder Judiciário demitir-se desse mister, sob pena de aceitação tácita deum
Estado que somente é "democrático" formalmente, sem que tal predicativo
resista a uma mínima investigação acerca da universalização dos direitos
civis.11. Recurso especial provido. (REsp 1183378 RS 2010/0036663-8. Relator:
Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 25/10/2011. Órgão Julgador: T4 –
Quarta Turma. Publicação: DJe 01/02/2012).
[16]ALDROVANDI, Andrea; FRANÇA, Danielle Galvão de. A reprodução
assistida e as relações de parentesco. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n.
58, 1 ago.2002. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/3127>. Acesso em: 23
maio 2014.
[17]VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões. São Paulo:
Atlas, 2003.v.6.
[18] FERRAZ, Ana Claudia Brandão de Barros Correia. Reprodução humana
assistida e suas consequências nas relações de família. 1. ed., 2. reimpr. Curitiba:
Juruá: 2011, p. 106.
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[20]LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem
genética: uma distinção necessária.In: Afeto, ética, família e o novo Código Civil
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ESTARIA NA DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO A SOLUÇÃO PARA O
GRANDE PROBLEMA ATUAL DA SAÚDE PÚBLICA: MORTALIDADE DAS
GESTANTES E PRÁTICA DE ABORTO?
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DANIELE MEDEIROS DE OLIVEIRA CORRÊA
DOS SANTOS: Bacharelanda do curso de
Direito da Faculdade Imaculada Conceição do
Recife - FICR.
RESUMO: O aborto consiste na interrupção da gravidez fora do tempo
natural. A pesquisa tem por objetivo investigar se a descriminalização do
aborto até a 12ª semana de gestação, como sugere a ADPF 442, provocaria
diminuição tanto no índice de mortalidade das mulheres quanto no número de
abortos no Brasil. Um dos grandes empecilhos dessa discussão está no fato de
não haver um consenso em qual momento se inicia a vida. Para tal serão

utilizados livros específicos, artigos e a legislação vigente em nosso
ordenamento.
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ABSTRACT: Abortion consists of discontinuing pregnancy outside of
natural time. The research aims to investigate whether the decriminalization of
abortion up to the 12th week of gestation, as suggested by ADPF 442, would
cause a decrease both in the mortality rate of women and in the number of
abortions in Brazil. One of the great obstacles of this discussion is the fact that
there is no consensus at which moment life begins. To that end, specific books,
articles and current legislation will be used in our legal system.
WORDS: Abortion, ADPF 442, beginning of life, decriminalization.
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como poderia ser; 4.2. A influência da educação: orientação sexual na escola;
4.3. Dados socioeconômicos no Brasil. 5. Discussões sobre o aborto na ótica
jurisprudencial; 5.1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) 54; 5.2. Pesquisa com célula tronca embrionária; 5.3. Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442. 6. Sem cérebro = sem
146
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

vida? 7. Aborto até a 12ª semana: não existe vida? 8. Considerações finais. 9.
Referência Bibliografica.
1.

INTRODUÇÃO
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O ato de abortar é interromper a gravidez, seja por expulsão ou remoção
prematura do feto ou embrião vindo a causar a morte ou provocar a morte.
Pode dar-se de duas formas: espontânea, quando ocorre de maneira natural ou
provocada acidentalmente e induzida provocada por meio de ingestão de
remédios ou da curetagem (intermédio cirúrgico/ meios mecânicos), com o
intuito de garantir a expulsão ou remoção de um embrião ou feto, resultando
na cessação da atividade biológica da própria gestação – morte do concepto[1].
No meio médico, considera-se abortamento a interrupção da gravidez
ocorrida até a 20ª – ou 22ª – semana, isto é, até o quinto mês de gestação.
Além disso, é preciso que o feto esteja pesando menos de 500 gramas para
definir o episódio como aborto espontâneo ou provocado, porém, o risco de
morte da mãe é menor até a 9ª semana[2].
5

Com entendimento diverso, no campo individual subjetivo a avaliação
do aborto é inerente aos princípios de cada pessoa e envolve questões de
cunho moral, ético, legal, religioso e sendo objeto de forte sanção social. Nesse
sentido, verifica-se que quando o aborto é induzido por razões médicas e
dentro dos padrões desejáveis, o procedimento é seguro. Ao passo que,
quando ocorre de forma clandestina ou é realizado de maneira inadequada,
normalmente gera complicações sérias acarretando, inclusive, a morte da
mulher[3].
Alguns autores, ainda, subdividem o aborto em categorias mais
alinhadas com o propósito do procedimento como, por exemplo, a interrupção
eugênica da gestação (IEG), interromper a gestação por valores sexistas,
racistas, étnicos, etc.; além de outras[4].
Durante os dois últimos séculos, o aborto em conjunto com a prática do
coito interrompido, tem sido o meio de controle de natalidade mais
empregado e propagado. À vista disso, são abalizadas mundialmente as taxas
de aborto, porém a África e alguns países da América Latina são recordistas
nesse índice. Em razão do aborto ser considerado crime em numerosos países
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torna-se difícil a medição exata, mas empreende que pode chegar entre 32 e 46
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abortos a taxa mundial por 1000 mulheres dos 15 aos 44 anos, essa pode
mudar, a depender das leis de cada país e dos modos de utilização dos meios
anticonceptivos e suas eficácias[5].
A discussão sobre esse tema será sempre de grande polêmica, por se
tratar de saúde pública, envolver religião, moral e ética, porém, através dos
estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS), é essencial debater sobre
suas consequências da criminalização e da não criminalização. Pois, para se ter
uma ideia, globalmente, quarenta e cinco por cento[6] do total (ultrapassa a
casa dos 25 milhões) de abortos inseguros acontecem anualmente, em locais
insalubres e sem estrutura. Chegando, aproximadamente, a 47 mil mulheres
mortas ao ano por complicações em decorrência dessa clandestinidade. Os
países em desenvolvimento como a África, Ásia e América Latina são os que
mais preenchem índice de realização do aborto[7].
Segundo pesquisas da ONU, dos 195 Estados, dois terços deles
permitem o procedimento apenas por motivos de ameaça a saúde física ou
psíquica da mulher, 50% permite o aborto nos casos de estupro ou incesto, ou
em casos comprovados de fetos com má formação que coloque a própria vida
em risco. Ou seja, alguns têm o aborto como legal, outros permitem em
determinadas circunstâncias e a minoria tem proibição total, como: El Salvador,
Nicarágua, República Dominicana, Malta e Vaticano[8].
Na legislação brasileira, previsto em nosso código penal, este ato, é
crime. Na atualidade, tão somente, não é considerado crime em três situações:
gravidez advinda por estupro; risco de vida para a mãe; e/ou o feto for
diagnosticado com anencefalia, ou seja, partos para fins terapêuticos (ADPF
54/2012), apenas nessas conjunturas é que a postulante ao aborto poderá ser
agraciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem custos[9].
Não obstante, existem países onde o aborto é legal, logo as gestantes
brasileiras, com condições, optam por fazer esse procedimento naqueles países.
Pois, assim, não responderão pelos crimes do art. 124 e 126 do Código Penal
brasileiro (CP)[10].
Aquelas que possuem a sorte dos incluídos, o fazem
em clínicas para as quais devem pagar não apenas o valor
148
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

do trabalho, mas também o do silêncio. As menos
afortunadas o fazem em clínicas clandestinas ou mesmo
em casa, sem qualquer assistência ou proteção à saúde,
arriscando sua vida[11].
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Todavia, o índice de jovens, meninas de esferas sociais desfavorecidas,
residentes em áreas periféricas das cidades, é inestimável. E, para não sofrerem
as penalidades do crime ao qual responderão, acabam procurando clínicas
clandestinas, onde correm o risco de encontrarem profissionais sem
qualificação para proceder tal ato, sem falar da precariedade a qual se
encontram a maioria das vezes esses ambientes, que, segundo estudos,
provocam aproximadamente 70 mil mortes ou complicações que podem causar
lesões permanentes por ano em todo o mundo. Essa estimativa é imensurável,
uma vez que, não se pode estimar o número exato das gestantes que fazem
aborto[12].
Segundo pesquisas da OMS, os índices mais altos de prática de aborto
são em países emergentes, aproximadamente
88% de 56,3 milhões dos casos.
5
E, na maioria destes, abortar é crime. Dessa forma, percebe-se a ineficácia da
punição, não sendo essa, talvez, a melhor tática para diminuir esse
percentual[13].
Em 2016, ao participar do julgamento de revogação da prisão dos
médicos presos no Rio de Janeiro, por atuarem numa clínica clandestina de
aborto, o ministro, da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís
Roberto Barroso expos a sua visão quanto a essa criminalização, acreditando
que até o terceiro mês de gestação não deve ser considerado crime. Para ele:

A criminalizac?a?o e? incompati?vel com os seguintes
direitos fundamentais: os direitos sexuais e reprodutivos
da mulher, que na?o pode ser obrigada pelo Estado a
manter uma gestac?a?o indesejada; a autonomia da
mulher, que deve conservar o direito de fazer suas
escolhas existenciais; a integridade fi?sica e psi?quica da
gestante, que e? quem sofre, no seu corpo e no seu
psiquismo, os efeitos da gravidez; e a igualdade da
mulher, ja? que homens na?o engravidam e, portanto, a
equiparac?a?o plena de ge?nero depende de se respeitar
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a vontade da mulher nessa mate?ria. (…) A tudo isto se
acrescenta o impacto da criminalizac?a?o sobre as
mulheres pobres. E? que o tratamento como crime, dado
pela lei penal brasileira, impede que estas mulheres, que
na?o te?m acesso a me?dicos e cli?nicas privadas,
recorram ao sistema pu?blico de sau?de para se
submeterem aos procedimentos cabi?veis. Como
conseque?ncia,
multiplicam-se
os
casos
de
automutilac?a?o, leso?es graves e o?bitos[14].
Segundo Carla Batista, a partir do momento que esse tema deixar de ser
punível, poderá existir a possibilidade de acolher essas mulheres nos serviços
de saúde públicos, tentar entender o motivo de ter chegado a tal vontade ou a
concretiza-lo de fato. Compreender quais os reais motivos a levou para tomar
essa decisão tão dolorosa. Dessa forma contribuindo até mesmo para que a
faça mudar de opinião, a depender do caso, ou ajude a não precisar passar por
isso novamente e favoreça para que outras mulheres evitem seguir por esse
caminho[15].
No primeiro semestre de 2017, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL),
solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o ajuizamento da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442 questionando a
constitucionalidade dos art. 124 e 126 do CP brasileiro. Alegando que as razões
jurídicas pelas quais o CP de 1940 foi criado já não mais se sustentam. O
partido acredita já estarem ultrapassadas por conta das próprias crenças e
evoluções da sociedade. Destaca, por sermos uma democracia constitucional
de ordenamento jurídico neutro não deveria mais envolver as crenças religiosas
em suas decisões, para garantir a liberdade de consciência e da própria crença.
Acreditando, que desta forma, haverá o respeito à dignidade da pessoa
humana
e
cidadania
das
mulheres,
principalmente
daquelas
desproporcionalmente afetadas, seja por conta da cor, escolaridade, local de
moradia, nível econômico, no qual, consequentemente correrão o risco de
abortarem em lugares mais inseguros[16].
Em suma, através do ajuizamento da ADPF 442, no mesmo ano o STF,
mais precisamente a ministra Rosa Weber, convocou uma audiência pública
para ser discutida a questão de que trata essa ADPF – Inconstitucional a
criminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Pois, é um caso de
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grande complexidade por envolver diferentes valores públicos, religião, moral,
saúde pública e direitos fundamentais individuais[17].
2.

ABORTO SOB A ÓTICA JURÍDICA
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Ao falar sobre o aborto é importante deixar claro que o bem jurídico
protegido nesta situação é a vida ainda em formação, logo se pressupõe
gravidez, para que assim seja concretizado este ato[18]. Dessa forma, só há o
crime de aborto se ainda existir gravidez, mesmo se a morte do feto ou
embrião ocorrer fora do útero materno, mas a causa mortis advir dos meios
adotados durante a gestação[19].
Como o bem jurídico é uma vida ainda em formação e com expectativas
de direito surge o questionamento entre as doutrinas e os juristas de quando
se inicia a personalidade jurídica, para doutrina majoritária entende que ela se
inicia com onascimento com vida, todavia os direitos do nascituro[20] são
resguardados desde a concepção, assim expõe o art. 2º do Código Civil (CC): “A
personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a
salvo, desde a concepção, os5 direitos do nascituro” – isto é, antes do
nascimento o feto só tem mera expectativa de direito[21]. Com os avanços da
medicina, as técnicas de reprodução assistida, o reconhecimento da Lei de
Biossegurança, tais direitos são estendidos, também para os embriões préimplantatórios in-vitro ou crio-conservado[22]. Assim, protege os direitos
fundamentais relacionados à personalidade, sendo eles: o direito à vida, à
investigação de paternidade, aos alimentos, ao nome e até a imagem[23].
Segundo alguns juristas, entretanto, o CC não aborda o assunto com
clareza. Por isso, na atualidade existem controvérsias entre três correntes – a
natalista, a da personalidade condicional e a concepcionista – em nosso
ordenamento jurídico sobre quando se inicia a vida, bem como a
personalidade [24].
Entre os autores clássicos do Direito Civil prevalece a teoria natalista.
Acredita-se que o CC, segue este caminho, por dar a entender que o nascituro
tem mera expectativa de direitos, pois não o considera pessoa antes do
nascimento. Não basta apenas a sua concepção para assim ser considerado
como tal e sim o nascimento com vida. Basta que respire fora do ventre
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materno, mas necessita ser provada a existência da vida extrauterina, mesmo
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que respire e logo em seguida chegue a óbito[25].
O grande problema dessa Teoria é não acompanhar o avanço da
sociedade, da medicina. A título de exemplo, podemos citar as novas técnicas
de reprodução assistida e os direitos do embrião que são guardados para
reproduções futuras. Ao pensar nessas tendências da ampla proteção do
Direito Civil pós-moderno, essa teoria nega os direitos fundamentais do
nascituro relacionados com a sua personalidade. Essa negação demonstra a
superação desta corrente doutrinária, para alguns estudiosos[26].
Não muito diferente da corrente anterior, apresenta-se a teoria da
personalidade condicional, pois esta também dispõe que o direito da
personalidade da pessoa natural começa com o nascimento com vida, mas
reconhece o início da personalidade jurídica no momento da concepção, sendo
os direitos do nascituro sujeitos a uma condição suspensiva, logo, são
eventuais, levando a eficácia para um evento futuro e incerto. Em suma, apenas
ao nascer com vida será reconhecido esses direitos. Ou seja, não se garantem
ao nascituro direitos efetivos, mas meras expectativas de direito[27].
Para os discípulos dessa teoria, a diferença seria nos direitos
assegurados, os quais retroagem ao momento da concepção a partir do
nascimento com vida daquele nascituro. Ou seja, há garantia de todos os seus
direitos a partir da sua fecundação[28], mas a sua personalidade é condicional,
a qual se torna integral com o nascimento[29].
E, por fim, a teoria concepcionista, mais aceita entre os doutrinadores do
Direito Civil Pós-moderno. Esta corrente ultrapassa os conceitos das duas
anteriores, conceitua a personalidade a partir da concepção e considera o
nascituro como pessoa humana, diferente das anteriores. E, por esse
entendimento, a lei resguarda os seus direitos[30].
Para a professora Maria Helena Diniz, a personalidade jurídica pode ser
classificada em formal e material. A formal se refere aos direitos da
personalidade, adquirido pelo nascituro desde a concepção e a material tudo
relacionado com os direitos patrimoniais, este só adquirido com o nascimento
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vida[31].

E

esses

direitos

da

personalidade

seriam

absolutos,

independentemente do nascimento com vida[32].
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Na ótica de Tartuce, com as mudanças da medicina, como o
reconhecimento da Lei de Biossegurança (Lei 11.105/2005), esta teoria tem
ganhado mais força. Visto que ela irá abarcar quando se falar sobre os bebês
de proveta, a fertilização in vitro, embriões excedentes decorrentes de
concepção artificial homóloga[33]. Seguindo esta teoria, a lei protegerá os
direitos da personalidade desses[34].
2.1.
ANÁLISE SISTEMÁTICA DO ABORTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
Este momento não se trata de interpretação da Lei Penal, dado que a
situação de validade da lei é indiscutível e seu alcance determinado, mas na
verdade de uma análise sistemática do nosso ordenamento jurídico existente
para identificar possíveis fontes formais que sustentem a inclusão do tipo penal
em destaque e outras que poderiam compor argumentos contrários.
O Direito é uma unidade plural, e como sistema deve ser analisado em
5

sua estrutura coordenada, onde há relação entre todas as normas e a validade
de cada uma só existe com base na estrutura do todo. Importante lembrar
novamente que não se discute a validade da norma penal relativa ao aborto,
mas sim a margem subjetiva de interpretação proveniente do sistema jurídico
brasileiro, extraindo a discussão do mundo atual para um mundo de
possibilidades.
Vamos realizar um exercício de proposições: esquecendo por um
momento a existência apenas do tipo penal (Artigos 124, 125 e 126, Código
Penal Brasileiro) sua inclusão no sistema jurídico seria necessária e
inquestionável? Poderia se optar pela não criminalização do aborto sem
prejuízo do sistema?
2.1.1. A LEGISLAÇÃO ATUAL
O Código Penal Brasileiro – Decreto Lei 2.848 de 1940 tipifica o aborto
como crime contra as pessoas (Título I) e mais especificamente contra a vida
(Capítulo I) nos artigos 124, 125 e 126.
Existe ainda previsão legal para a prática do aborto em duas
oportunidades, listadas no Artigo 128 do mesmo Código Penal e seus incisos.
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Art. 128. Não se pune o aborto praticado por médico:
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Aborto necessário
I – se não há outro meio de salvar a vida da gestante;
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro
II – se a gravidez resulta de estupro e o aborto é
precedido de consentimento da gestante ou, quando
incapaz, de seu representante legal.
Entre as teses quanto ao momento do início da vida merecem
destaque[35]:
·
Visão Genética: O momento da fecundação (união do espermatozoide
com o óvulo), que pode durar até 24 horas após o primeiro contato dos
gametas. Questionamentos: O embrião ainda pode dar origem nos 15 dias
subsequentes a dois ou mais organismos. 50% dos óvulos fertilizados são
expelidos antes de se fixar na parede uterina.
·
Visão Embriológica: O momento em que o óvulo fecundado se prende à
parede uterina.
·

Visão Neurológica: A vida como oposto da morte: momento do início da
atividade cerebral (em torno da 8ª semana).

Esta última corrente foi inclusive citada pelo Ministro do Supremo
Tribunal Federal Celso de Mello quando da decisão que permitiu o aborto do
feto anencéfalo em acórdão publicado em 30 de Abril de 2012. Ao adotar
pensamento semelhante ao utilizado para a Lei de Doação de Órgãos o decano
proferiu[36]:
A atividade cerebral, referência legal para a
constatação da existência da vida humana, pode, também,
“a contrario sensu”, servir de marco definidor do início da
vida, revelando-se critério objetivo para afastar a alegação
de que a interrupção da gravidez de feto anencefálico
transgrediria o postulado que assegura a inviolabilidade
do direito à vida, eis que, nesses casos, sequer se iniciou o
processo de formação do sistema nervoso central, pois
inexistente, até esse momento, a figura da pessoa ou de
um ser humano potencial.
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Existe uma evolução histórica quanto ao conceito do início da vida (a
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concepção de um novo ser humano) e sempre a biologia influenciou a religião
e vice-versa, sendo essas duas vertentes, formadoras de opinião e de
comportamento social, duas das principais fontes a influenciar o legislativo.
Esse processo continua em andamento e enquanto o conceito de concepção e
até mesmo vida não tiver definição irredutível não terá força obrigatória em
face ao sistema jurídico legal. Percebe-se inclusive pela decisão do STF
supracitada que o entendimento da legislação (ainda que não ocorra alteração
no texto) está sujeito a mudanças provenientes de novas ideologias, mudanças
que são necessárias para dirimir a defasagem existente e superveniente em
nosso Código Penal que já é mais que septuagenário.
Em análise a sistemática legal aliado a conceitos doutrinários das
ciências naturais nos permite concluir que a criminalização do aborto está em
conformidade com todo o ordenamento uma vez que a interpretação do
momento da concepção adotada pelo legislador e respeitada pelo judiciário é
de forma aparente a visão genética. Esta visão não pode ser negada com
unanimidade, por isso não há5 o que se falar em inconstitucionalidade ou
conflito no nosso sistema jurídico.
Por outro lado deve ser desmistificado o argumento de fanáticos,
religiosos ou não, de que a descriminalização do aborto seria inconstitucional e
impossível do ponto de vista legal. O aborto poderia sim ser legalizado no
Brasil sem necessidade de alteração do texto constitucional, uma vez que a
definição de vida é variável. Também não se faria necessária alteração no
Código Civil, mais uma vez se tratando de multiplicidade de interpretações do
termo “concepção”. Ou seja, apenas modificando o Código Penal o aborto
estaria legalizado no Brasil sem impedimentos legais.
2.2.
CONCORRÊNCIA
DE
DIREITOS
E
ARGUMENTOS
DESCRIMINALIZANTES
Vistas as considerações a respeito do direito à vida é importante analisar
outros dois direitos garantidos pela Constituição Federal que nesse momento
concorrem com o primeiro, são eles: o direito á liberdade (presente no Caput
do Art. 5º já transcrito anteriormente) e o princípio fundamental da República
Federativa do Brasil citado no Artigo 1º da nossa norma régia: a dignidade.
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Em relação ao direito à liberdade, explorado principalmente pelos

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

movimentos feministas, argumenta-se que este inclui a liberdade de dispor do
próprio corpo, bem como da pessoa (em especial a mulher neste caso) planejar
e decidir seu futuro. Este é um tema delicado, e que nos remete à discussão
anterior do momento da concepção de uma nova vida, uma vez que o direito à
vida - mesmo não possuindo superioridade hierárquica - deve sim prevalecer
sobre a liberdade, havendo relativização do último.
Ao considerar o embrião, ou até mesmo o óvulo fecundado como uma
extensão da vida da mulher, os que defendem o aborto por este motivo
afirmam que não se pode obrigar a mulher a prosseguir com a gravidez,
cabendo a ela deliberar sobre a sua natureza física e seus planos futuros.
Outra vertente que serve de apoio para os contestadores da
criminalização do aborto está baseada no princípio da dignidade humana. O
argumento aqui é de que não seria razoável obrigar a mulher (ou o casal) a ter
um filho sem que possuam condições para fazê-lo. A ausência de condições
econômicas, psicológicas, morais, religiosas, entre várias outras, acarretariam
uma vida indigna para a genitora, genitor e inclusive para a nova vida. A
discussão envolve até que ponto deve-se preservar uma vida (futura ou
presente) que potencialmente não contará com dignidade. A importância da
dignidade é tamanha que foi elencada como princípio fundamental, sendo um
direito subjetivo obrigatório em nosso Estado Democrático de Direito. Esse
princípio inclusive influenciou diretamente o legislador a permitir o aborto em
caso de estupro (Art. 128, II, Código Penal).
É discutível, porém o nível de certeza de que todos os envolvidos no
processo terão sua dignidade restringida. Na teoria cabe ao Estado suprir as
necessidades de todos para uma vida digna, mas é reconhecido que na prática
a prestação não é efetiva, ao mesmo tempo em que apenas os mais informados
se debruçam sobre o assunto para sopesar suas decisões (ilegais ou não).
Estes último argumento é tão subjetivo quanto os demais e mais uma
vez requer uma combinação de ciências (sociais, naturais, econômicas),
aspectos religiosos, éticos, dentre outros, para debatê-lo. Conclui-se apenas
que não há segurança absoluta em nenhum dos pontos de vista, de forma que
novamente a decisão quanto à criminalização ou não do aborto não pode ser
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baseada unicamente na legislação e no Direito. Do ponto de vista jurídico, a
situação atual é tão adequada quanto uma eventual mudança.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

O debate, porém não acaba aqui. Sabendo agora que uma modificação
pode ser feita no Código Penal sem exigir demais alterações estruturais no
Direito Brasileiro, ou até mesmo que o legislador poderia ter optado por não
criminalizar o aborto e ainda assim estar em consonância com a legislação
suprema (Constituição Federal) e com o sistema, novos fatores entram na
discussão e serão abordados na sequência da obra.
3.
O ABORTO NO DIREITO COMPARADO
Tratado em âmbito internacional, o aborto provoca debates que vão dos
direitos humanos, perpassam os direitos das mulheres e complementam-se
com os direitos sexuais e reprodutivos. São diversas Organizações Mundiais ou
locais – mas de repercussão mundial –, que se aprofundam no tema e buscam,
de forma eficiente, tratar os problemas antecedentes ou originados pela prática
do aborto[37].
5

O cenário mundial se desenvolve sob inúmeros pontos de vista,
podendo-se listar, inclusive, diversos países que adotam práticas pró-aborto ou
antiaborto. Mas antes de detalhar alguns desses países e seus posicionamentos,
urge discorrer sobre como os temas correlatos são visto pelas organizações
mundiais que tratam de questões de saúde[38].
Os direitos sexuais e reprodutivos são uma dessas questões, pois
apontam para duas vertentes que, embora diversas, se complementam. Por um
lado defendem o campo da liberdade e da autodeterminação individual,
compreendendo o livre exercício da sexualidade e da reprodução humana, sem
discriminação, coerção ou violência. De outro lado, traz a importância da
participação institucional, pois o efetivo exercício dos direitos sexuais e
reprodutivos demanda políticas públicas que assegurem a saúde sexual e
reprodutiva da população[39].
Desta forma, pode-se compreender que os direitos sexuais e
reprodutivos são um assunto de cidadania, e não só um estado biológico,
independente do social. É também a partir desses conceitos que nascem os
direitos sexuais e reprodutivos[40]
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Há a necessidade de se falar nas medidas preventivas as quais as
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Organizações mundiais também estão engajadas. Estas ações estão
interessadas em conscientizar os países das necessidades de prover desde
educação às mínimas condições de saúde para que o indivíduo possa ter uma
vida digna, com fulcro nos Direitos Humanos[41].
Para se ter uma ideia, globalmente, 45%[42] do total (ultrapassa a casa
dos 25 milhões) de abortos inseguros acontecem anualmente, em locais
insalubres e sem estrutura. Chegando, aproximadamente, a 47 mil mulheres
mortas ao ano por complicações em decorrência dessa clandestinidade. Os
países em desenvolvimento como a África, Ásia e América Latina são os que
mais preenchem índice de realização do aborto[43].

Figura 1: FONTE: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/7/978924854 8437_por.pdf
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) e as Conferências Mundiais do
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Cairo (1994) e Pequim (1996) adotam o conceito de saúde reprodutiva da
seguinte maneira:
A saúde reprodutiva é um estado completo de bemestar físico, mental e social em todas as matérias
concernentes ao sistema reprodutivo, suas funções e
processos, e não à simples ausência de doença ou
enfermidade. A saúde reprodutiva implica, por
conseguinte, que a pessoa possa ter uma vida sexual
segura e satisfatória, tendo a capacidade de reproduzir e a
liberdade de decidir sobre quando e quantas vezes deve
fazê-lo. Está implícito nesta última condição o direito de
homens e mulheres de serem informados e de terem
acesso aos métodos eficientes, seguros e aceitáveis e
financeiramente compatíveis de planejamento familiar,
assim como outros métodos de regulação da fecundidade
à sua escolha e que não contrariem a lei, bem como o
direito de 5acesso a serviços apropriados de saúde que
propiciem às mulheres as condições de passar com
segurança pela gestação e parto, proporcionando aos
casais uma chance melhor de ter um filho sadio[44].
Estudos feitos pela conceituada revista de medicina britânica The
Lancet[45]sobre o aborto traz uma estimativa em números globais dessa
prática. E a OMS elucida o quão insignificante é o risco de complicações severas
e de morte, se esse procedimento for praticado por profissionais de saúde
capacitados e seguem os métodos e recomendações apresentados por esta
Organização[46].
Para Rozeli Porto e Miriam Grossi, os impedimentos não detêm a prática
do aborto, apenas dão mais oportunidades para a clandestinidade e aos meios
inseguros. Estimasse a cada ano, mais de 50 milhões de abortos realizados em
todo o mundo, e metade são feitos de forma insegura[47].
Cada país tem a sua lei quanto à interrupção da gravidez. Segundo
pesquisas da ONU, dos 195 Estados, dois terços deles permitem o
procedimento apenas por motivos de ameaça a saúde física ou psíquica da
159
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

mulher, 50% permite o aborto nos casos de estupro ou incesto, ou em casos
comprovados de fetos com má formação que coloque a própria vida em risco.
Ou seja, alguns têm o aborto como legal, outros permitem em determinadas
circunstâncias e a minoria tem proibição total, como: El Salvador, Nicarágua,
República Dominicana, Malta e Vaticano. Entretanto, a condição econômica ou
social da mãe é a de menor importância para permissão do aborto. Apenas um
terço desses países considera essa situação como razoável para a necessidade
desse procedimento[48].
4.
O ABORTO NO BRASIL
No Brasil, o aborto seguiu as mesmas tendências mundiais. Na época do
Brasil Colônia existia uma política de ocupação, cujo papel da mulher era a
reprodução, e, além disso, era condenada aquela que não a conjugal. Deste
modo, o aborto era condenado por ser usualmente fruto de uma relação fora
do matrimônio, e por estar em sentido contrário à política de aumento de
natalidade.
Apesar da condenação ao aborto, este era comumente realizado devido
às péssimas condições em que as mulheres viviam no período colonial: a
pobreza e o abandono. Isso ocorria porque as mulheres, em sua maioria, eram
mães solteiras que haviam tido relações extraconjugais com os colonizadores
portugueses, de modo que a alternativa diante dessa situação era recorrer ao
aborto, ou ao infanticídio. Caso decidissem por criar seus filhos, ainda estavam
sujeitas ao julgamento moral, por parte da sociedade, devido à ilegitimidade
daqueles[49].
Pelo fato do aborto ser considerado um desregramento moral pelas
elites dominantes – e pela Igreja Católica – além de estar em crescente número,
houve a necessidade de criar uma legislação proibindo sua prática[50]. Foi
então que em 1830, o Código Criminal passou a incluir o aborto como crime,
mas apenas para terceiros que intervissem – direta ou indiretamente – em sua
prática. Deste modo, a gestante não era responsabilizada em nenhuma
hipótese, e o aborto autoinduzido permanecia legal[51].
Com o Código Penal de 1890 em vigência, o aborto autoinduzido passou
a ser tipificado como crime, responsabilizando a grávida que o realizasse. Caso
o crime tivesse a finalidade de ocultar a própria desonra, no entanto, a pena era
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consideravelmente atenuada. Tal atenuante deixa claro que, nessa época, a
criminalização do aborto estava diretamente relacionada a uma condenação
moral – com intuito de preservar a família cristã – devido à forte influência que
a Igreja exercia sobre a sociedade na época[52].
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Segundo Marques e Bastos, é somente na década de 1970, com a
realização de estudos na área acadêmica sobre saúde pública, que o aborto
passa a ser problematizado como fato social, e não mais como desvio moral. Os
estudos mostram a alta incidência do aborto, e a relação disto com a pobreza e
a falta de serviços de planejamento familiar. Tais estudos impactam
diretamente nas discussões, por parte da sociedade brasileira, sobre o tema.
Aliado a isso, há, na mesma época, a inserção do movimento feminista no
Brasil[53].
O movimento feminista no Brasil recebeu influências do movimento
feminista internacional. E, assim como o movimento feminista internacional,
aquele tem a descriminalização do aborto como uma das suas principais
bandeiras, considerando o aborto
5 como um direito social e individual. Direito
individual por significar para as mulheres o direito de escolha da maternidade,
com a máxima “nosso corpo nos pertence”. E direito social no que se refere às
condições precárias em que o aborto é realizado no país, arriscando a saúde e a
vida das mulheres[54].
O movimento ganha ainda mais força na década de 90, quando o alto
índice de mortalidade materna devido ao aborto clandestino faz com que este
seja considerado um problema de saúde pública, sendo qualificado como
aborto inseguro[55].
É válido destacar que já se passaram mais de 70 anos desde a
elaboração do Código Penal atual, havendo, nesse lapso de tempo: mudanças
de valores da sociedade; uma nova forma de enxergar o tema, sendo o aborto
problematizado como fato social; e avanços significantes na medicina, a qual é
– de acordo com Odorizzi – atualmente capaz de definir com precisão uma
eventual anomalia do feto. Este último fato, inclusive, culminou em uma liminar
do Supremo Tribunal Federal, autorizando o aborto em caso de anencefalia, o
que já representa um afrouxamento na criminalização do aborto no Brasil –
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mesmo que em situações ainda específicas – mostrando a provável tendência a
ser seguida nas próximas décadas[56].
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4.1.

ABORTO REALIZADO NO BRASIL: COMO É FEITO E COMO O
PODERIA SER
Enquanto crime, como acontece o aborto no Brasil, ante sua possível
descriminalização, enfrentando uma argumentação que contrapõe o que seria
mais nitidamente benéfico para o país e as pessoas que vivem e nascem nele.
Fundamentalmente, o aborto é realizado no Brasil, bem como em todos os
outros países onde é sancionado. O modo como a sanção penal obriga o
aborto a ser feito clandestinamente é que muda de Estado para Estado por
conta da legislação. A discussão também gira em torno da sanção que sofre
uma ré, autora de crime de aborto[57].
4.2.
A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO: ORIENTAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA
Diante da realidade do nosso país: com baixa escolaridade, com tanta
carência em saúde, falta de planejamento de vida aliados a um modelo familiar
inadequado, contando com problemas psicoemocionais no seio familiar,
pobreza, marginalização e abuso sexual de crianças e adolescentes, não é difícil
imaginar que o índice de aborto seja muito elevado. Em camadas sociais mais
carentes este número aumenta em demasia. Pesquisas apontam que a
quantidade de grávidas durante a adolescência tem-se sido elevado, sendo um
fator preocupante o maior índice durante a faixa etária de 11 a 15 anos[58].
Uma pesquisa realizada pela USP em conjunto com a Associação da
Saúde e dos Direitos da Mulher, divulgada no Caderno de Sáude da Fio Cruz,
demonstra que a prevalência do alto índice de mulheres que recorrem à prática
do aborto induzido está principalmente associada à baixa escolaridade e renda,
porém não se restringe a estes fatores[59]:
Além da renda inferior e baixa escolaridade, outras
características associadas ao aborto induzido encontradas
no estudo foram estado civil solteiro, etnia negra, primeira
relação sexual abaixo dos 16 anos de idade, dois ou mais
parceiros no ano anterior ao estudo e número de filhos
acima do ideal[60].

162
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

Ainda segundo esta pesquisa, das mulheres entrevistadas 70% não
faziam uso de nenhum método contraceptivo. São mulheres que engravidaram
pela primeira vez aos 17 anos de idade. As mulheres de maior escolaridade
também praticam aborto, porém com menos frequência, uma vez que utilizam
com maior frequência os métodos anticonceptivos. E, se buscam a prática do
aborto, utilizam clínicas especializadas com maior higienização e métodos mais
eficazes[61].
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Diante deste contexto, é interessante analisar um artigo publicado em
revista de pediatria do Estado de São Paulo, por médicos do Hospital das
Clínicas da USP que, além de analisar o contexto social, sugere a orientação às
jovens em idade escolar como meio de evitar a ocorrência do aborto. As
autoras argumentam que uma instituição, como a escola, que tem como papel
fundamental o ensino, poderia implantar e aprimorar a forma de abordagem da
orientação sexual para crianças e adolescentes. Tal abordagem ocorre
atualmente de maneira tímida, voltada apenas para temas biológicos como a
reprodução. Um ponto importante a resaltar é a vida sexual ativa, que
geralmente é iniciada de maneira
5 muito precoce. Saito e Leal afirmam ainda
que esta liberdade nem sempre está acompanhada pela noção de
responsabilidade do adolescente. Diante de muitas conquistas sociais, como o
princípio da igualdade, garantido no (art. 5° da CF), ainda vivemos uma "era de
tabus e preconceitos", como tratam as médicas da Faculdade de medicina da
USP[62].
Apesar dos avanços apregoados sobre a evolução da
mulher, apesar da pílula anticoncepcional, do “ficar”, que
trazem modificações nos papéis sociais, há muito que se
caminhar, para que adolescentes de ambos os sexos
possam assumir a sexualidade sem riscos, bastando, para
isso, lembrar que ainda existem críticas depreciativas em
relação à uma adolescente que carrega na bolsa um
preservativo[63].
São críticas como esta que diminuem a garantia de um sexo seguro
entre os jovens, independente da classe social. Muitas Campanhas e Programas
Sociais no nosso atual Governo fortalecem o uso de preservativos. Tais
campanhas tem o objetivo de prevenir fatores de risco para a população como:
doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, AIDS e aborto - que é
163
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

nosso assunto em foco - entre outras consequências. O problema se agrava nas
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épocas carnavalescas, mesmo com campanhas de publicidade, essa mensagem
parece não ser tão clara e constante para a população[64].
O tema aborto ainda é foco de grande discussão. O assunto merece um
olhar preventivo, em sentido educacional de crianças e adolescentes. Receber
uma orientação sexual que antes era para a vida materna de uma mulher, hoje
é muito mais um plano de ação de toda a sociedade. Segundo Saito e Leal, tem
como ponto base de ensino a escola, onde será trabalhada a conscientização
das crianças e adolescentes[65].
Segundo Saito e Leal, é necessário um compromisso maior na orientação
sexual dos adolescentes, baseado “no resgate do indivíduo enquanto sujeito de
suas ações, o que favorece o desenvolvimento da cidadania, do respeito, do
compromisso, do autocuidado e do cuidado com o outro”. Isso reflete uma
consciência social do ser humano, baseado em princípios e valores pessoais e
coletivos[66].
4.3.

DADOS SOCIOECONÔMICOS NO BRASIL
O aborto continua sendo uma prática comum na sociedade brasileira, de
acordo com a Pesquisa Nacional de Aborto (PNA), uma em cada cinco mulheres
já praticou o aborto. O estudo, que começou em 2010, foi realizado pela
antropóloga Débora Diniz, professora da UnB e pelo sociólogo Marcelo
Medeiros, também da UnB e do Ipea, entrevistando 2.002 mulheres, em áreas
urbanas, alfabetizadas e com idade entre 18 e 39 anos[67].
Dado interessante trazido pela pesquisa é que, independente do
nível social e racial, a interrupção é feita entre 20 a 24 anos, atingindo as
mulheres de todas as classes, prevalecendo de acordo com o aumento da idade
e pelo fato de já possuir ao menos um filho e não ser de raça branca. Vale
ressaltar também que o número de abortos no país não vem diminuindo[68].
No Brasil, a quarta causa de mortes maternas são por procedimentos
feitos de maneira insegura, e as hemorragias e infecções puerperais (período
pós-parto) podem estar incluídos entre a segunda e terceira causa, pois a cada
100 mil abortos em condições de risco 220 mulheres morrem.
Apesar da
ilegalidade e da constante relevância dada pelas mídias ao tema, estima-se que
sejam realizados entre 750 mil e 1,5 milhão de abortos inseguros no País (sem
contabilizar os que são realizados em clínicas clandestinas), a maioria sem
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acompanhamento de profissional qualificado ou em local sem condições de
higiene, o que aumenta em até 350 vezes o risco de morte[69].
As experiências internacionais têm indicado que, quando aliada a
políticas de planejamento familiar e de redução de danos, a descriminalização
do aborto é capaz de reduzir de forma expressiva a mortalidade materna[70].
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Se traçarmos um padrão das mulheres que praticam o aborto em nosso
país, teríamos basicamente as seguintes características: aquelas que já têm uma
quantidade de filhos maior do que consideram ideal, número que geralmente
gira em torno de dois. A maioria eram mulheres da etnia negra, de cor preta,
com baixa renda mensal, menos de quatro anos de estudo. Os abortos
inseguros atingem em sua esmagadora maioria, países em desenvolvimento
como o Brasil, e mulheres que não possuem capacidade financeira de criar mais
um filho, ficando evidenciado na pesquisa realizada[71].
O tema continua sendo controverso, as próprias correntes doutrinarias
não encontram uma unanimidade sobre o assunto, mas é importante ressaltar
5
que avanços estão acontecendo, como quando houve a orientação do
Supremo Tribunal Federal sobre a liberação do aborto de fetos anencéfalos.
5. DICUSSÕES SOBRE ABORTO NA ÓTICA JURISPRUDENCIAL
5.1.
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
(ADPF) 54
Conforme podemos observar, o ordenamento jurídico do Brasil, como
já citado anteriormente nessa leitura, pode vir a ser mais bem estudado.
Como já foi o caso do aborto em caso do diagnóstico da anencefalia. Pois,
com o avanço da medicina não há erro ao constatar essa anomalia. E, se
houve esse afrouxamento na lei, por que não poderia acontecer mais uma
vez, se essa for a melhor decisão a ser tomada para a sociedade.
No primeiro semestre do ano de 2012, a Corte Suprema, julgou uma
das decisões mais importante e histórica – Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental 54 (ADPF 54) –, pôs um fim à angústia de muitas
mulheres, ao decidir a inconstitucionalidade da interrupção da gravidez
quando for dado o diagnóstico da anencefalia sem que necessite de
autorização judicial ou qualquer outra permissão específica do Estado. Dessa
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forma, a tipicidade para o crime de aborto foi excluído nesses casos, se a
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gestante desejar não mais seguir com a gravidez[72].
O Ministro Gilmar Mendes foi sábio em suas palavras ao expressar
sobre o entendimento do legislador atual com o de 1940 (ano em que o
Código Penal foi editado)[73]:
Todavia, era inimaginável para o legislador de 1940,
em razão das próprias limitações tecnológicas existentes.
Com o avanço das técnicas de diagnóstico, tornou-se
comum e relativamente simples descobrir a anencefalia
fetal, de modo que a não inclusão na legislação penal
dessa hipótese de excludente de ilicitude pode ser
considerada uma omissão legislativa, não condizente com
o Código Penal e com a própria Constituição.
Para a justiça, a visão da medicina quanto ao que considera sobre um
feto sem cérebro, é a mesma; mesmo que biologicamente vivo é
juridicamente morto. Logo, não goza de proteção jurídica nem tão pouco de
proteção jurídico-penal. O Ministro Marco Aurélio, relator desta ADPF,
proferiu: “Nesse contexto, a interrupção da gestação de feto anencefálico não
configura crime contra a vida – revela-se conduta atípica” [74].
Separação entre Estado e Igreja, este foi o primeiro ponto a ser
debatido pelo Ministro Marco Aurélio em seu voto, durante o julgamento da
ADPF 54. Foi claro ao expressar que a CF em seu ar. 5º, VI reconheceu a
liberdade religiosa, mas não só ela como também em seu art. 19, I, o caráter
laico do Estado. E externou "Deuses e césares têm espaços apartados. O

Estado não é religioso, tampouco é ateu. O Estado é simplesmente
neutro[75]".
Dessa forma, quis dizer que a laicidade da CF impede o Estado intervir
sobre assuntos religiosos, e a garantir esse Estado laico impede que os
dogmas da fé intervenham nas determinações de conteúdos estatais.
Segundo o Ministro[76]:
Vale dizer: concepções morais religiosas, quer
unânimes, quer majoritárias, quer minoritárias, não
podem guiar as decisões estatais, devendo ficar
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circunscritas à esfera privada. A crença religiosa e
espiritual – ou a ausência dela, o ateísmo – serve
precipuamente para ditar a conduta e a vida privada do
indivíduo que a possui ou não a possui.
Logo, interpreta-se a impossibilidade da matéria discutida em questão
ser estudada sobre orientações morais religiosas, segundo Marco Aurélio.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS), autores
da propositura da ADPF em questão, esclarece que “não há potencial de vida
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a ser protegido, de modo que falta à hipótese o suporte fático exigido pela
norma. Apenas o feto com capacidade potencial de ser pessoa pode ser
passivo de aborto[77]".
O Ministro Marco Aurélio, expõe em seu voto os riscos físicos graves à
gestante, riscos esses comuns de qualquer gestação, evidenciou o aspecto
psíquico irrefutável nesses casos. Pois, acredita levar a família toda, em
especial a mulher, a um quadro devastador, ao imaginar que ao final dos
nove meses de gestação, a expectativa do nascimento, será invertido por
sentimentos de angústia, impotência e dor, pela certeza do óbito[78].
5
Na conclusão do seu voto,
deu ênfase quanto à manutenção da
gravidez, em casos de anencéfalos, ser uma imposição estatal, pois o
resultado final será o óbito do feto conduzindo-se de encontro aos princípios
basilares do sistema constitucional. Para ele é inadmissível que esses
princípios estejam abaixo do direito à vida de um feto que não tem chances
de sobreviver fora do útero. Ele comparou esse tipo de gestação com uma
espécie de cárcere privado para a mulher, só que em seu próprio corpo, de
forma semelhante a uma tortura. Em sua visão, é de responsabilidade do
Estado acolher essas mulheres, prestar tanto apoio psicológico quanto
médico e informar sobre o assunto, independente da sua decisão[79].
Quanto à legislação penal, os casos de anencefalia não são mencionados
nos artigos nos quais é permitida a interrupção da gravidez porque em 1940,
ano da edição do Código, os recursos da medicina ainda não eram tão
avançados quanto nos dias atuais que pudessem identificar previamente essa
anomalia fetal. Mas, para que a honra mental e a saúde da mulher fosse

protegida, nos casos de estupro, o legislador decidiu não ser crime o aborto e
nesses casos o feto seria plenamente viável. Dessa forma, devendo ser passível
a ponderação com os direitos da mulher quando se fala nos fetos anencéfalos,
expressou o Ministro[80].
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A interpretação do Ministro Gilmar Mendes é equivalente quanto às
limitações das técnicas para a segurança no diagnóstico nas décadas de 30 e
40. Todavia, afirma ser considerada uma omissão legislativa a não inclusão da
excludente de ilicitude na legislação penal nos casos de anencefalia. Pois, com
os avanços tecnológicos é relativamente fácil descobrir a anomalia fetal[81].
Além de concordar com os demais Ministros, o decano Celso de Mello
fez menção à necessidade de ser disciplinada pelo Estado quanto ao
diagnóstico dos fetos anencéfalos, em razão desse ser o requisito essencial
para este tipo de aborto. Destacou, também, que para a remoção de órgãos,
partes e tecidos para fins de transplante, o Conselho Federal de Medicina (CFM)
diagnostica a morte do ser humano ao cessar por completo as suas atividades
cerebrais. Dessa forma, faz uma comparação por analogia e profere: “... o feto
anencéfalo não é um ser humano vivo, porque não tem cérebro e nunca vai
desenvolver atividade cerebral”. E, se para a tipicidade do fato precisa haver
vida, nesses casos não há crime contra a vida[82].
Em discordância com os Ministros supracitados, para Cezar Peluso, os
fetos anencéfalos são sim portadores de vida, devendo ser protegidos os
direitos inerentes a ele. Logo, se há vida considera-se crime a interrupção da
gravidez, sem considerar se existe possibilidade de vida fora do útero ou
futura[83].
Diante da discussão da ADPF 54, no STF, julgou-se procedente o pedido
contido nessa Arguição por maioria dos votos (oito votos a favor e dois contra).
Desta maneira, a conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II,
todos do Código Penal, para este caso específico, foi declarada inconstitucional.
5.2.
PESQUISAS COM CÉLULA-TRONCO EMBRIONÁRIA
“As células-tronco são células capazes de autorrenovação e diferenciação
em muitas categorias de células”. Elas não possuem uma especialização, dessa
forma podem ser programadas para desenvolver funções específicas. Tem o
poder de gerar outras células-tronco, pois podem se auto-replicar
(duplicar)[84].
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As células-tronco embrionárias são encontradas no embrião, no estágio

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

de blastocisto, período de quatro a cinco dias da fecundação, com a
capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula adulta. Após os cinco
dias não podem mais ser consideradas células-tronco, pois estas já se
especializaram, o embrião já apresenta estruturas mais complexas como
coração e sistema nervoso a se desenvolver. Cada órgão do corpo humano
possui um pouco de célula-tronco, no entanto é na medula óssea e no sangue
do cordão umbilical a maior concentração na fase adulta. Porém, elas não são
tão versáteis quanto às embrionárias[85].

5

Figura 3 – Desenvolvimento embrionário desde o zigoto até o indivíduo adulto.
FONTE: http://celulastroncors.org.br/celulas-tronco-2/
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Em 2005 entrou em vigor a Lei 11.105 – Lei da Biossegurança -, a qual
consta em seu art. 5º a permissão para pesquisas científicas em célulastronco embrionárias[86].
Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia,
a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de
embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e
não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as
seguintes condições:
I – sejam embriões inviáveis; ou
II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou
mais, na data da publicação ACÓRDÃO NÃO PUBLICADO
– USO RESTRITO desta Lei, ou que, já congelados na data
da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três)
anos, contados a partir da data de congelamento.
§ 1o Em qualquer caso, é necessário o
consentimento dos genitores.
§ 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde que
realizem pesquisa ou terapia com células-tronco
embrionárias humanas deverão submeter seus projetos
à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de
ética em pesquisa.
§ 3o É vedada a comercialização do material
biológico a que se refere este artigo e sua prática implica
o crime tiptipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de
fevereiro de 1997. (grifo nosso)
Porém, no mesmo ano em que entrou em vigor foi proposta pelo exProcurador Geral da República, Cláudio Fonteles a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 3510/600 junto ao STF com a alegação deste
artigo 5º da presente Lei ser inconstitucional, por afrontar os preceitos
constitucionais quanto ao direito à vida e dignidade humana. Apesar de
alguns serem contra esse tipo de pesquisa por considerarem que há vida no
embrião, boa parte da comunidade científica e jurídica garante que nesse
estágio dos embriões, não pode ser vistos como seres vivos. E, a Igreja
Católica com o seu poder, argumenta não só ser um desrespeito à vida,
como, também, abrir precedente para a legalização do aborto[87].
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Para a jurista e ex-ministra Ellen Gracie, não há inconstitucionalidade na
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Lei de Biossegurança. Pois, na sua visão o pré-embrião utilizado nas pesquisas
não é classificado como pessoa, já que não foi acolhido em seu ninho natural
de desenvolvimento que seria o útero. Também não se enquadra na mesma
condição de nascituro, pois a lei pressupõe probabilidade de vir a nascer e isso
não acontece com os embriões inviáveis ou destinados ao descarte[88].
Espírito de sociedade fraternal, esta é uma das recomendações da
Constituição Federal, destacou o ex-ministro Carlos Ayres Britto em seu voto na
ADI 3510, que foi contra a procedência desta Ação. Embasou o seu voto nos
dispositivos da CF que garantem o direito à saúde, a vida, ao planejamento
familiar e à pesquisa científica. Ou seja, defendeu a utilização de células-tronco
embrionárias para a pesquisa de tratamento de doenças. Manteve a tese da exministra Ellen Gracie, que para ser considerado com vida humana o embrião
tem que ter sido implantado no útero da mulher[89].
O jurista Joaquim Barbosa, na época Ministro, expressou “a proibição das
pesquisas com células embrionárias, nos termos da lei, significa fechar os olhos
para o desenvolvimento científico e os benefícios que dele podem advir[90]”.
Para o Ministro Marco 5Aurélio, seria um gesto egoísta e como se
fechássemos os olhos se os embriões descartados para a reprodução humana
fosse simplesmente jogados no lixo ao invés de ser usados para tentar curar
doenças[91].
Por fim, foi decidido pelo STF, por maioria dos votos que essas pesquisas
não violam o direito à vida, sequer a dignidade da pessoa humana, como foi
alegada na proposta por Cláudio Fonteles, na ADI 3510/600. E, se não há vida,
não seria considerado aborto[92].
5.3.
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
(ADPF) 442
Em março de 2017 o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), juntamente
com o Anis - Instituto de Bioética ajuizaram a Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF) 442 junto ao STF para propor a desconsideração
do crime de aborto, se este for realizado até a 12ª semana da gestação. Com a
solicitação, também, da suspensão de todos os casos que levaram a prisão em
flagrante, inquéritos policiais, andamentos de processos e decisões judiciais
julgadas com base nos artigos 124 e 126 do Código Penal (CP) que se
enquadrem no pedido principal da ADPF[93].
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O objetivo dessa Arguição é garantir que as mulheres possam

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

interromper a gestação, se assim desejarem, sem que haja a necessidade da
autorização do Estado e em locais adequados e propícios para a realização,
com garantia do amparo de profissionais de saúde treinados. Pois, o PSOL
alega que os dispositivos supracitados, violam os princípios e direitos
fundamentais, aqueles que a CF garante[94].
O argumento principal, alegado pelo partido, é que para o tempo de
edição do CP para os dias atuais, em que levaram a criminalização do aborto já
não se sustenta. Argumentou quanto à laicidade do ordenamento jurídico, de
forma a garantir a liberdade de consciência e crença. A seu ver, o Estado faz o
uso do poder coercitivo para impedir o pluralismo razoável, ao obrigar a
mulher a seguir com a gravidez, mesmo contra a sua vontade[95].
O partido afirma, também, comprometer a dignidade da pessoa humana,
a cidadania das mulheres, a não discriminação, a inviolabilidade da vida, a
liberdade, a proibição de tortura ou o tratamento desumano e degradante, a
saúde e o planejamento familiar das mulheres e os direitos sexuais e
reprodutivos[96].
Após um ano de espera, a ministra relatora, Rosa Weber, da ADPF 442
fez a convocação para a audiência pública dos interessados a discutir quanto à
questão da recepção ou não desta ADPF pela CF[97]. Para a ministra:
Este é um dos temas jurídicos mais sensíveis e
delicados, a complexidade da controvérsia constitucional,
bem como o papel de construtor da razão pública que
legitima a atuação da jurisdição constitucional na tutela
de direitos fundamentais, justifica a convocação de
audiência pública como técnica processual adequada.
Por isso, foi feita a convocação de interessados, para que a corte possa
ouvir pessoas com experiência e autoridade na matéria. Dessa forma,
reconhece que nem o Supremo julga sobre direitos fundamentais longe das
evidências[98].
6.
SEM CÉREBRO = SEM VIDA?
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Como já analisado anteriormente, ao falar sobre a ADPF 54, para a
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medicina e o direito, nos casos de anencefalia é improvável a vida extrauterina.
Sendo esta uma patologia letal a curtíssimo prazo[99].

FONTE: http://malformacaofetal.blogspot.com/2012/11/o-que-e-anencefalia.html
Figura 4

5

A anencefalia é ausência total ou parcial do cérebro e/ou da calota
craniana. Nos casos da ausência parcial, na maioria das vezes faltam partes
importantes do cérebro, e a sobrevivência do feto é sustentada apenas, pela
presença de algumas estruturas do tronco cerebral, dando uma expectativa de
vida muito curta para esses bebês. O sistema neurológico tem
comprometimento grave, pois são desprovidos das funções que dependem do
córtex e dos hemisférios cerebrais. Dessa forma, não serão providos dos
fenômenos da vida psíquica, nem da sensibilidade, a mobilidade e a integração
de quase todas as funções corpóreas. Ou seja, toda a sua consciência, cognição,
vida relacional, comunicação, afetividade e emotividade são afetados, por não
possuir nenhuma função superior do sistema nervoso central[100].
Na grande maioria dos casos de anencefalia, os fetos não sobrevivem
nem ao nascimento, o prognóstico é a morte. Aos que resistem ao parto
morrem em poucas horas ou dias após, de parada cardiorrespiratória. Em
média, 75% dos casos quando não morrem dentro do útero, morrem durante o
parto e os 25% restantes são os que resistem ao nascimento, mas sobrevivem
algumas horas ou dias. Com exceção dos casos raros, que sobrevivem por
alguns meses, já houve casos de sobreviver em média de 20 a 24 meses, porém
quase sempre com a ajuda da respiração mecânica[101].
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Pela observação dos aspectos analisados, pode-se concluir que para o
Direito e para a Medicina, nesses casos, não há probabilidade de vida futura,
somente enquanto estiver dentro do útero materno ou ligado por aparelhos
respiratórios. Todavia, é livre o consentimento para a gestante entre escolher
manter ou interromper a gravidez, com o amparo do Estado, tanto médico
quanto jurídico[102].
7.
ABORTO ATÉ A 12ª SEMANA: NÃO EXISTE VIDA?
O início da vida, como abordado anteriormente, ainda é um assunto
muito discutido e divergente tanto para a doutrina quanto para a medicina. Há
os que sustentam existir vida desde a fecundação do espermatozoide com o
óvulo – concepção – originando a multiplicação das células. E os que acreditam
se não há formação do sistema nervoso central e da presença da noção de
consciência, não existe vida ainda, pelo menos em sentido pleno. A escolha de
qual corrente acreditar fica por conta da religião ou escolha filosófica de cada
um[103].
O único consenso igualitário é que esta vida em discussão só subexiste
dentro do corpo da mãe, pois não está integralmente formado, logo não tem
capacidade para sobreviver autonomamente[104].
Para alguns profissionais de medicina e psicologia, o aborto até a 12ª
semana causa menos problema para a gestante, além de acreditar que pelo
embrião ainda não ter desenvolvido o sistema nervoso, não estabelece relações
humanas. Dessa maneira, não existe vida, apenas uma expectativa de vida[105].
Apesar dessa visão da medicina, para o professor de Bioética Dalton Luiz
de Paula Ramos saber quando começa a vida não seria a questão mais
importante e sim valorizar igualmente cada estágio da existência humana. Pois,
todos nós somos carecedores de diversas características ao nascer, como andar,
falar, tudo isso será um aprendizado futuro. Mesmo assim, não é negado a
criança o direito a dignidade, da mesma forma que é garantido a um adulto.
Concluiu, expressando que mesmo o feto sendo um ser desprovido de muitos
traços, para que seja considerado um ser humano completo, ele adquirirá
futuramente com os ensinamentos, portanto deve ser reconhecido o mesmo
valor para a vida intrauterina[106].
Pela observação dos aspectos analisados, é difícil chegar a um consenso
em comum quanto ao início da vida. Sobre esse enigma, muitos dilemas éticos
giram ao seu redor[107].
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O biólogo e professor José Roberto Goldim afirma ser inegável que o
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feto é humano, a questão polêmica vai além da ciência, pois trata-se da decisão
de saber quando ele se torna uma pessoa com direitos. Porque para a ciência,
existem aproximadamente 20 etapas no processo embrionário apontando para
o momento em que esse feto se torna indivíduo[108].
8.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em nossa legislação atual, existem apenas três exceções abarcadas. A lei
penal recepciona em dois casos, um deles é quando não há outra forma de
salvar a vida da gestante e quando a gravidez é resultante do crime de estupro
e, o terceiro caso é abordado em decisões judiciais, como nos casos da
malformação fetal incompatível com a vida extrauterina – ADPF 54.
Portanto, o problema do aborto vai mais além do que simplesmente os
métodos serem praticados em clínicas clandestinas. Os estudos mostram ser
um problema de saúde pública e uma má administração do Brasil pelos nossos
governantes, pois mesmo que a ADPF 442 (Descriminalização do aborto) seja
aprovada, cabe ao Estado cumprir as suas próprias regras, como podemos
perceber no art. 198, inciso II da CF, a própria lei expressa prioridade as
5 Carta Magna, o art. 196 cita ser dever do
atividades preventivas. Ainda na
Estado para com a saúde: a prevenção, o controle e a fiscalização.
Diante do exposto, é essencial criar campanhas esclarecedoras sobre o
aborto, de como é feito esse procedimento, o que é e quais os seus riscos, de
tal maneira a conscientizar e educar a população. Essas são formas de fazer
com que a mulher repense sobre a sua decisão, até mesmo desestimulando-as
a reincidir na procura por métodos clandestinos e preocupantes quanto ao
risco à própria integridade física.
Segundo Maria Helena Diniz:
A humanidade quer manter uma vida digna à custa
da organização legal da morte em massa de nascituros,
escudando-se no direito absoluto da mulher sobre seu
próprio corpo, no crescimento demográfico, na fome, na
marginalização, na discriminação de classes sociais, nos
perigos de clandestinidade, na falta de informação

contraceptiva, na precariedade de recursos financeiros
para educar um filho, na rejeição do filho, dentre
outros[109].
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Ao analisarmos as palavras de Diniz, hesitamos quanto à solução do
problema, será que descriminalizar seria a resposta certa, ou seria apenas uma
mera tentativa de forma a esconder a real deficiência do Estado em lidar com
os problemas sociais?
O artigo 227 da CF é claro ao expressar o dever do Estado em assegurar
os direitos básicos para uma criança, adolescente ou jovem, na verdade para
toda a população, mas com prioridade a esses citados anteriormente. Será que
o Estado está cumprindo com a sua obrigação? Esse é um questionamento de
muitos da sociedade, pois acredita-se que antes de tentar encobrir os
problemas deveria cumprir com a sua função social.
Um fato curioso é a quantidade de homens que apoia a não
descriminalização do aborto, mas se parar para pensar, há uma imensurável
quantidade de crianças, no Brasil, que não tem o nome do pai no registro de
nascimento, alguns reconhecem por lei e depois seguem a sua vida. Ou seja, a
criação de fato fica sendo só da mãe, que abdica da sua vida para manter o seu
filho. Mas, esse pai, que simplesmente não reconheceu ou apenas deu seu
nome e seguiu a diante é julgado moralmente? Não, pois o Estado não os
obriga, não existe lei para fazer cumprir tal omissão. Resta claro, portanto, que
uma mulher que abandona um filho é reprovada pela mídia e pelo Estado, mas
se o homem abandona, será apenas mais um homem.
Conforme fora demonstrado ao longo da presente pesquisa, vive-se em
um país com condições socioeconômicas precárias, alto índice de
analfabetismo, falta de educação sexual adequada. Cabe a sociedade se
mobilizar, cobrar de forma efetiva aos órgãos públicos mais investimentos na
saúde pública, planejamento familiar, programas educativos visando orientação
sexual à população e mecanismos de prevenção e cuidados em prol da saúde
da mulher e do nascituro, respeitando-se sempre o direito à vida como
decorrência lógica do princípio da dignidade da pessoa humana.
A descriminalização do aborto, contudo, não irá diminuir ou aumentar o
índice de gestantes que optem por essa decisão. A aprovação desta ADPF não
fará com que mulheres que nunca pensaram em abortar resolvam seguir por
esse caminho por não ser mais ilegal. E o psicológico da mulher, a saúde, a
moral, a dor, esta é uma decisão bastante complexa e difícil a ser tomada.
Investir mais em clínicas de apoio e amparo a mulheres grávidas, com
acompanhamento psicológico e exames pré-natais, para que só assim ela possa
tomar a sua decisão quanto a sua gestação.
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Abortar ou não abortar. A descriminalização não obrigará ninguém a
abortar, mas a depender da situação a mulher deveria poder decidir se deseja
ou não seguir com a gravidez. Mas, acima de tudo ser amparada, acolhida e
cuidada, não importando a sua decisão. E não, ser mantida em uma prisão, na
qual não modificará a sua forma de pensar.
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A PREVALÊNCIA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS QUE VERSAM SOBRE
A ORDENAÇÃO DO TRANSPORTE INTERNACIONAL SOBRE A PROTEÇÃO
DO CONSUMIDOR: APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE
MONTREAL COMO LIMITADORAS DA RESPONSABILIDADE DAS
TRANSPORTADORAS AÉREAS
LUIZ RAMOS REGO FILHO: Advogado da
União. Ex-Advogado da Caixa Econômica
Federal. Bacharel em Direito pela UNIDF.
Especialista em Direito Público. Cursou a
Escola da Magistratura do Distrito Federal.
Cursou a Fundação Escola do Ministério
Público do Distrito Federal.
Resumo: O artigo aborda a antinomia entre as disposições do art. 5º, XXXII,
que consagra a proteção do consumidor, e do art. 178 da Constituição, que
prevê a ordenação do transporte internacional por acordos internacionais,
destacando a prevalência deste e o entendimento do STF acerca do assunto.
Palavras-chave: Transporte Aéreo Internacional. Convenções de Varsóvia e de
Montreal. Proteção do Consumidor. Antinomia. Dano material. Prescrição
Sumário: Introdução. A prevalência dos tratados internacionais que versam
sobre a ordenação do transporte internacional sobre a proteção do
consumidor: aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal como
limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros.
Conclusão. Referências bibliográficas.

Introdução
Entre os passageiros de companhias aéreas é raro encontrar alguém que
não tenha experimentado algum dissabor decorrente da prestação defeituosa
do serviço. Esses passageiros, eventualmente, sofrem danos para os quais
reclamam reparação, trazendo consigo, em tal momento, uma expectativa de
que a reparação seja devidamente abrangente e baseada no conhecimento
geral da legislação protetiva do consumidor. Todavia, no caso de transporte
internacional, por força de acordos internacionais celebrados pelo Brasil, há
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uma limitação da obrigação dos transportadores no que toca à reparação de
danos materiais.
Nesse sentido, é importante conhecer o aparente conflito entre o art. 5º,
XXXII, e o art. 178 da Constituição e como ele se resolve com a prevalência do
último, bem como a posição manifestada pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
no RE 636331 e no ARE 766618.
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A prevalência dos tratados internacionais que versam sobre a
ordenação do transporte internacional sobre as disposições do Código de
Defesa do Consumidor: aplicação das Convenções de Varsóvia e de
Montreal como limitadoras das obrigações das transportadoras aéreas
Por obra e sabedoria do constituinte originário, a Constituição Federal
previu, no seu art. 5º, inciso XXXII, que “o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor”.
Considerando que a defesa do consumidor é contemplada, justamente,
5
no aludido art. 5º, inciso XXXII,
no Título II (“Dos Direitos e Garantias
Fundamentais”), no Capítulo I (“Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”),
é induvidoso que se consubstancia em cláusula pétrea (art. 60, § 4º, IV, da
Constituição), que, destarte, não pode ser reduzida ou abolida.

Em vista desse cenário e, mais ainda, em atendimento ao comando dado
pelo art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), o
legislador infraconstitucional, com um certo atraso – reconheça-se –, editou a
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de
Defesa do Consumidor (CDC), que, em diversos aspectos, representou um
enorme avanço e colocou o Brasil na vanguarda da proteção do consumidor.
Especificamente no tocante à reparação de danos decorrentes de defeito
na prestação de serviços, extrai-se do CDC (art. 14) e sem qualquer
descompasso com o Código Civil que o fornecedor de serviços responde sem
qualquer tarifação ou limitação. Confira-se:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
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defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos. §§ Omissis.
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Vale anotar que essas disposições do CDC se coadunam perfeitamente
com os princípios institutivos e orientadores da proteção do consumidor e,
ademais, com os princípios jurídicos imemoriais que remontam ao neminem
laedere (dever jurídico de não lesar ninguém).
Veja-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já afirmou
em julgado que “o ressarcimento não constitui penalidade; é consequência
lógica do ato ilícito praticado e consagração dos princípios gerais de todo
ordenamento jurídico: suum cuique tribuere (dar a cada um o que é
seu), honeste vivere (viver honestamente) e neminem laedere (não causar dano
a ninguém)” (REsp 1028330/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010).
Todavia, é preciso observar que, erigindo ressalvas a essas normas de
regência da proteção do consumidor, em paralelo à regra do art. 5º, XXXII, a
Constituição previu no seu art. 178, § 1º, também por obra do constituinte
originário, que “a ordenação do transporte internacional cumprirá os acordos
firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade”. Não há aí
nenhuma previsão assertiva no sentido de que a proteção do consumidor deva
ser limitada, mas isso, à toda evidência, também não está excluído, podendo,
eventualmente, constar dos acordos internacionais.
Não se pode olvidar que aquela previsão contida no texto original do §
1º do art. 178 ainda persiste como regra constitucional, conquanto, agora, por
força da Emenda Constitucional nº 7, de 1995, tenha sido deslocada para
o caput do artigo, in litteris:
Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos
transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à
ordenação do transporte internacional, observar os
acordos firmados pela União, atendido o princípio da
reciprocidade. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 7, de 1995). Parágrafo único. Omissis.
196
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

Na prática, esse dispositivo constitucional viabilizou a celebração de
tratados internacionais pelo Brasil e a assunção de compromissos que limitam a
obrigação dos transportadores internacionais em relação à reparação de danos
materiais, o que se dá de maneira bastante distinta da proteção hoje conferida
pelo Código de Defesa do Consumidor.
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A chamada tarifação dos danos materiais a serem eventualmente
reparados pelo transportador aéreo internacional está prevista na Convenção
de Varsóvia (“Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional”), promulgada pelo Decreto nº 20.704 de 24 de
novembro de 1931, e da Convenção de Montreal (“Convenção para a
Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional,
celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999), promulgada pelo Decreto nº
5.910, de 27 de setembro de 2006, que foram devidamente incorporadas à
legislação pátria.
Cabe advertir, com relação à regra do art. 178 da Constituição, que o
Brasil não adotou a teoria5 desenvolvida por Otto Bachof sobre a
inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias, de modo que as
normas da espécie – originárias − sempre serão consideradas constitucionais e
impassíveis de controle de constitucionalidade (Pedro Lenza. Direito
Constitucional Esquematizado. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 246).
Ilustrativa dessa afirmação é a seguinte ementa de julgado colhida do acervo
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF), in litteris:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI.
Inadmissibilidade. [...]. Norma constitucional originária.
Objeto
nomológico
insuscetível
de
controle
de constitucionalidade. Princípio da unidade hierárquiconormativa e caráter rígido da Constituição brasileira.
Doutrina. Precedentes. [...]. Não se admite controle
concentrado ou difuso de constitucionalidade de normas
produzidas pelo poder constituinte originário. (ADI 4097
AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno,
julgado em 08/10/2008, DJe-211 DIVULG 06-11-2008
PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-02 PP-00249 RTJ
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VOL-00207-02 PP-00605 RT v. 98, n. 880, 2009, p. 95-98
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RF v. 105, n. 401, 2009, p. 401-404)
Com isso, tendo por suporte as disposições superiores emanadas da
Constituição, os eventuais acordos internacionais firmados pela República
Federativa do Brasil e que envolvam a ordenação do transporte internacional,
quando inconciliáveis, prevalecerão sobre o Código de Defesa do Consumidor.
Esse, aliás, é o entendimento que restou firmado pelo STF no julgamento do RE
636331, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes e assim ementado:
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Extravio de bagagem. Dano material. Limitação.
Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do
Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o
limite indenizatório estabelecido na Convenção de
Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos
pelo Brasil, em relação às condenações por dano
material decorrente de extravio de bagagem, em voos
internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação
da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções
de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao
Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto.
Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor.
Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da
Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas
pelos acordos internacionais posteriores. Decisão
recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação
por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido
na
legislação
internacional.
[...].
(RE
636331,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado
em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 1311-2017)
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(Destacou-se)
Do voto do Ministro Gilmar Mendes no referido julgamento (RE 636331),
é pertinente trazer a lume os seguintes excertos, bastante elucidativos inclusive
quanto às previsões dos tratados internacionais pertinentes e especificação da
tarifação:
[...]
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O cerne da discussão jurídica trazida no recurso
extraordinário está em determinar se os tratados
internacionais subscritos pelo Brasil, notadamente a
Convenção de Varsóvia e alterações posteriores, devem
prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor para
efeito de limitar a responsabilidade das empresas de
transporte aéreo internacional por extravio de bagagem.
A antinomia se estabelece, a princípio, entre o art. 14
do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao
fornecedor5 do serviço o dever de reparar os danos
causados, e o disposto no art. 22 da Convenção de
Varsóvia, introduzida no direito pátrio pelo Decreto
20.704, de 24 de dezembro de 1931, que preestabelece
limite máximo para o valor devido pelo transportador, a
título de reparação.
A disposição do art. 22 da Convenção de Varsóvia,
“Convenção para a Unificação de Certas Regras relativas
ao Transporte Aéreo Internacional”, tem o seguinte
teor, in verbis:
“ARTIGO 22.
(1) No transporte de pessoas, limita-se a
responsabilidade do transportador, à importância de
cento e vinte e cinco mil francos, por passageiro. Se a
indenização, de conformidade com a lei do tribunal que
conhecer da questão, puder ser arbitrada em constituição
de renda, não poderá o respectivo capital exceder aquele
limite. Entretanto, por acordo especial com o
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transportador, poderá o viajante fixar em mais o limite de

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

responsabilidade.
(2) No transporte de mercadorias, ou de bagagem
despachada,
limita-se
a
responsabilidade
do
transportador à quantia de duzentos e cincoenta francos
por kilogramma, salvo declaração especial de "interesse
na entrega", feita pelo expedidor no momento de confiar
ao transportador os volumes, e mediante o pagamento de
uma taxa suplementar eventual. Neste caso, fica o
transportador obrigado a pagar até a importância da
quantia declarada, salvo se provar ser esta superior ao
interesse real que o expedidor tinha entrega.
(3) Quanto aos objectos que o viajante conserve sob
guarda, limita-se a cinco mil francos por viajante a
responsabilidade do transportador.
(4) As quantias acima indicadas consideram-se
referentes ao franco francez, constituido de sessenta e
cinco e meio milligrammas do ouro, ao titulo de
novecentos millesimos de mental fino. Elas se poderão
converter, em numeros redondos na moeda nacional de
cada, pais.”
O disposto no art. 22 foi modificado sucessivamente
pelo Protocolo de Haia, introduzido no direito brasileiro
pelo Decreto 56.463, de 15 de junho de 1965, pelo
Protocolo Adicional 4, assinado em Montreal, introduzido
no direito brasileiro pelo Decreto 2.861, de 7 de setembro
de 1998, e, finalmente, pela Convenção para Unificação de
Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional,
celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, aprovada
pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo
59, de 19 de abril de 2006, e promulgada pelo Decreto
5.910, de 27 de setembro de 2006.
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O Decreto 2.861, de 7 de setembro de 1998, que
promulga o Protocolo Adicional 4, altera a redação do art.
22, nos seguintes termos:
“Artigo VII
No artigo 22 da Convenção:
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a) no item 2º alínea a) são suprimidas as palavras ‘e
de mercadorias’, b) após o item 2º alínea a), é
acrescentado o seguinte item:
b) No transporte de mercadorias limita-se a
responsabilidade do transportador à quantia de 17
Direitos Especiais de Saque por quilograma, salvo
declaração especial de valor feita pelo expedidor no
momento de confiar os volumes ao transportador e
mediante pagamento de uma eventual taxa suplementar.
Neste caso, fica o transportador obrigado a pagar até a
importância
5 da quantia declarada, salvo se provar ser esta
superior ao valor real da mercadoria’.”
O último desses diplomas, a Convenção para a
Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo
Internacional (Decreto 5.910, de 27 de setembro de 2006),
traz a seguinte disposição, em seu art. 22:
“Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos
ao Atraso da Bagagem e da Carga
1. Em caso de dano causado por atraso no transporte
de pessoas, como se especifica no Artigo 19, a
responsabilidade do transportador se limita a 4.150
Direitos Especiais de Saque por passageiro.
2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do
transportador em caso de destruição, perda, avaria ou
atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por
passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao
transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma
declaração especial de valor da entrega desta no lugar de
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Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for
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cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a
pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a
menos que prove que este valor é superior ao valor real
da entrega no lugar de destino.
3. No transporte de carga, a responsabilidade do
transportador em caso de destruição, perda, avaria ou
atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de
Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja
feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma
declaração especial de valor de sua entrega no lugar de
destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for
cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a
pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a
menos que prove que este valor é superior ao valor real
da entrega no lugar de destino.
4. Em caso de destruição, perda, avaria ou atraso de
uma parte da carga ou de qualquer objeto que ela
contenha, para determinar a quantia que constitui o limite
de responsabilidade do transportador, somente se levará
em conta o peso total do volume ou volumes afetados.
Não obstante, quando a destruição, perda, avaria ou
atraso de uma parte da carga ou de um objeto que ela
contenha afete o valor de outros volumes compreendidos
no mesmo conhecimento aéreo, ou no mesmo recibo ou,
se
não
houver
sido
expedido nenhum desses
documentos, nos registros conservados por outros meios,
mencionados no número 2 do Artigo 4, para determinar o
limite de responsabilidade também se levará em conta o
peso total de tais volumes.
5. As disposições dos números 1 e 2 deste Artigo não
se aplicarão se for provado que o dano é resultado de
uma ação ou omissão do transportador ou de seus
prepostos, com intenção de causar dano, ou de forma
temerária e sabendo que provavelmente causaria dano,
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sempre que, no caso de uma ação ou omissão de um
preposto, se prove também que este atuava no exercício
de suas funções.
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6. Os limites prescritos no Artigo 21 e neste Artigo
não constituem obstáculo para que o tribunal conceda, de
acordo com sua lei nacional, uma quantia que
corresponda a todo ou parte dos custos e outros gastos
que o processo haja acarretado ao autor, inclusive juros. A
disposição anterior não vigorará, quando o valor da
indenização acordada, excluídos os custos e outros gastos
do processo, não exceder a quantia que o transportador
haja oferecido por escrito ao autor, dentro de um período
de seis meses contados a partir do fato que causou o
dano, ou antes de iniciar a ação, se a segunda data é
posterior.”
Na essência, a controvérsia está em definir se o
direito do 5passageiro à indenização pode ser limitado por
legislação
internacional
especial,
devidamente
incorporada à ordem jurídica brasileira.
[...]
Entendo que, no caso, devem prevalecer os acordos
internacionais, especialmente a Convenção de Varsóvia,
em relação ao disposto sobre o Código de Defesa do
Consumidor, pelas razões que passo a expor.
Ao que me parece, a solução dessa controvérsia
passa pela consideração de, pelo menos, três aspectos: (1)
o possível conflito entre o princípio constitucional que
impõe a defesa do consumidor e a regra do art. 178 da
Constituição Federal; (2) a superação da aparente
antinomia entre a regra do art. 14 da Lei 8.078/90 e as
regras dos arts. 22 da Convenção de Varsóvia e da
Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional; e (3) o alcance das
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referidas normas internacionais, no que se refere à
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natureza jurídica do contrato e do dano causado.
Em primeiro lugar, é fundamental afastar o
argumento segundo o qual o princípio constitucional que
impõe a defesa do consumidor (art. 5º, XXXII, e art. 170, V,
da Constituição Federal) impediria qualquer sorte de
derrogação do Código de Defesa do Consumidor por
norma mais restritiva, ainda que por lei especial. A
proteção do consumidor não é a única diretriz a que se
orienta a ordem econômica nem o único mandamento
constitucional que deve ser observado pelo legislador no
caso em exame.
É certo que a Constituição Federal em vigor incluiu a
defesa do consumidor no rol dos direitos fundamentais,
no art. 5º, inciso XXXII (“XXXII – o Estado promoverá, na
forma da lei, a defesa do consumidor”), e também entre
os princípios da ordem econômica, no art. 170, inciso V,
mas é também o próprio texto constitucional, já em
redação originária, que determinou a observância dos
acordos internacionais, quanto à ordenação do transporte
aéreo internacional.
[...]
Por isso, diante dessas duas diretrizes – uma que
impõe a proteção ao consumidor e outra que determina a
observância dos acordos internacionais – em matéria de
transporte aéreo, cabe ao intérprete construir leitura
sistemática do texto constitucional a fim de que se
possam compatibilizar ambos os mandamentos.
Em segundo lugar, quanto à aparente antinomia
entre o disposto no Código de Defesa do Consumidor e a
Convenção de Varsóvia e demais normais internacionais
sobre transporte aéreo, deve-se considerar que, nesse
caso, não há diferença de hierarquia entre os diplomas
normativos em conflito.
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[...]
Sendo assim, a antinomia deve ser solucionada pela
aplicação ao caso em exame dos critérios ordinários, que
determinam a prevalência da lei especial em relação à lei
geral e da lei posterior em relação à lei anterior.
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Em relação ao critério cronológico, vale destacar que
os acordos internacionais em questão são mais recentes
do que Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 11
de setembro de 1990. De fato, embora o Decreto 20.704,
que promulga o texto original da Convenção de Varsóvia,
tenha sido publicado em 24 de novembro de 1931, as
modificações que sucessivamente sofreu são posteriores
ao Código de Defesa do Consumidor.
[...]
De qualquer sorte, não creio que o conflito deva ser
solucionado
5 essencialmente com fundamento no critério
cronológico. Prevalecem, no caso, as Convenções
internacionais não apenas porque são mais recentes, mas
porque são especiais em relação ao Código de Defesa do
Consumidor.
Em relação ao critério da especialidade, observa-se
que a Convenção de Varsóvia e os regramentos
internacionais que a modificam são normas especiais em
relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é
norma geral para as relações de consumo. A Lei 8.078, de
1990, disciplina a generalidade das relações de consumo,
ao passo que as referidas Convenções disciplinam uma
modalidade especial de contrato, a saber, o contrato de
transporte aéreo internacional de passageiros.
[...]
Tratando-se o caso de conflito entre regras que, em
rigor, não apresentam o mesmo âmbito de
validade, sendo uma geral e outra especial, seria, então,
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de aplicar-se o disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei
4.657, de 1942 (Lei de Introdução às normas de Direito
Brasileiro) [...].
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[...]
Assim, devem prevalecer, mesmo nas relações de
consumo, as disposições previstas nos acordos
internacionais a que se refere o art. 178 da Constituição
Federal, haja vista tratar-se de lex specialis.
Em terceiro lugar, assentadas essas premissas,
cumpre examinar ainda a eficácia e o alcance
das disposiçõesconstantes do art. 178 da Constituição
Federal e também do art. 22 da Convenção de Varsóvia.
Neste ponto, a questão diz respeito a determinar-se a
modalidade de contratos e a natureza da indenização
abrangida pelas regras internacionais.
Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros neste
debate. O primeiro é que as disposições previstas nos
acordos internacionais aqui referidos aplicam-se
exclusivamente ao transporte aéreo internacional de
pessoas,
bagagens
ou
carga.
A
expressão
“transporte internacional” é definida no art. 1º da
Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional [...].
A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da
Convenção,
que
não
alcança
os
contratos
de transportenacional de pessoas e estão, por
conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22.
O segundo aspecto a destacar é que a limitação
imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente
a indenização por dano material, e não a reparação por
dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição
do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por
dano moral, e também porque a imposição de limites
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quantitativos preestabelecidos não

parece

condizente

com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos
casos de reparação por dano moral.
[...]
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Assim, meu voto é no sentido de declarar a
aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na
Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por
dano material decorrente de extravio de bagagem, em
voos internacionais.
Aliás, com base nos fundamentos acima alinhavados,
penso que é de se concluir pela prevalência da Convenção
de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos
pelo Brasil em detrimento do Código de Defesa do
Consumidor não apenas na hipótese extravio de
bagagem. A mesma razão jurídica impõe afirmar a mesma
5
conclusão também nas demais hipóteses em que haja
conflito normativo entre os mesmos diplomas normativos.
[...]
Na mesma assentada do julgamento do RE 636331, o STF julgou, desta
feita sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o ARE 766618, também
envolvendo a discussão sobre o conflito entre tratados internacionais que
versam sobre transporte aéreo internacional e a proteção conferida ao
consumidor.
No caso do ARE 766618, reafirmou-se a prevalência dos tratados
internacionais que envolvem o transporte aéreo, especialmente as Convenções
de Varsóvia e Montreal, e, com isso, além da tarifação dos danos materiais
advindos da prestação falha do serviço, concluiu-se pela aplicação de prazos
prescricionais menores em relação ao CDC, conforme se confere da seguinte
ementa:
Direito
do
consumidor.
Transporte
aéreo
internacional.
Conflito
entre
lei
e
tratado.
Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção
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internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem
sobre direitos humanos, os tratados e convenções
internacionais ingressam no direito brasileiro com status
equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as
antinomias entre normas domésticas e convencionais
resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da
especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do
transporte internacional, o art. 178 da Constituição
estabelece regra especial de solução de antinomias, no
sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação
doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa
conclusão também se aplica quando o conflito envolve o
Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em
sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente
as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor”. [...]. (ARE
766618,
Relator(a):
Min.
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
25/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 1011-2017 PUBLIC 13-11-2017)
(Destacou-se)
Segundo anunciou o Ministro Luís Roberto Barroso em seu voto oral, no
conflito entre o art. 5º, XXXII, e o art. 178 da Constituição, este último previu um
critério para solução de antinomia. Diz o ministro, na sequência, que “neste
caso, a Constituição fez um pouco o papel que a antiga Lei de Introdução ao
Código Civil – hoje, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – faz em
termos de regras de sobredireito. Por conseguinte, aqui há uma regra de
sobredireito constitucional que indica como é que se deve solucionar esta
controvérsia”. E prosseguiu:
[...]
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Penso que a teleologia da norma constitucional é
perfeitamente legítima: ela se volta ao interesse de se
uniformizarem as regras no transporte aéreo internacional
– o que, em última análise, traz não só isonomia entre
todos os consumidores desse serviço, como também
impõe ao Brasil o respeito aos compromissos
internacionais que tenha assumido.
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[...]
O artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição de fato
prevê: "XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor;"
Esse dispositivo está no capítulo dos direitos
fundamentais. Há, portanto, um núcleo mínimo de direito
fundamental na proteção ao consumidor. Esta, porém, é
tipicamente uma norma que o Professor José Afonso da
Silva chamaria de princípio institutivo; uma norma que
5
convoca a atuação do legislador. E a Constituição, no
artigo 178, prevê expressamente a prevalência das
convenções internacionais nessa matéria.
Portanto, eu acho – e isso foi apontado da tribuna
pelo Professor Wambier – que a hipótese claramente não
é de ponderação, porque não se pondera uma norma de
princípio institutivo, convocatória da atuação do
legislador, a meu ver, com uma regra que até prevaleceria
sobre um eventual direito fundamental, porque seria uma
determinação específica da Constituição nesse sentido.
Dentro do que me parece ser a melhor forma de se
interpretar o Direito, deve-se ler as disposições
normativas à luz dos princípios constitucionais. Mas
quando uma regra constitucional estatuir em sentido
diverso ao indicado por um princípio constitucional, devese aplicar a regra, a opção claramente manifestada pelo
constituinte – o que me parece que também esse seria o
caso aqui, se nós considerássemos que existiria, no art. 5º,
XXXII, uma proteção mais ampla do consumidor.
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Assim, na linha antes anunciada, o STF conferiu prevalência à regra do
art. 178 da Constituição em detrimento do princípio institutivo estabelecido no
art. 5º, XXXII, da Constituição, e, com base nisso, reconheceu a aplicação dos
tratados internacionais celebrados pelo Brasil e que, por acaso, são limitadores
das obrigações dos transportadores aéreos de passageiros.
Conclusão
O aparente conflito entre o art. 5º, inciso XXXII, da Constituição, segundo
o qual “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”, e o
art. 178 da Constituição, segundo o qual a ordenação do transporte
internacional deverá observar os acordos firmados pela União, resolve-se com a
prevalência e aplicação deste último, regra especial. Afinal, quando uma regra
constitucional estatuir em sentido diverso ao indicado por um princípio
constitucional, deve-se aplicar a regra, que é a opção claramente manifestada
pelo constituinte.
Nesse sentido, é o atual entendimento manifestado pelo STF no
julgamento do RE 636331 e do ARE 766618, em que se fixou a seguinte
tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor".
No exame levado a cabo pelo STF, no RE 636331 e no ARE 766618, ficou
clara a aceitação, com base nos acordos internacionais vigentes, da limitação
ou tarifação no que concerne aos danos materiais e à prescrição. Ao mesmo
tempo, esclareceu-se que as Convenções de Varsóvia e de Montreal não
abordam as eventuais reparações por danos morais, de sorte que, nessa seara,
em princípio, tem plena aplicação as disposições do Código de Defesa do
Consumidor.
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1. Introdução
É certo afirmar que o avanço da tecnologia atingiu todos os setores
da sociedade e, nesse contexto, a Administração Pública também vem
aprimorando sua estrutura e seus procedimentos a fim de agilizar o
cumprimento de suas tarefas, sempre tentando atingir o seu objetivo
primordial, o bem-estar coletivo.
Interessante destacar que a tecnologia facilitou, e muito, a
realização de certas atividades desenvolvidas pelo setor público e assim,
com fundamento nesse desenvolvimento e após a observação de muitos
resultados positivos, tem ganhado força o conceito relacionado a
cidades inteligentes. Essa
5 condição faz com que as políticas públicas
vinculadas ao tema ganhem um grande espaço no âmbito da
Administração.
Por essa razão, vale trazer à lume as ponderações do professor
André Lemos, da Fundação Getúlio Vargas, o qual tece alguns
comentários sobre as recentes transformações tecnológicas no contexto
social:

Se digital era compreendido como o acesso a
computadores e a implantação da Internet no espaço
urbano, inteligente refere-se a processos informatizados
sensíveis ao contexto, lidando com um gigantesco volume
de dados (Big Data), redes em nuvens e comunicação
autônoma entre diversos objetos (Internet das Coisas).
Inteligente aqui é sinônimo de uma cidade na qual tudo é
sensível ao ambiente e produz, consome e distribui um
grande número de informações em tempo real.
Esse processamento inteligente servirá como
referência e norteará as tomadas de decisões de
empresas, governos e cidadãos, com o intuito de tornar as
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atividades urbanas mais eficientes e sustentáveis nas
esferas econômica, social, ecológica e política.
Consequentemente, o foco hoje são projetos que visam
tornar a economia, a mobilidade urbana, o meio
ambiente, os cidadãos e o governo mais inteligentes. A
cidade passa a ser um organismo informacional que reage
e atualiza todos sobre suas condições a qualquer hora.[1]
Nesse novo cenário, é compreensível termos um sensível aumento
na demanda de contratação de licenças de programas de computador
pela Administração Pública, uma vez que estes estão inseridos em
atividades que vão desde a mera utilização de um microcomputador por
um servidor público, até as atividades mais complexas, como a gestão de
patrimônio e orçamento público, o controle viário e de transportes,
sistema de cadastro de fornecedores e de licitações, a gestão da
previdência social, dentre muitos outros casos.
Não obstante, ocorre que a contratação direta de licença de
software pela Administração tornou-se um tema nebuloso no âmbito da
prática administrativa, uma vez que há um certo confronto de
entendimentos dentro dos órgãos de fiscalização sobre a viabilidade
legal de contratação dessas licenças, quando amparadas no 25 da Lei nº
8.666/93.
2. Breves considerações sobre a hipótese de inexigibilidade de licitação
É de amplo conhecimento que a regra na Administração Pública é
que as contratações de bens e serviços devem ser precedidas de
processo licitatório, sempre visando a seleção da proposta mais
vantajosa à Administração, conforme preceitua o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e o art. 3º, da Lei nº 8.666/93.
Porém, temos que a Lei nº 8.666/93, em seu art. 25, traz o
regramento sobre a inexigibilidade de licitação, dispondo que sua
caracterização ocorrerá quando houver inviabilidade de competição e,
nesses casos, cabe a contratação direta pela Administração Pública. O
texto legal dispõe que:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial:
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I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a
preferência de marca, devendo a comprovação de
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo
órgão de registro do comércio do local em que se
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato,
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas
entidades equivalentes;
(...)
Sobre o tema Jorge Ulisses Jacoby Fernandes leciona que:
a inexigibilidade é salientada pela doutrina pátria
para assegurar que se trata de elenco exemplificativo,
firmando a assertiva de que os casos registrados não são
únicos. Há, porém, outra conseqüência decorrente do uso
de tal expressão, nem sempre alcançada pelos estudiosos
do tema: ao impor taxativamente a inviabilidade,
5 ao termo inexigibilidade, a lei estabeleceu
associando-a
característica essencial e inafastável do instituto da
inexigibilidade. Assim, mesmo quando se caracterizar um
dos casos tratados nos incisos, se for viável a competição,
a licitação é exigível, porque não foi preenchido o
requisito fundamental descrito no caput do art. 25.
Todavia, o contrário poderá ocorrer, isto é, apresentar-se
hipótese em que é inviável a competição; mas o caso
descrito não se enquadra em nenhuma das situações
estabelecidas nos incisos. Nessas hipóteses o fundamento
legal será o próprio caput do art. 25.[2]

3. O programa de computador e a caracterização da exclusividade
Quanto a proteção legal de programa de computador, devemos considerar
que sua proteção legal, no que tange à propriedade intelectual, é definida na
Lei de Direitos Autorais, conforme apregoa o art. 7º, XII da Lei nº 9.610/98.
Sobre o tema, devem ser consideradas, ainda, as condições específicas
expressas na Lei de Softwares, Lei nº 9.609/98 e a Constituição Federal, que
estabelece em seu art. 5º, XXVII, que aos autores pertencem os direitos
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Nesse contexto normativo, não cabe a existência de dois programas de
computador iguais, uma vez que, caso isso ocorresse, haveria claramente uma
violação dos direitos autorais. Dessa forma, podemos afirmar que cada
programa de computador é um item único, condição essa que não deve ser
confundida com exclusividade.
Feitas essas breves considerações e tendo em vista que o uso de programa
de computador é objeto de contrato de licença, conforme apregoa o art. 9º da
Lei de Softwares, é possível afirmar que cabe ao detentor do direito patrimonial
sobre o programa de computador a definição sobre a melhor estratégia de
comercialização das licenças de uso de seu softwares.
Isto posto, no âmbito venda de licenças para a Administração, caso o
detentor do direito sobre o programa de computador tenha definido que a
comercialização da licença seja realizada por meio de diversos representantes
ou distribuidores, não há que se falar impedimentos para a realização de
processo licitatório, uma vez que os representantes e os distribuidores podem,
em regra, competir entre si. Poderá, ainda, conforme o caso, haver concorrência
entre o próprio detentor do direito patrimonial sobre o programa de
computador e seus distribuidores.
Contudo, a problemática aparece nas hipóteses em que próprio detentor
do direito patrimonial sobre o programa de computador atue isoladamente no
processo de distribuição do mesmo ou, ainda, quando esse cede os direitos de
representação ou comercialização a terceiros, com cláusula de exclusividade,
hipótese em que, em tese, restaria frustrado o caráter competitivo inerente ao
processo de licitação.
4. A unicidade do programa de computador frente a existência de
programas semelhantes no mercado
Não obstante a unicidade dos programas de computador, condição
fundamentada na Lei de Direitos Autorais, os órgãos de controle tem entendido
que esse fundamento, por si só, não serve para a caracterização da
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exclusividade exigida pelo art. 25, da Lei de Licitações. Isso porque podem
existir no mercado, outros programas de computador com características que
suprem as necessidades da Administração Pública. Nesse sentido se
pronunciou o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando da análise do
TC 004168/026/10, conforme abaixo exposto:
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(...) Assim, ainda que exista contratação similar nos
mesmos moldes julgada por esta Corte em 23/03/04
(TC033744/026/01), a indicação de outros parceiros no
documento de fl. 48 permite inferir que todos estariam
aptos à execução do objeto pretendido, lançando dúvidas
quanto à inviabilidade de competição. Observo, ainda,
que SDG, em sua manifestação, demonstrou a existência
de outros ajustes, realizados, por exemplo, pelo Município
de São José dos Campos (TC’s 002403/007/06 e
001022/007/09) para contratação do mesmo objeto, mas
decorrentes de regular procedimento licitatório,
demonstrando ser plenamente viável a competição. (...)
5

Por tais razões, VOTO no sentido da irregularidade da
Inexigibilidade de Licitação e do Contrato celebrado em
18/12/2009, aplicando, em consequência, as disposições
contidas nos incisos XV e XXVII, do artigo 2º da Lei
Complementar nº 709/93, consignando-se que a
invocação dos ditames do inciso XXVII importa que o
atual Gestor Municipal informe a esta E. Corte as
providências administrativas adotadas em função das
imperfeições anotadas, comunicando, em especial, a
eventual
abertura
de
sindicância
para
apurar
responsabilidades. (...)
Nesse ponto vale lembrar que o art. 7º, §5º, da Lei nº 8.666/93, dispõe que
“é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem
similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos
casos em que for tecnicamente justificável”.
A expressão “tecnicamente justificável” traz em seu bojo a obrigatoriedade
de emissão de um parecer técnico, o qual deve ser elaborado por um
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art. 38, da Lei de Licitações, que prescreve o quanto segue:
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado
com a abertura de processo administrativo, devidamente
autuado, protocolado e numerado, contendo a
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e
do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão
juntados oportunamente:
(...)
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a
licitação, dispensa ou inexigibilidade;
E é nesse sentido que vem se posicionando o Tribunal de Contas da União
(TCU). Citamos abaixo, como exemplo, a orientação emitida pelo TCU ao
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV/SP),
quando da análise do TC 032.254/2011-3:
4.8.1.7 Conclusão: cabe dar ciência ao CRMV-SP,
quanto à necessidade, no caso de a aquisição se tratar de
dispensa ou inexigibilidade de licitação, de que o
respectivo processo seja submetido à apreciação do setor
jurídico para obter justificativa jurídica e/ou ao setor
técnico responsável a fim de incorporar ao processo as
razões técnicas para tal procedimento.
Sobre o tema Jessé Torres e Marinês Rastelatto lecionam que o parecer
técnico deverá por elaborado por pessoa habilitada no tema a ser apreciado,
passando, portanto, a responder legalmente por suas opiniões, inclusive
perante os órgãos de controle. Segue abaixo a manifestação dos citados
juristas:
O parecer técnico, não raro, é essencial à elaboração
do jurídico, que dele valer-se-á para aquilatar se
exigências ou restrições de ordem técnica apresentam-se
restritivas ou direcionadoras da contratação ou, ainda,
violadoras de princípios e normas de direito. (...)
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O parecer técnico veicula opinião fundamentada
sobre determinado assunto e deve ser emitido por
especialista. Manifestação produzida por quem não
ostenta qualificação profissional pertinente ao tema sob
análise não equivale a parecer técnico, nem o substitui.
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Por isso mesmo, o autor de parecer técnico
responderá por opiniões que emita, seja quando carentes
de sustentação técnica plausível ou se comprovado dolo,
má-fé, erro grosseiro e inescusável. Aquele que não
possui habilitação específica não pode atrever-se a
produzir manifestação técnica, nem esta lhe pode ser
requisitada. (...) [3]
Considerando o acima exposto, inclusive por força do princípio da
legalidade, entendemos que a Administração deve caracterizar a exclusividade
do programa de computador, sempre respaldada em parecer técnico. Tal
parecer técnico deverá ser elaborado por pessoa habilitada e deverá abordar,
5
dentre outras questões, as relativas a: a) características técnicas essenciais do
programa de computador pretendido pela Administração; b) a relação entre
tais características e as necessidades da Administração Pública; c) condições
técnicas que tornam o programa de computador pretendido pela
Administração único perante os demais programas com características
semelhantes.
Outra questão amplamente discutida no âmbito dos órgãos de controle é
a aceitação da certidão de exclusividade emitida por órgãos de registro do
comércio, sindicatos, federações ou confederações patronais ou entidades
equivalentes. É certo afirmar que a Administração Pública tende a aceitar tais
certidões de exclusividade, sem observar o fato de que tais entidades não
mantém quaisquer condições de prestar uma atestado cujo conteúdo seja
inequívoco. Nessa condição o Tribunal de Contas da União firmou o
entendimento de que cabe ao administrador realizar as diligências necessárias
a comprovação da veracidade do conteúdo do atestado de exclusividade.
Nesse sentido, segue a manifestação do TCU expressa no TC 020.493/2006-8:

8.2.7. Sobre essa questão, é pacífica a jurisprudência
desta Corte, no sentido de que: a) o atestado
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apresentado, fornecido pelo próprio fabricante, não é
instrumento hábil para comprovar a condição de
exclusividade para a prestação dos serviços (Acórdão n.
723/2005 – Plenário; b) não pode o administrador limitarse à obtenção de certificados emitidos por sindicatos para
averiguar os pressupostos de inexigibilidade de licitação
(Acórdão n. 223/2005 – Plenário); c) a Administração,
quando do recebimento de atestados de exclusividade de
fornecimento de materiais, equipamentos ou gêneros,
deve adotar, com fulcro nos princípios da igualdade e da
proposta mais vantajosa, medidas cautelares visando a
assegurar a veracidade das declarações prestadas pelos
órgãos e entidades emitentes, como, por exemplo,
consulta ao fabricante (Decisão n. 578/2002 – Plenário).
5. Conclusão
Portanto, em síntese, temos que o fato de o programa de computador
ser um item único, considerando os regramentos da Lei dos Direitos Autorais,
por si só, não caracteriza a inviabilidade de competição expressa no art. 25, da
Lei nº 8.666/93. A inviabilidade de competição deve ser tecnicamente
demonstrada e justificada, inclusive, por meio de parecer técnico emitido por
profissional legalmente habilitado, nos termos do art. 38, VI da Lei nº 8.666/93.
O parecerista técnico deverá destacar os aspectos técnicos que
fundamentam sua decisão, sendo recomendada, inclusive, uma abordagem
comparativa entre o programa de computador analisado e seus eventuais
concorrentes, sendo vedado, portanto, uma análise sintética e sem
profundidade que a matéria exige, sob pena de nulidade.
Superada a questão de exclusividade do programa de computador a ser
adquirido, há de ser verificada, também, a condição de comercialização desse
programa. Nesse item, caberá ao administrador a adoção de todas as medidas
necessárias a fim de comprovar a alegada exclusividade também no que
concerne ao fornecimento.
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Por fim, é necessário enfatizar que tanto o administrador quanto o
parecerista, deverão atuar com a máxima cautela, uma vez que caso não sejam
observadas as formalidades legais pertinentes à inexigibilidade de licitação
poderá haver a caracterização do crime previsto no art. 89, da Lei de Licitações,
sem prejuízo da aplicação das demais disposições legais pertinentes.
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RESUMO: O presente artigo visa explorar os impactos da Reforma Trabalhista
no Estado Constitucional de Direito quando da alteração legislativa em searas
materiais pétreas da Carta da República e o descompasso com princípios
constitucionais basilares à efetiva tutela jurisdicional. A análise acerca da
aplicabilidade da norma mais 5 favorável ao trabalhador será abordada no
âmbito da fundamentação acerca da inconstitucionalidade da sobreposição do
acordado em relação à Consolidação das Leis do Trabalho, ressaltando o
evidente prejuízo à classe trabalhadora do ponto de vista da flexibilização de
garantias constitucionais. Diante da evidente hipossuficiência entre os atores
das relações de emprego e a necessidade da tutela legislativa em observância
ao princípio constitucional da isonomia, urgirão discrepâncias explícitas entre
determinadas alterações na Legislação Trabalhista e a Constituição Federal.
Palavras-chave: Constituição Federal; Reforma Trabalhista; CLT; Isonomia;
Acordo.

1.

Introdução
O objeto da pesquisa é a análise acerca das alterações legislativas
da Lei 13.467 de 13 de Julho de 2017, conhecida como Reforma
Trabalhista, que modificam a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
submetendo a estas questionamentos validativos ante os preceitos da
Constituição Federal. A mácula à proteção estatal da parte
hipossuficiente sob o prisma do princípio da isonomia será objeto de
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análise diante das mudanças trazidas em determinados institutos
jurídicos existentes na Legislação Trabalhista.
Partindo desse ponto cabe-nos o questionamento acerca da
flexibilização de Direitos Sociais e até mesmo da limitação da
competência Jurisdicional, principalmente sob a perspectiva da
constitucionalidade da sobreposição do acordado em relação ao
legislado e o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário.
Destarte, ainda que relevante, o alinhamento político-ideológico da
Reforma não será objeto de análise direta, visto que é deveras
importante para a análise jurídica a submissão da nova perspectiva
jurídica ao ordenamento constitucional vigente e que, em controle de
constitucionalidade difuso ou concentrado, terá sua eficácia submetida
ao crivo da Constituição Federal.
A problemática será abordada neste trabalho de forma
fundamentada
com
diversos
entendimentos
doutrinários
e
jurisprudenciais, utilizando técnicas de pesquisas bibliográfica e
documental com o fito de encontrar embasamento para alcance do
objetivo
principal,
uma
tese
fundamentada
acerca
da
inconstitucionalidade da sobreposição do acordado em relação ao
legislado no âmbito da Reforma Trabalhista.
2. Desenvolvimento
2.1 Capital e Trabalho: Contextualização histórica das Relações de Trabalho.
O trabalho definido como dispêndio de força física para a
consecução de determinado objetivo remonta aos primórdios da
humanidade onde, as primeiras descobertas rumo aos avanços
civilizatórios reproduziram-se na formação de pequenas rotinas
funcionais que visavam a criação de ferramentas artesanais para busca
por alimento, arcaicas construções para abrigo, entre outras essenciais
para a sobrevivência.
Na Antiguidade (4000 a.C a 3500 a.C) o trabalho tinha natureza
escravocrata, podendo esta ser considerada o esboço do conceito de
relação de trabalho, havendo total subordinação do escravo (que
tinha status de patrimônio) ao seu senhor. Na escravidão, predominante
neste período, havia o cerceamento da liberdade do indivíduo para o
cumprimento de atividades, sem remuneração específica, Segundo
MARTINS (1999) foi a “primeira forma de trabalho, em que o escravo era
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Com a mudança do contexto histórico e o surgimento de classes
sociais advindas das discrepâncias na produção de determinados povos,
as desigualdades começaram a surgir, evidenciando a necessidade de
uma subordinação diferenciada, ainda não voluntária, porém com uma
mínima possibilidade de repartição dos proventos da produção,
culminando no sistema feudal da Idade Média (Séc. V ao Séc. XV). O
Feudalismo institui nova característica às relações que envolviam
trabalho, surge a relação de servidão que, mediante o emprego de
atividade laboral, o servo poderia explorar o mínimo para sua
subsistência. Segunda MOTA (1997):
O sistema feudal estabeleceu uma hierarquia de
vassalagem entre o rei, o senhor feudal e o camponês. Este
devia fidelidade ao seu senhor, recebendo dele proteção
contra invasores, e retribuindo com trabalho (corvéia) e
taxas sobre o uso das instalações (moinhos, celeiros) e a
5
terra. O senhor
devia fidelidade ao seu rei, que lhe dava as
terras, e retribuía fazendo a guerra e pagando taxas. O
senhor feudal vivia no castelo fortificado para a guerra e
centro econômico autônomo, onde era feito o artesanato e
guardados os alimentos. Além da nobreza guerreira, a
igreja também compunha o sistema feudal, exercendo cada
mosteiro o senhorio sobre um feudo, e devendo fidelidade
ao rei.
A hierarquização de classes entre senhores, servos e escravos,
contribuiu para a percepção de riqueza e desproporcionalidade de sua
distribuição, nesse contexto, urge citar as revoluções Industrial e
Francesa, que possuem determinantes contribuições à contemporânea
conceituação de Relação de Trabalho e principalmente às políticas
públicas de defesa do trabalhador.
A Revolução Industrial (1760) representa um movimento produtivo

inovador, caracterizado pela produção em alta escala de manufaturas, há
nesse período uma percepção contemporânea de relação de trabalho,
visto que a continuidade do esforço laboral era compensada com uma
remuneração estabelecida, porém, a ausência de tutela estatal,
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exploração da mão de obra por jornadas excessivas em péssimas
condições.
Com o advento da Revolução Francesa (1789 a 1799) algumas
prerrogativas e direitos urgiram ante o impróprio contexto social
existente à época, nas palavras de SUSSEKIND (2002, p. 45) “a duração

normal do trabalho totalizava comumente 16 horas diárias; o
desemprego atingiu níveis alarmantes e o valor dos salários decresceu”,
diante do quadro há um movimento quanto à regulamentação das
relações de trabalho e julgamento dos dissídios individuais, nesse
diapasão, renasce o Conseils de Prud’hommes, tribunais especializados
em prestar tutela jurisdicional na solução de conflitos na seara
trabalhista.
O período marcado pelo movimento revolucionário incorporou
um animus não intervencionista do Estado sobre as relações de trabalho,
o surgimento da Lei Chapelier[1] estabelece um marco da lógica liberal
no quadro social da época, a clara vedação aos movimentos sindicais
organizados instituiu uma legislação que restringia o pleito por melhores
remunerações e condições de trabalho, inclusive criminalizando-o,
perdurando até 1864, dizia o texto normativo em seus artigos:
1. A aniquilação de todas espécies de corporações de
cidadãos do mesmo estado ou profissão, sendo uma das
bases fundamentais da constituição francesa, são proibidas
de serem restabelecidas de fato, sob quaisquer pretexto e
forma que seja. [...] 4. Se, contra os princípios da liberdade
e da constituição, cidadãos ligados às mesmas profissões,
artes e negócios, tomaram deliberações ou fizeram entre si
convenções tendendo a atribuir um só preço determinado
como garantia de sua indústria ou de seus trabalhos, as
ditas deliberações e convenções, acompanhadas ou não de
juramento, são declaradas inconstitucionais, atentatórias à
liberdade e à declaração dos direitos do homem, e nulas de
efeito; os corpos administrativos e municipais serão
obrigados a declará-las assim. Os autores, chefes e
instigadores, que as provocaram, redigiram ou presidiram,
serão citados perante o tribunal de polícia, à requisição do
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Ultrapassadas as restrições impostas à organização sindical e a
possibilidade de reivindicação da classe trabalhadora à tutela estatal,
surge a Organização Internacional do Trabalho (OIT), agência integrante
da Organização das Nações Unidas que, diante dos signatários, vincula
os entendimentos normativos aos respectivos ordenamentos jurídicos. O
preâmbulo da Constituição da Organização do Trabalho (1946) institui
que:
Considerando que existem condições de trabalho que
implicam, para grande número de indivíduos, miséria e
privações, e que o descontentamento que daí decorre põe
em perigo a paz e a harmonia universais, e considerando
que é urgente melhorar essas condições no que se
refere, por exemplo, à regulamentação das horas de
5
trabalho, à fixação de uma duração máxima do dia e da
semana de trabalho, ao recrutamento da mão-de-obra, à
luta contra o desemprego, à garantia de um salário que
assegure condições de existência convenientes, à proteção
dos trabalhadores contra as moléstias graves ou
profissionais e os acidentes do trabalho, à proteção das
crianças, dos adolescentes e das mulheres, às pensões de
velhice e de invalidez, à defesa dos
interesses dos trabalhadores empregados no
estrangeiro, à afirmação do princípio "para igual trabalho,
mesmo salário", à afirmação do princípio de liberdade
sindical, à organização do ensino profissional e técnico, e
outras medidas análogas;
Diante das convenções internacionais em torno das relações de
trabalho, o século XX torna-se imprescindível à efetividade da atuação
jurisdicional sobre as relações de trabalho, sendo a partir de então,
supervisionadas pelo Estado.
2.2 Das Relações de Trabalho na Constituição Federal do Brasil
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advento da Constituição Federal insculpiu em sua lei maior a tutela
estatal às relações de trabalho. O Constituinte originário destinou
especial atenção ao trabalho, dispondo em seu artigo 6º que “são
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direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho [...]”, nesse sentido, são estabelecidos princípios e garantias
vinculativos aos contratos de trabalho e seus efeitos, CUNHA (2010, p.
39) entabula que:
A Constituic?a?o Federal traz as regras mi?nimas em
mate?ria trabalhista, consoante o disposto no art. 7º e no
art. 10 do Ato das Disposic?o?es Cons- titucionais
Transito?rias, havendo o detalhamento de tais direitos na
Consolidac?a?o das Leis do Trabalho que, sendo a principal
lei ordina?- ria trabalhista, dispo?e sobre direito individual,
direito coletivo e di- reito processual do trabalho.
As garantias constitucionais abrangem as relações individuais de
trabalho, bem como, as coletivas, esta deriva da atuação representativa
de entidades de classe e aquela, no âmbito dos acordos bilaterais, visa
tutelar a dignidade do trabalhador.
O artigo 7º da CF estabelece que “são direitos dos trabalhadores

urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição
social” o rol de garantias individuais, tais como, formalização contratual,
seguro-desemprego, fundo de garantia por tempo de serviço, entre
outras garantias que visam estabelecer regras gerais no âmbito do
contrato individual de trabalho coibindo arbítrios diante da
hipossuficiência contratual existente entre o empregado e empregador.
Nesse sentido CUNHA[2] diz que “o objeto principal do direito do
trabalho e? o restabelecimento do equili?brio na relac?a?o entre
empregado e empregador, posto que, sabidamente, o trabalhador
encontra-se em posic?a?o de inferioridade diante daquele”.
Do mesmo modo, porém com uma abrangência de cunho coletivo,
o texto constitucional garante a autonomia dos sindicatos e associações
profissionais, garantindo dessa forma a representação classista, o artigo
8º da Constituição Federal dispõe que:
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical,
observado o seguinte:
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fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão
competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a
intervenção na organização sindical; [...]
II - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões
judiciais ou administrativas;
A atuação dos entes sindicais representa ferramenta indispensável
à melhoria da condição social dos trabalhadores, visto que, devido à
legitimidade de propor e ratificar acordos e convenções coletivas, os
mesmos desempenham função legiferante de normas com efeitos
bilaterais que, em observância ao princípio da vedação ao retrocesso
social, devem ser mais favoráveis ao trabalhador.
As normas gerais estabelecidas no âmbito da CF tem como
principal norma infraconstitucional regulamentadora a Consolidação das
Leis do Trabalho, anterior ao quadro constitucional vigente, porém
recepcionada por atender seus princípios.
2.2.1

Teoria da Recepção5 Material da CLT no âmbito da Constituição
Federal
O Estado de Direito ao ter estabelecido seu escopo e fundamentos
concebe um texto normativo máximo que, diante das formulações
sociais, estabelece princípios e direcionamentos para o alcance do bemestar social, tal texto conhecido como Constituição tem o condão de
afastar a aplicabilidade das normas anteriores ao início de sua vigência,
quando incompatíveis.
Não obstante a possibilidade de expurgação de norma
incompatíveis com o vigente ínterim constitucional, urge a possibilidade
de recepção material das normas infraconstitucionais anteriores,
mantendo sua validade, porém com novo fundamento, MENDES e
BRANCO (2016, p. 107) lecionam que:
[...] o poder constituinte origina?rio da? ini?cio a?
ordem juri?dica. Isso, pore?m, significa que todos os
diplomas infraconstitucionais perdem vigor com o advento
de uma nova Constituic?a?o? Uma resposta positiva
inviabilizaria a ordem juri?dica. Por isso se entende que
aquelas normas anteriores a? Constituic?a?o, que sa?o com
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ela compati?veis no seu conteúdo, continuam em vigor.
Diz-se que, nesse caso, opera o feno?meno da recepc?a?o,
que corresponde a uma revalidac?a?o das normas que na?o
desafiam, materialmente, a nova Constituic?a?o.
A compatibilidade material é requisito sine qua non para a
revalidação da norma anterior a Constituição, sendo irrelevante o
instrumento normativo utilizado à época, desde que a legislação tenha
produzido efeitos durante sua vigência em ordenamento jurídico
anterior, pois a “forma e? regida pela lei da e?poca do ato (tempus regit
actum), sendo, pois, irrelevante para a recepc?a?o”[3].
A CLT representa instrumento normativo anterior à Constituição
Federal de 1988, mas sua regulamentação normativa atende ao princípio
da proteção e do retrocesso aos direitos sociais, insculpidos na ordem
constitucional, tornando-a materialmente coadunável e, desse modo,
recepcionada.
2.2.2
Princípio da Vedação ao Retrocesso dos Direitos Sociais
Os Direitos Sociais podem ser conceituados como, diante da tutela
estatal, garantias de exercício e gozo de direitos fundamentais em
condições de igualdade. No âmbito das relações de trabalho o
constituinte estabeleceu a devida proteção ao trabalhador, parte
hipossuficiente da relação contratual, estabelecendo limites ao poder
normativo infraconstitucional, bem como, à criação legislativa bilateral,
advinda das negociações.
Nesse diapasão, por se tratarem de ferramentas garantidoras do
indivíduo cria-se na Jurisprudência a vedação ao retrocesso dos Direitos
Sociais, consolidando-os como cláusulas rígidas, inacessíveis ao
legislador e resultado de conquistas relevantes ao amadurecimento
democrático e a lógica progressista do desenvolvimento humano.
MENDES e BRANCO (2016, p. 669) ensinam que
Trata-se de princi?pio segundo o qual na?o seria
possi?vel extinguir direitos sociais ja? implementados,
evitando-se, portanto, um verdadeiro retrocesso ou
limitac?a?o tamanha que atinja seu nu?cleo essencial [...] Na
definic?a?o de Ha?berle, esse princi?pio possui “um nu?cleo
de elementos que se fundamentam na dignidade hu- mana
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eliminados”.
A previsão dos Direitos Sociais ilustra bem a intenção do
constituinte em instituir nas relações de trabalho a devida tutela estatal,
no sentido de garantir, ante os pactos bilaterais, garantias mínimas de
equidade. Um exemplo da efetivação do direito social do trabalho está
no inciso II do artigo 7º da Constituição Federal que entabula como
direito do trabalhador o “seguro-desemprego, em caso de desemprego
involuntário”, que visa impedir a subtração da dignidade da pessoa
humana nos casos de ruptura do vínculo empregatício sem causa.
A vedação, supressão ou diminuição dos Direitos Sociais reside na
oportuna efetivação das normas constitucionais, pois normatizadas
determinadas garantias, há uma limitação à atividade legiferante no que
atine a regulamentação dessas normas, STRECK (2001, p. 55) afirma que :
Dito de outro modo, a Constituição não tem somente
a tarefa de apontar para o futuro. Tem, igualmente, a
relevante função de proteger os direitos já conquistados.
5
Desse modo,
mediante a utilização da principiologia
constitucional (explícita ou implícita), é possível combater
alterações feitas por maiorias políticas eventuais, que
legislando
na
contramão
da
programaticidade
constitucional, retiram (ou tentam retirar) conquistas da
sociedade.
O posicionamento da Doutrina apresenta-se consoante com o
entendimento jurisprudencial:
Ementa: AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL. LEI Nº 12.506
/2011. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL.
DIREITO EXCLUSIVO DO TRABALHADOR. A teor da Súmula
nº 35 deste e. TRTES, "em respeito ao princípio do nãoretrocesso social, o aviso prévio proporcional instituído
pela Constituição Federal (art. 7º, inciso XXI) e
regulamentado pela Lei nº 12.506 /2011 é direito

2.2.3

exclusivo do trabalhador". (TRT 17ª R., RO 0001148 10.2015.5.17.0006, 1ª Turma, Rel. Desembargador José Luiz
Serafini, DEJT 30/06/2016).
O Princípio da Proteção nas Relações de Trabalho
231
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O princípio da proteção pressupõe que o empregador, detentor do
poder econômico, imprime desproporcional influência na relação
trabalhista pois o trabalhador diante da evidente hipossuficiência
representaria o elo fraco obrigacional, devendo haver um reequilíbrio
por meio da intervenção estatal, DELGADO (2001, p. 23) define que
[...] o princípio tutelar influi em todos os seguimentos
do Direito Individual do Trabalho, influindo na própria
perspectiva desse ramo ao construir-se, desenvolver-se e
atuar como direito. Efetivamente, há ampla predominância
nesse ramo jurídico especializado de regras essencialmente
protetivas, tutelares da vontade e interesse obreiros; seus
princípios
são
fundamentalmente
favoráveis
ao
trabalhador; suas presunções são elaboradas em vista do
alcance da mesma vantagem jurídica retificadora da
diferenciação social prática.
A posição de subordinação do trabalhador emerge como requisito
de atuação jurisdicional na atividade legislativa e judiciária, devendo ser
dividida em subprincípios, quais sejam: in dubio pro operário, aplicação
da norma e condição mais favoráveis.
O subprincípio do in dubio pro operário consiste na proteção do
trabalhador em razão da sua fragilidade ante o empregador, garantindolhe na existência de duas interpretações da mesma norma, àquela em
seu benefício. A aplicação da norma mais benéfica, por sua vez, reside na
relativização da hierarquia normativa no âmbito do Direito do Trabalho,
podendo, na existência de duas normas que tratem da mesma temática
trabalhista.
Por fim, quando a relação bilateral estabelecer situação mais
favorável ao trabalhador, estaremos diante da priorização de tal
condição, ainda que diferente da norma positivada deverá prevalecer, no
sentido de alcançar a real condição social razoável ao empregado.
2.3 Consolidação das Leis do Trabalho (contexto histórico e normatização
de Direitos e posteriores alterações)
A Consolidação das Leis do Trabalho surge da atividade legiferante
contrária ao liberalismo predominante no século XIX, o governo Getúlio
Vargas (1930-1945) impunha ao Estado soberano tutelar as relações de
trabalho com efeitos no âmbito material e processual.
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do trabalhador e as prerrogativas das entidades representativas de
classe, visando inclusive à possibilidade de realização de acordos e
convenções coletivas. Segundo seu artigo inaugural, o texto normativo
estabelece que a “Consolidação estatui as normas que regulam as
relações individuais e coletivas de trabalho, nela previstas”.
A legislação trabalhista traz em seu escopo relevante menção à
negociação entre os polos da relação de trabalho, quais sejam,
trabalhador e empregador[4]. A CLT define que:
Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo
de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos
representativos de categorias econômicas e profissionais
estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das
respectivas representações, às relações individuais de
trabalho.
A negociação urge como ferramenta normativa que institui regra
de efeito inter partes e deve, diante do evidente desequilíbrio na relação
5 mais benéfico ao trabalhador, não devendo o
contratual, ter regramento
acordado servir de subterfúgio para o cometimento de abusos com o
fito de maximizar o lucro em detrimento de supressão de garantias
individuais.
2.3.1
Vulnerabilidade na Relação de Trabalho
A Vulnerabilidade é uma condição de desprovimento de condições,
no âmbito jurídico, na observância isonômica das relações, pode ser
conceituada como desequilíbrio em uma relação bi-obrigacional que
presumidamente enseja vantagem de um polo em detrimento de outro,
diante da vulnerabilidade do contexto fático. MARQUES (2015,p.52)
apud MORAES (2009, p.125) leciona que:
[...] o princi?pio pelo qual o sistema juri?dico
positivado brasileiro reconhece a qualidade ou condic?a?o
daquele(s) sujeito(s) mais fraco(s) na relac?a?o de consumo,
tendo em vista a possibilidade de que venha(m) a ser

ofendido(s) ou ferido(s), na sua incolumidade fi?sica ou
psi?quica, bem como a?mbito econo?mico, por parte do(s)
sujeito(s) mais potente(s) da mesma relac?a?o.
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O relevante ensinamento da Doutrina vem estabelecer o liame
entre a Vulnerabilidade e as relações de trabalho que reside exatamente
na subordinação do empregado para com o empregador que por sua
vez representa condição sine qua non para a configuração de vínculo
empregatício como bem define a legislação, in verbis, que “considera-se
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empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não
eventual a empregador, sob a dependência deste”, bem como,
solidifica a Jurisprudência:
Ementa: VÍNCULO DE EMPREGO. Para que seja
reconhecido vínculo empregatício deve existir na relação
de emprego: subordinação, pessoalidade, onerosidade e
não eventualidade. (TRT-4- Recurso Ordinário RO
00209015820155040282 (TRT 4) Data de publicação:
28.06.2017).
A partir de tal constatação percebe-se que a vulnerabilidade está
fundamentalmente interligada à relação de trabalho e diante disso
merece prosperar o esforço estatal em aplicar medidas capazes de
fomentar a equidade nos contratos individuais de trabalho.
A tutela estatal traz reflexos no âmbito processual que, em
observância ao princípio da Proteção, garante a compensação da
vulnerabilidade fática no deslinde processual, LEITE (2009, p.76 e 77) traz
brilhante lição acerca do tema:
O princípio da proteção é peculiar ao processo do
trabalho. Ele busca compensar a desigualdade existente na
realidade socioeconômica com uma desigualdade jurídica
em sentido oposto. O princípio da proteção deriva da
própria razão de ser do processo do trabalho, o qual foi
concebido para realizar o Direito do Trabalho, sendo este
ramo da árvore jurídica criado exatamente para compensar
a desigualdade real existente entre empregado e
empregador, naturais litigantes do processo laboral.
A isonomia processual é reflexo da existência da Vulnerabilidade fática,
DELGADO (2006, p.197 e 198) corrobora:
Efetivamente, há ampla predominância nesse ramo
jurídico especializado de regras essencialmente protetivas,
tutelares da vontade e interesses obreiros; seus princípios
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presunções são elaboradas em vista do alcance da mesma
vantagem jurídica retificadora de diferenciação prática. Na
verdade, pode-se afirmar que sem a ideia protetivoretificadora, o Direito Individual do Trabalho não se
justificaria histórica e cientificamente.
2.3.2
Vedação à prevalência dos termos contratuais em detrimento de
garantias individuais
As relações de trabalho possuem fundamentalmente um requisito a
ser atendido, derivado de normativa constitucional, a isonomia. Nesse
contexto, cabe-nos refletir quanto a extensão da liberdade contratual e
as vedações legais impostas.
Na esfera cível é estipulado que para que ocorra a validade do
negócio jurídico estejam atendidos os requisitos[5] quanto à licitude do
objeto, capacidade do agente e forma prescrita, interessa-nos em
primeiro plano os dois primeiros requisitos.
A licitude do objeto encontra guarida na inexistência de vedação
5
legal quanto à sua existência,
AZEVEDO (2012, p.173) ensina que:
Quanto a licitude e possibilidade do objeto, existe o
grande tronco de impos- sibilidade, que as faz nascer. Isso
porque, quando a impossibilidade e? juri?dica, o objeto e?
ili?cito, pois contraria a lei, sendo nulo, por isso, de pleno
direito, o nego?cio juri?dico com esse objeto.
Nessa esteira há umbilicalmente uma vedação quanto à validade
de qualquer contrato que conflite com expressa vedação legal, nos
contratos de trabalho idêntica é a perspectiva. A Consolidação das Leis
do Trabalho regulamenta diversos direitos individuais do trabalhador
como férias, direito ao recebimento de um salário-mínimo, descanso
inter-jornada e intrajornada, entre outros, vinculantes à ratificação de
acordos bilaterais.
A CLT comporta, inclusive, clara determinação quando da limitação
da livre estipulação contratual, seu artigo 444 dispõe que:

Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem
ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em
tudo quanto não contravenha às disposições de proteção
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ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam
aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.
A inobservância contratual dos direitos individuais dos
trabalhadores enseja às cláusulas contrárias nulidade plena, a
Jurisprudência é pacífica nesse ponto, vejamos:
Ementa: CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO. ESCALA
DE TRABALHO EM TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA
DE 12 HORAS. NULIDADE. Não obstante a Carta
Constitucional de 1988 ter possibilitado a negociação
coletiva no tocante à jornada de trabalho dos obreiros,
deve-se rechaçar quaisquer cláusulas normativas que
ponham em risco á saúde e higidez física dos
trabalhadores, impondo-se a declaração de sua nulidade e
condenação dos empregadores ao pagamento das verbas
correspondentes. (TRT 17ª R., 0040400-45.2012.5.17.0161,
Rel. Desembargador Jailson Pereira da Silva, DEJT
26.02.2013).
A Doutrina por sua vez, diante da evidente desigualdade entre os
polos contratuais, estipula evidente determinação legislativa e coerente
atuação estatal na limitação do exercício de contratar no ramo do Direito
do Trabalho, cláusulas estipuladas em detrimento de garantias
individuais devem ser rechaçadas pelo ordenamento jurídico vigente,
NASCIMENTO (2014, p.567) bem ensina:
Se ha? um ramo do Direito no qual o contrato e?
controlado pelas leis, ele e? o direito do trabalho. Os
motivos sa?o encontrados na histo?ria do direito do
trabalho e na questa?o social que evidenciou a
desigualdade entre as partes do contrato de trabalho,
diante da qual, para restabelecimento do equi?li?brio, foi
necessa?rio restringir a autonomia da vontade, e, no campo
contratual, em vez de prevalecerem as cla?usulas
autodeterminadas pelas partes, a lei interferiu, reduzindo a
autonomia das partes e incluindo-se no contrato, ainda que
as partes, mesmo na?o contratando, na?o quisessem no
seu contrato as cla?usulas da lei, porque estas passariam a
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A capacidade contratual das partes presume a igualdade de
pretensão, como exaustivamente exposto, a relação jurídica no âmbito
do Direito do Trabalho não garante ao trabalhador posição equilibrada,
visto que, possui sua direta subordinação ao empregador.
2.3.3
Acordos e Negociações coletivas e a aplicação da norma mais
favorável
A Constituição Federal estabelece em seu artigo 8º as prerrogativas
de defesa dos direitos trabalhistas em sentido amplo por meio das
entidades representativas de classe, garantindo-lhes autonomia
administrativa e isenção estatal quanto à sua atuação. A liberdade
sindical tem como escopo a possibilidade de negociações com entidades
representativas patronais em equidade, inclusive sem a interferência
estatal.
A participação do Sindicato como representante nas relações
negociais de classe surge exatamente da possibilidade de equiparação
5
de forças com as empresas, nesse sentido CHOHFI (2011, p.17) bem
define:
Tal participac?a?o obrigato?ria se deve ao fato de
existir uma equivale?ncia de forc?as de um sindicato de
classe (que representa a unia?o de trabalhadores) em
relac?a?o a?s empresas ou a?s entidades sindicais que as
representam, de modo que, em uma negociac?a?o coletiva
va?lida, teoricamente, na?o ha? parte hipossuficiente que
deva ser protegida pelo Estado.
Os acordos e convenções coletivas podem ser diferenciados em
sua amplitude e no alcance dos seus efeitos, o primeiro diz respeito à
negociação realizada entre uma entidade de representação laboral e
uma ou mais empresas, no sentido de criar uma norma de eficácia
bilateral, enquadrando apenas as relações existentes entre os dois polos,
enquanto a segunda envolve no polo negocial entidade representativa
dos empregadores e visam o estabelecimento de regras para os
contratos individuais no âmbito das respectivas categorias.
A hierarquia normativa no Direito do Trabalho estabelece uma
flexibilidade que visa atingir a melhor condição social do trabalhador[6],
237
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

SUSSEKIND (2002, p.134) estabelece que “independentemente da sua

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

colocação na escala hierárquica das normas jurídicas, aplica-se, em cada
caso, a que for mais favorável ao trabalhador”, nesse sentido,
convencionou-se que o acordado em acordos e convenções coletivas de
trabalho apenas poderiam estipular condições mais benéficas do que as
existentes em lei.
A Jurisprudência solidificou ao tratar da questão o seguinte
entendimento:
Ementa:
APLICAÇÃO
DA
NORMA
JURÍDICA.
HIERARQUIA DAS LEIS.PRINCÍPIO DA NORMA MAIS
FAVORÁVEL. – O fundamento do princípio da norma mais
favorável é a existência de duas ou mais normas, cuja
preferência na aplicação é objeto de polêmica. Esse
princípio autoriza a aplicação da norma mais favorável,
independentemente da hierarquia – apelo patronal
provido. (TRT – 1 – Recurso Ordinário RO
15443220115010342 – RJ (TRT 1).
No que tange a hierarquia entre os acordos e convenções coletivas,
o princípio da norma mais benéfica, pela lógica jurídica, deveria ter plena
aplicação quanto ao conjunto de condições mais favoráveis ao
trabalhador, porém, com ao advento da Reforma Trabalhista de 2017 (o
tema será tratado mais adiante), os acordos coletivos terão prevalência
sobre as convenções, independentemente das condições entabuladas,
assim dispõe o artigo 620 da CLT: “As condições estabelecidas em

acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas
em convenção coletiva de trabalho”.
2.3.4

Princípio da Primazia da Realidade nas negociações trabalhistas
As negociações trabalhistas visam estabelecer normativas bilaterais
nas relações de trabalho, incorporando aos polos requisitos próprios de
atendimento em observância da Lei, por se tratar de negociação no
âmbito trabalhista deverá coadunar com os princípios norteadores da
matéria, entre outros, o da Primazia da Realidade.
O princípio da Primazia da Realidade visa instruir as relações
jurídicas sob o espectro do arcabouço fático que, em divergência com a
produção documental, deverá ter prevalência no sentido de alcançar
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que:

o seguinte:
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No Direito do Trabalho deve-se pesquisar,
preferentemente, a prática concreta efetivada ao longo da
prestação de serviço, independetemente da vontade
eventualmente manifestada pelas partes na respectiva
relação jurídica. A prática habitual – na qualidade de uso –
altera o contrato pactuado, gerando direitos e obrigações
novos às partes contratantes (respeitada a fronteira da
inalterabilidade contratual lesiva).
A Legislação tem imprescindível colocação nessa análise, pois dada
a subordinação necessária entre o trabalhador e o empregador, a
influência exercida quando da negociação poderia ser onerosamente
excessiva à parte hipossuficiente, fazendo-a se submeter à perda ou
flexibilização de garantias na esperança de manutenção do seu vínculo
empregatício.
O artigo 8º da CLT em seu § 3º dispõe em seu novo texto normativo
5

Art. 8º [...]
§3º No exame de convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará
exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais
do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção
mínima na autonomia da vontade coletiva.
A contemporânea Legislação Trabalhista impõe à atividade
jurisdicional limitação à análise de regularidade e, inclusive, controle de
constitucionalidade, sobre as negociações coletivas sob a
fundamentação de intervenção mínima baseada em uma suposta
“vontade coletiva” que, do ponto de vista fático, não tem solidez, pois,
diante da subordinação dos obreiros, não há o que se falar em
igualdade, tampouco em capacidade da classe trabalhador ante a
influência empresarial.
2.4 Reforma Trabalhista e a Sobreposição do Acordado sobre o Legislado
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A Lei 13.467 de 2017 alterou diversos dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho, notadamente os que regulamentavam a essência
das negociações coletivas que, diante da nova lógica legislativa,
passaram a ter maior autonomia no que tange os termos e sua
efetivação.
A inovação legislativa concedeu a possibilidade de sobreposição do
acordado ante o legislado, destituindo a lei da função de agente
limitadora de arbítrios nas negociações coletivas sob o pretexto de
maior autonomia coletiva nas tratativas em flagrante dissonância aos
princípios constitucionais do trabalho.
O artigo 611-A traz a seguinte redação:
Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo
de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre
outros, dispuserem sobre: I- pacto quanto à jornada de
trabalho, observados os limites constitucionais; II- banco de
horas anual; III- intervalo intrajornada, respeitado o limite
mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis
horas; IV- adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de
que trata a Lei 13.189, de 19 de novembro de 2015; Vplano de cargos, salários e funções compatíveis com a
condição pessoal do empregado, bem como identificação
dos cargos que se enquadram como funções de confiança;
VI- regulamento empresarial; VII- representante dos
trabalhadores no local de trabalho; VIII- teletrabalho,
regime de sobreaviso, e trabalho intermitente; VIIIteletrabalho,
regime
de
sobreaviso,
e
trabalho
intermitente; IX- remuneração por produtividade, incluídas
gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por
desempenho individual; X- modalidade de registro de
jornada de trabalho; XI- troca do dia de feriado; XIIenquadramento do grau de insalubridade; XIIIprorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem
licença prévia das autoridades competentes do Ministério
do Trabalho; XIV- prêmios de incentivo em bens ou
serviços, eventualmente concedidos em programas de
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empresa.
A sobreposição do acordado enseja uma falsa aparência de maior
liberdade e fere essencialmente princípios constitucionais que norteiam
a proteção dos Direitos Sociais e do Direito do Trabalho, é inconcebível
que diante do reconhecimento da hipossuficiência do trabalhador na
relação trabalhista que se fale em igualdade entre os polos na
negociação coletiva, visto que, a subordinação existente macula
frontalmente a capacidade representativa, ferindo o princípio da
Isonomia.
Não obstante, a Reforma Trabalhista inaugurou restrições às
negociações coletivas que, à primeira vista seriam suficientes para
eliminar a discussão quanto à sua Constitucionalidade, vejamos:
Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção
coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente,
a supressão ou a redução dos seguintes direitos: [...] II seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
5 dos depósitos mensais e da indenização
[...]III - valor
rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS); [...]IV - salário mínimo; [...] XIX – aposentadoria [...]
Os incisos II, III, IV e XIX destacados representam evidentes
exemplos das inovações legislativas no que se referem às garantias
individuais dos trabalhadores e o impacto das negociações sobre eles. O
artigo 611-B estabelece um rol taxativo de matérias que não podem ser
alvo de negociações coletivas no sentido de suprimi-las ou reduzi-las,
porém na realidade há uma incongruência quanto à sua aplicabilidade e
efetividade.
A maximização da autonomia negocial entre o empregador e
empregado alcança as amplitudes individuais e coletivas que, em
eventual controle de constitucionalidade, terão sua eficácia posta em
questão, pois direta ou indiretamente impactam garantias individuais
entabuladas pela Constituição Federal.

2.4.1

O Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Poder Judiciário
no âmbito dos Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho.
A reforma trabalhista impôs grave limitação à atuação do Poder
Judiciário no âmbito dos Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho, o
241
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artigo 8º, §3º apresenta a intenção do legislador em prestigiar a
possibilidade de normatização negociada nas relações trabalhistas
tornando-as interna corporis e ratificando a posição do Juízo do
Trabalho à mera análise de regularidade formal do negócio jurídico.
Não obstante é deveras importante ressaltarmos que o Princípio da
Inafastabilidade do Poder Judiciário representa garantia individual de
todo brasileiro e está insculpido no artigo 5º, XXXV, que determina que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito”, noutras palavras BASTOS (2011, p.214) ensina que:
Isto significa que lei alguma poderá auto-excluir-se da
apreciação do Poder Judiciário quanto à sua
constitucionalidade, nem poderá dizer que ela seja
inivocável pelos interessados perante o Poder Judiciário par
resolução das controvérsias que surjam da sua aplicação.
A Carta Magna institui que o Controle de Constitucionalidade
ocorre de maneira concentrada e difusa e que todos os órgãos do Poder
Judiciário quando da apreciação de demanda poderão fazê-lo. O
controle de constitucionalidade difuso reside na análise do caso
concreto e se dá em todas as instâncias do Poder Judiciário, surge na
relação processual existente; controle de constitucionalidade
concentrado, por sua vez, ocorre no âmbito dos questionamentos
abstratos instrumentalizados nos órgãos materialmente competentes e
propostos por indivíduos legitimados à sua propositura. SILVA (2003,
P.287) bem ensina que:
Afinal, de acordo com o sistema difuso-incidental de
controle da constitucionalidade das leis, em tese os juízos
monocráticos
também
podem
declarar
a
inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo; mas
neste passo a referência aos órgãos colegiados, os
tribunais. De outra parte, Câmaras e Turmas de órgão
colegiados, tribunais, também podem emitir tal declaração
em julgamento inter partes, incidentalmente [...]
Nesse diapasão urge a defesa da previsão de controle de
constitucionalidade também no Juízo do Trabalho, pois parte integrante
da Justiça tem o fito de julgar à luz da norma instituidora do
ordenamento jurídico pátrio, a Constituição Federal, as relações
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inconstitucionalidade da limitação da atuação jurisdicional sobre o
conteúdo material dos acordos e convenções de trabalho por ofensa à
garantia individual de pleito do cidadão brasileiro.
Cumpre destacar que o Legislador reformador em seu ínterim
decidiu impedir que fossem instrumentalizadas demandas processuais
visando o julgamento direto da matéria das cláusulas estipuladas em
negociação
coletiva,
vedando
inclusive
o
controle
de
constitucionalidade, sendo assim dispositivo legal expressamente
dissonante do arcabouço normativo constitucional.
2.4.2
Flexibilização dos Direitos Sociais: Férias, Jornada, Rescisão,
Seguro-desemprego.
Os Direitos Sociais possuem status de irretratáveis, não podendo
por ato normativo posterior terem sua eficácia abalada, sendo vedadas
ao Legislador quaisquer medidas que visem retroceder efeitos dos
direitos já postos. A Reforma Trabalhista estipulou vedações quanto à
convenções coletivas que suprimam diversos direitos, porém tais
5 em ulteriores previsões negociais quando se
vedações são contrapostas
referem notadamente ao Seguro-Desemprego, Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, salário-mínimo e aposentadoria.
Quando se refere ao Seguro-desemprego, garantia individual do
trabalhador insculpida no artigo 7º da Constituição Federal, os
dispositivos reformadores inibem a possibilidade de supressão de tal
garantia, nesse passo chamamos a atenção ao artigo 484-A da CLT que
dispõe:
Art. 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto
por acordo entre empregado e empregador, caso em que
serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: [...] § 2º A
extinção do contrato por acordo prevista no caput
deste artigo não autoriza o ingresso no Programa de
Seguro-Desemprego.
A anomalia jurídica da rescisão acordada denota, diante da

natureza da relação trabalhista, evidente flexibilização de garantia
individual do trabalhador, bem como, inviabilização do objeto do acordo
do ponto de vista isonômico. Não obstante, o supracitado artigo
corrobora ainda que a “extinção do contrato prevista no caput deste
243
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma do inciso I-A do art.
20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% (oitenta por
cento) do valor dos depósitos”.
No que atine ao salário-mínimo e a aposentadoria ascende a
possibilidade da contratação por período intermitente onde a retribuição
pecuniária seria proporcional à duração da atividade laboral e os demais
reflexos financeiros e contributivos proporcionais à remuneração
percebida no mês. A possibilidade de contratação está insculpida no
artigo 443 da CLT, vejamos:
Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser
acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por
escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para
prestação de trabalho intermitente. [...]
3º Considera-se como intermitente o contrato de
trabalho no qual a prestação de serviços, com
subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância
de períodos de prestação de serviços e de inatividade,
determinados
em
horas,
dias
ou
meses,
independentemente do tipo de atividade do empregado e
do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por
legislação própria.
Em análise do supracitado artigo é possível perceber que a
relativização do vínculo empregatício, ainda que formal, traz ao
trabalhador rendimentos proporcionais ao diretamente pactuado com o
empregador, na prática faz-se evidente a possibilidade de contratação
em jornadas pausadas que não garantirão ao trabalhador a percepção
de um salário-mínimo mensal.
Destarte, as contribuições previdenciárias obrigatórias serão
baseadas na remuneração mensal do trabalhador, a Medida Provisória
808 estabelecia que, na hipótese de remuneração mensal do trabalhador
inferior ao salário-mínimo, deveria o mesmo realizar o pagamento de
contribuição complementar de 8% sobre a diferença do valor percebido
e o salário-mínimo, porém, a MP perdeu sua eficácia em 23 de Abril de
2018 e não foi convertida em lei, gerando uma lacuna legal nesse ponto.
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trabalhador precisará arcar com o ônus da contribuição mínima sobre o
salário, ainda que não alcance o patamar constitucional, em outras
palavras, a aposentadoria estará indiretamente ameaçada quando não
realizada a complementação contributiva.
3. Conclusão
Por todo o exposto é possível absorver que a Reforma Trabalhista
em seu escopo normativo afronta em diversos pontos a Constituição
Federal, não tendo fundamento basilar para sua plena eficácia no
ordenamento jurídico pátrio. A flexibilidade da hierarquização das
normas trabalhistas existia sob o espectro da limitação do arbítrio
empresarial nas negociações individuais e coletivas pela lei, garantindo
assim o mínimo de equilíbrio nos acordos e convenções, tal como nos
pactos individuais.
Com o advento da Legislação reformadora diversas garantias
individuais foram relativizadas o que contrapõe frontalmente a vedação
ao retrocesso dos Direitos Sociais insculpidos na Constituição Federal,
5
não suficiente o Legislador
tenta limitar a atuação jurisdicional sob o
pretexto da autonomia coletiva, na tentativa de impedir que possa o
Juízo do Trabalho exercer o controle de constitucionalidade nas
cláusulas pactuadas nos acordos e convenções.
Ademais a tentativa legiferante de impor ao ordenamento jurídico
a possibilidade de quebra de mecanismos de proteção da parte
obrigacional hipossuficiente gera um total desequilíbrio ao Estado de
Direito fazendo com que a aplicação da literalidade normativa enseje um
sentimento de injustiça e ferramenta de opressão daquelas
desguarnecidos que, antes acautelados pelo manto da Constituição
Cidadã, sejam submetidos à uma Legislação perversa que visa não só
relativizar garantias individuais como também privar o proletariado de
demandar ao Poder Judiciário afrontas à Constituição Federal e ao
Estado Democrático de Direito.
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NOTAS:
[1] Disponível
em http://www.fafich.ufmg.br/hist_discip_grad/LeiChapelier.pdf
[2] Op.cit. p.40
[3] Op. Cit. Pág. 107
[4] Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva,
que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a
5
prestação pessoal de serviço.
Art. 3º - Considera-se
empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a
empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
[5] Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou
não defesa em lei.
[6] Artigo 7º, caput, da Constituição Federal estabelece que “são direitos

dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social”, estabelecendo no própria texto constitucional a
flexibilidade de hierarquia normativa no Direito do Trabalho.
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RESUMO: As conquistas visando um meio ambiente equilibrado e tutelado por
nosso ordenamento jurídico, como direito fundamental, são frutos de empenho
de várias entidades internacionais e pesquisas multidisciplinares. O PL
6299/2002 que tramita na Câmara dos Deputados é considerado pela
comunidade científica e jurídica um retrocesso. O estudo tem por objetivo
analisar como os agrotóxicos estão disciplinados, quais as mudanças estão
sendo propostas para nossas leis e apontar as possíveis inconstitucionalidades.
Para tanto, serão utilizados pesquisas bibliográficas em doutrinas, legislação,
artigos científicos, propostas legislativas e jurisprudências pertinentes.
PALAVRAS-CHAVE: Meio

ambiente,

Agrotóxico,

Proposta

legislativa,

Inconstitucional.
ABSTRACT: The achievements aimed at a balanced environment and protected
by our legal system, as a fundamental right, are fruits of the commitment of
several international entities and multidisciplinary researches. The PL 6299/2002
that is processed in the Chamber of Deputies is considered by the scientific and
legal community a setback. The study aims to analyze how pesticides are
disciplined, what changes are being proposed to our laws and to point out
possible unconstitutionalities. For this purpose, bibliographical research will be
used in doctrines, legislation, scientific articles, legislative proposals and
relevant jurisprudence.
KEYWORD: Environment, Agrochemicals, Legislative proposal, Unconstitutional.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Meio ambiente como direito fundamental: 2.1
Breve histórico do reconhecimento do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado; 2.2 Direito fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. 3. Como o agrotóxico está disciplinado em nosso
ordenamento jurídico. 4. Como o agrotóxico fica disciplinado no PL 6.299/2002:
a) Violação dos arts. 23 e 24 da Constituição Federal- CF; b) Violação dos
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incisos VI do art. 170, 196 e inciso V do §1º do art. 225 da CF; c) Violação ao
inciso V do art. 170 da CF; d) Violação ao Parágrafo 4º do art. 220 da CF; e)
Violação à vedação ao retrocesso dos direitos socioambientais (art. 196 e 225
da CF); f) Violação à vedação da proteção deficiente do meio ambiente (§ 3º do
art. 225 da CF). 5. Conclusão. Referências bibliográficas.
1.

INTRODUÇÃO
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O interesse por um meio ambiente ecologicamente equilibrado há
algum tempo passou a ter lugar de destaque nas discussões em esfera mundial
que envolvem programas políticos, que resultou em uma série de tratados e
convenções internacionais com o intuito de avaliar e estimular o
desenvolvimento sustentável, sob pena de esgotamento e contaminação dos
recursos naturais e diminuição da qualidade de vida dos indivíduos que
habitam nosso planeta.
O nosso ordenamento jurídico, tanto em nível constitucional quanto
infraconstitucional, disciplina a matéria relacionada a agrotóxicos desde a
5
entrada em nosso território até a utilização deles pelos produtores rurais. Cada
artigo que trata do assunto, deriva de muitos estudos e discussões realizados
pelos mais diversos segmentos científicos para que, então, pudessem se
estabelecer como lei e proporcionar segurança jurídica e qualidade de vida.
Na contramão desse processo, surge uma proposta de lei - PL
6299/2002 -, que tramita na Câmara do Deputados, conhecida como lei do
agrotóxico, que se for aprovada provocará um retrocesso em nossa legislação
ambiental, com potencial de inviabilizar por completo o modelo de fiscalização
e controle de produtos tóxicos que são aplicados em nossas culturas,
desmontar a logística que impede a entrada e a utilização de substâncias como
alto poder de toxicidade em nosso país e, por conseguinte, afastar qualquer
possibilidade de investigação e punição aos responsáveis por esses
descaminhos.
O presente trabalho, nesse sentido, tem por objetivo analisar como a
doutrina tem se posicionado em relação ao meio ambiente, enquanto direito
fundamental, verificar como nosso ordenamento jurídico disciplina os
agrotóxicos, como ficará – e suas consequências -, caso o Projeto de Lei seja
aprovado e se há ou não inconstitucionalidade na proposta.
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O trabalho foi dividido em três capítulos, utilizando-se pesquisas
bibliográficas em doutrinas, legislação, artigos científicos, propostas legislativas
e jurisprudências pertinentes.
2. MEIO AMBIENTE COMO DIREITO FUNDAMENTAL
Inicialmente, interessante verificar como a expressão “meio ambiente” é
tratada sob o prisma das diversas áreas de estudo de forma a facilitar a
compreensão, bem como o direcionamento do presente trabalho. Assim, de
acordo com o Dicionário Aurélio, meio ambiente pode ser definido como
conjunto das condições biológicas, físicas e químicas nas quais os seres vivos se
desenvolvem[1].
Questionada por parte da doutrina, por entender que se trata de
redundância, a referida expressão, no entendimento de Marcelo Abelha
Rodrigues, tem alcance muito mais amplo que os conceitos de “meio” e
“ambiente”, até porque trata-se uma um instituto novo e autônomo[2].
Um dos marcos conceituais e que registrou uma etapa muito importante
na ecopolítica internacional, deu-se na Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente Humano em 1972, que ficou mais conhecida como Conferência
de Estocolmo[3]. Nela, sugeriu-se que meio ambiente consistia de um conjunto
de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais, os quais teriam
capacidade de provocar efeitos diretos ou indiretos, em diferentes espaços de
tempo, sobre os seres vivos e as atividades humanas[4].
No Brasil, o primeiro instrumento jurídico a conceituar o meio ambiente
foi a Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA, estabelecida na Lei 6.938/81,
que em seu artigo 3º, assim o define:
Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se
por:
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis,
influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as
suas formas[5];
(...)
A Norma ISO 14001:2004, por sua vez, atenta às questões ambientais,
conceituou meio ambiente nos seguintes termos: “circunvizinhança em que
uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora
fauna, seres humanos e suas inter-relações[6]”.
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Afastando-se da conceituação do termo ambiente, visto tratar-se de uma
entidade nova como mencionado acima, o meio ambiente é definido, ainda,
como um lugar onde a vida se manifesta, incluindo nesse parâmetro não
apenas os seres vivos, mas, também, os elementos não vivos que se
harmonizam de alguma forma para que a vida aconteça[7].
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Nesse sentido, não se pode dissociar a relação ser humano/natureza
quando se fala em meio ambiente, considerando-o como se fosse um objeto e
que ali estivesse para atender às necessidades humanas. Este deve ser visto
como autônomo, como um dos polos dessa relação e que, dessa
interdependência, resulta o homem como parte da natureza e que sem ela não
teria condições de sobrevivência[8].
Inúmeros autores, assim, bem como organizações não-governamentais,
trazem para as suas contextualizações a denominação de direito internacional
ambiental que fora reconhecida por meio de resolução, pela Assembleia Geral
das Nações Unidas, que resultou em convocação, em junho de 1992, para a
Conferência sobre Meio Ambiente
5 e desenvolvimento[9].
Com a Constituição de 1988, as questões ambientais passaram a ganhar
vulto, destinando-se uma gama de dispositivos que inclui, ainda, capítulo
específico reservado ao assunto. Em decorrência disso, a doutrina brasileira que
se ocupa com os aspectos do direito ambiental, agora fundamentada na Carta
Magna, passa a dispensa maior atenção aos elementos que envolvem a
temática e, assim, surgem conceitos como o de José Afonso da Silva acerca do
meio ambiente:
(...) interação do conjunto de elementos naturais,
artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento
equilibrado da vida em todas as suas formas[10]
Por ser uno e indivisível, não cabe entender o meio ambiente como algo
fragmentado ou divido. Para fins didáticos, sim, aceita-se, e a classificação dada
por José Afonso da Silva foi acatada pela doutrina e tornou-se referência nos
tribunais, pois apresenta o meio ambiente com toda sua amplitude, que inclui
elementos culturais, artificiais e do trabalho, não se limita apenas ao natural[11].
Visando estabelecer meio ambiente de forma didática, com atenção
voltada para a pluralidade dos seres que nos cercam, construiu-se, mesmo que
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de forma arbitrária no real, a definição de que meio ambiente seria a união de
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três grupos distintos, os quais poderiam ser classificados em: a) seres
inanimados ou não-vivos, b) seres vivos ou orgânicos e c) seres conscientes ou
humanos[12].
Na tentativa de reunir os conceitos doutrinários acerca de meio
ambiente, Marcelo Abelha Rodrigues afirma que o mesmo corresponde a tudo
aquilo que se inter-relaciona no espaço e que seja imprescindível para a
manutenção da vida com qualidade em todas as suas formas. Acrescenta,
ainda, que proteger o meio ambiente reverbera na tutela do meio biótico e
abiótico, porque dessa interação – das mais variadas formas - existente em
cada meio, ter-se-á como retorno a proteção, ao abrigo e a regência de toda
forma de vida[13].
Resta claro que a visão das pessoas, no que tange ao meio ambiente,
está diretamente ligada às crenças e aos aspectos axiológicos e, por isso
mesmo, requer perspicácia quando se objetiva interpretar tais concepções. Fazse necessário entender que o mesmo objeto de estudo pode ser vislumbrado
de formas distintas dada a influência de diferentes contextos culturais.
Portanto, mister entender que o meio ambiente não se constitui como um
objeto isolado de cada área, mas cultivado em um patamar maior que fornece
sustentação de todas as atividades e impulsiona os aspectos físicos, biológicos,
sociais e culturais dos seres humanos[14].
Seguindo essa lógica, Fabiano Melo aponta para o que entende melhor
definir o meio ambiente: “(...) a compreensão que se propugna é que o meio
ambiente, bem de uso comum do povo, é um bem jurídico autônomo, difuso,
indisponível e insuscetível de apropriação”[15].
a) BREVE HISTÓRICO DO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO MEIO
AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO
Um tema que pode ser considerado recente, mas que devido à
importância vem ganhando vulto no cenário internacional é a do meio
ambiente. Políticas ambientais que direcionem os países, de forma solidária,
visando conservar e preservar esse instituto para a geração atual e futura é
indispensável e urgente.
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Nesse sentido, o direito ambiental se constitui como um direito de
todos, transindividual e indivisível, haja vista o caráter difuso do bem jurídico
que protege – o meio ambiente -, que tende a discussões e interesses
globais[16].

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Algumas normas protetivas – em âmbito internacional -, datadas do
início do século passado, traziam abordagens quanto ao meio ambiente, como
a Convenção para a regulamentação da pesca da baleia, de 1931 e a
Convenção Internacional da pesca da baleia de 1946, a Convenção
Internacional para a proteção dos vegetais, de 1951, dentre outros. Contudo, o
Direito Internacional Ambiental só se afirmou após a Conferência Internacional
sobre o Meio Ambiente que ocorreu em 1972 em Estocolmo na Suécia[17].
Relevante ressaltar que na referida conferência o direito internacional
teve atenção especial, apesar de que, nela, ficou bastante clara as divergências
entre os Estados considerados desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento,
no que tange às obrigações que seriam acolhidas por cada ente[18].
5

Os países desenvolvidos, de maneira geral, incentivavam que as normas
fossem elaboradas e ratificadas por todos os Estados participantes,
independentemente de condição de desenvolvimento socioeconômico em que
o mesmo se encontrassem, ao passo que, os Estados em desenvolvimento se
contrapuseram a tal ideia afirmando serem, os desenvolvidos, os responsáveis
pela crise pela qual todos estavam passando e, por isso mesmo, deveriam ter
um percentual de responsabilidade maior pelos danos provocados até então.
Esse impasse não foi resolvido no evento e nem nos anos posteriores ao
mesmo[19].
Essa pressão, segundo Marcelo Dias Varella, foi considerada como um
instrumento, pelos países do Norte, visando barrar o desenvolvimento
econômico dos países do Sul, considerados até então, emergentes. Ficou claro
o descontentamento dos diplomatas do Sul que se colocaram contra as normas
ambientais propostas pelos países que já haviam desfrutado de épocas de
desenvolvimento. Em discurso, esses afirmaram ter o mesmo direito de destruir
a natureza assim como eles o fizeram[20].
O referido autor ainda cita que dois significativos encontros foram
realizados com repercussão mundial. O primeiro, em junho de 1992, no Rio de
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Janeiro, com o encontro da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, hoje tratada por Cúpula da Terra ou RIO 92, e
que teve como foco os interesses ambientais em âmbito global. O segundo,
Protocolo de Quioto, realizado em 11 de dezembro de 1997 – só entrou em
vigor em 16 de fevereiro de 2005 – estabeleceu-se compromisso, entre os
países considerados desenvolvidos, de redução de emissões de gases
provocadores do efeito estufa com a finalidade de propiciarem o
desenvolvimento sustentável. Excluíram os países emergentes desse acordo,
mas, estipulou-se que esses deveriam se preocupar com as melhorias do meio
ambiente e, para tanto, necessitariam efetuar sistemas de desenvolvimento
sustentável[21].
b) DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE
EQUILIBRADO
Tratando-se de tema de relevante importância e provida de
peculiaridades, o direito ambiental pode ser dividido em fontes materiais e
formais, onde aquelas são constituídas pelos movimentos populares,
descobertas científicas e pela doutrina jurídica, enquanto essas encontram
amparo na Constituição, nas leis, nos atos internacionais firmados pelo Brasil e
nas normas administrativas originadas dos órgãos competentes, além da
jurisprudência[22].
Em decorrência do avanço desenfreado da degradação que vem
sofrendo, o meio ambiente passou a ser o foco das atenções das sociedades e,
por isso, passou a integrar os direitos fundamentais, considerados de terceira
geração, nos textos constitucionais dos Estados Democráticos de Direito[23].
Tal fenômeno político resulta do caráter cada vez mais analítico das
constituições sociais, bem como da importância da elevação das regras e dos
princípios do meio ambiente ao ponto mais alto do ordenamento jurídico, o
que permite atribuir segurança jurídico-ambiental de maneira mais coativa[24].
As atenções para um meio ambiente equilibrado, no Brasil, passaram a
ter tratamento legal específico com a criação da Política Nacional do Meio
Ambiente em 1981 – LEI nº 6.938/81 – quando, então, surgem conceitos e
referências mais direcionadas para as políticas públicas ambientais, o que deu
suporte aos segmentos sociais, voltados para esse fim, no que tange à
preservação ambiental.
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Nesse sentido, urge que a sensibilidade humana se apegue à proteção
jurídica do meio ambiente dada sua importância na manutenção da vida.
Elevado ao patamar de direito fundamental, o meio ambiente ecologicamente
equilibrado passa a ter a proteção jurídica independentemente de quais sejam
os interesses: sociais, econômicos, preservação da natureza, que reverberam,
inevitavelmente, na vida humana[25].
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A constituição brasileira de 1988, considerada uma das mais avançadas e
amplas no que tange à tutela ambiental, foi a primeira a utilizar a expressão
meio ambiente e preocupou-se em dispensar atenção à disciplina da relação do
Poder Público e do cidadão brasileiro com o meio ambiente. Passo importante
e inovador tendo em vista que apenas a Lei Maior de 1946 fazia alusão à
temática e de maneira primária, ao mencionar medidas protetivas apenas, por
exemplo, à agua e às florestas[26].
Nesse sentido, observa-se o art. 225, caput, da Constituição da República
que assim dispõe:
Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente
5
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Percebe-se, diante de toda conjuntura, que todo o esforço de
constitucionalização e mobilização em nível internacional em torno do tema,
atende a um clamor protetivo do meio ambiente, mas não visando
exclusivamente o cidadão em defluência da insensibilidade e insensatez dos
nossos dirigentes, mas um chamamento solidário que atenda à coletividade e
que iguale, em prol desse objetivo maior, personagens públicos e privados[27].
A Constituição brasileira de 1988, ao tratar do meio ambiente,
consolidou em seu texto um dos mais avançados e importantes capítulos da
obra[28], todavia, referindo-se às ações conjuntas – público/privado - não
indicou como essa parceria poderia, de fato, se concretizar. Talvez pela
necessidade que a matéria tem de estar sempre se renovando conceitualmente
e na forma multidisciplinar de atuar, restando ao Direito, então, não a
exposição de paradigmas, mas a base jurídica e a possibilidade de
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desenvolvimento incessante de modelos que visem evitar a degradação do
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meio ambiente, visto que se trata de preceito vinculado à Constituição[29].
Nessa perspectiva, inadmite-se retrocesso ecológico enquanto direito
fundamental ao meio ambiente, e, nessa lógica, limita e impõem a todos os
entes federativos e, consequentemente, os órgãos dentro de suas atribuições e
competências específicas, seja em âmbito legislativo ou administrativo, de
obrigarem-se a cumprir, fiscalizar e fornecer meios para que a norma ambiental
seja uma realidade, não permitindo que o trato com o meio ambiente se
caracterize como valor acessório ou de importância menor frente a agentes
públicos ou privados[30].
A estudiosa ainda pontua que os argumentos presentes em nossa
Constituição, no que se refere aos quesitos ambientais, são influições de um
processo lento, porém construtivo, de normativas de Direito Internacional do
meio ambiente e não da maturidade e edificação teorizada nacional para o
direito ambiental. E, apesar da conquista pela autonomia como norma jurídica,
encontra-se em constante processo de estruturação em busca de consolidação,
haja vista o dinamismo das realidades ambientais e os tantos desafios e
adversidades que recaem sobre os aspectos jurídicos na esfera ambiental[31].
Nesse diapasão, a constitucionalização do direito ao ambiente
ecologicamente equilibrado, legitimado como direito fundamental, reveste-se
de grande importância conferindo-lhe robustez e, dessa forma, institui
consequentes obrigações ao nosso ordenamento jurídico, as quais, atuando
concomitantemente, respeitando-se suas diretrizes e empregando-as,
principalmente no que concerne à compatibilização entre desenvolvimento
econômico e ambiente ecologicamente equilibrado, levando-se em conta todas
as objeções ligadas à matéria, participarão, inequivocamente, do desejo real de
toda coletividade de ter um ambiente sadio e equilibrado[32].
3. COMO O AGROTÓXICO ESTÁ DISCIPLINADO EM NOSSO
ORDENAMENTO JURÍDICO
Com a Revolução Verde que ocorreu em meados do século passado, a
produção agrícola passou por transformações significativas que tinham por
objetivo adotar novas tecnologias que pudessem incrementar a produção
extensiva de commodities agrícolas. De maneira geral, essas tecnologias
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envolvem o uso em larga escala de agrotóxicos - que têm potencial de alterar a
composição da fauna e da flora - com o propósito de controlar doenças e
pragas e, por conseguinte, preservar e aumentar a produtividade das
culturas[33].
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Representam, indiscutivelmente, um dos maiores problemas de poluição
provocados por produtos químicos. As consequências advindas da utilização
dos agrotóxicos são muito significativas, já que interferem desde a produção de
alimentos e da sua qualidade até o dano à saúde humana, que podem ser
afetadas pelo próprio produto químico, em decorrência da aplicação nos
plantios, bem como pelo consumo de alimentos contaminados[34].
O nível de desinformação ainda é muito alto no que tange à utilização
de forma inadequada desses produtos pelos agricultores. Sabe-se, contudo,
que os danos causados ao solo, à biodiversidade e, consequentemente, ao ser
humano são inquestionáveis. Para se ter ideia do problema, segundo alguns
estudos, o brasileiro consome aproximadamente cinco litros de agrotóxicos
anualmente ao consumir alimentos
contaminados, quantidade considerada
5
muito acima do permitido pelas agências especializadas no mundo[35].
O pesquisador informa, também, que o Brasil apesar de ser o maior
produtor agrícola do mundo, ainda está dentre os países mais atrasados em
termos de controle de agrotóxicos, onde dos 50 agroquímicos mais aplicados
em nossas culturas, 22 são proibidos pela União Europeia e pelos Estados
Unidos, mas, “inexplicavelmente”, permanecem sendo utilizados em grandes
proporções em nosso país, mesmo tendo-se conhecimento dos sérios riscos
que podem provocar a nossa saúde, como: cegueira, malformação fetal, câncer,
puberdade precoce, problemas respiratórios e disfunções renais. Dados esses,
emitidos por entidades especializadas no assunto que ratificam a preocupação
e os vários alertas emitidos pela Organização Mundial de Saúde.
Nesse contexto, a nossa Constituição, no capítulo dedicado ao meio
ambiente, salientou a necessidade de controlar os agrotóxicos tendo em vista
os grandes males que esses produtos podem provocar à saúde humana e ao
ambiente como um todo e, dessa forma, dispõem: “Art. 225, § 1, V - controlar a
produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias
que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”[36];
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De acordo com a legislação infraconstitucional vigente – Lei nº 7,802/89
– o parágrafo 2º, I, a, dispõe sobre o que são os agrotóxicos e substâncias afins,
conforme segue:
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
I - agrotóxicos e afins:
a) os produtos e os agentes de processos físicos,
químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de
produção, no armazenamento e beneficiamento de
produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de
florestas, nativas ou implantadas, e de outros
ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e
industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da
flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de
seres vivos considerados nocivos[37];
A supracitada lei foi regulamentada por meio do Decreto n. 4.074 de
janeiro de 2002, revogando, expressamente, os decretos n. 98.816/90,
99.657/90, 991//93, 3.550/2000, 3.694/2000 e 3.828/2001[38].
Ressalte-se que a Lei 9.974, de 6 de junho de 2000 revogou alguns
artigos da Lei 7.802, de julho de 1989 e trouxe nova redação no que se refere a
comercialização, o fracionamento, a devolução de embalagens, a importação, a
exportação, a destinação de embalagens, a destinação de resíduos e
embalagens, o destino final de agrotóxicos, dentre outras recomendações.
Portanto, essa nova regra é a que vigora e que tem por objetivo regular
o assunto na esfera federal. Com propositura de lei geral, presente na
competência da União, potencializa-se como norma estruturante das demais
diretrizes dos entes federativos no que tange ao poder legiferante em se
tratando de agrotóxico, seus componentes e afins[39].
4. COMO O AGROTÓXICO FICA DISCIPLINADO NO PL 6299/2002
O projeto de Lei 6299/2002 de autoria do atual Ministro da Agricultura
Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, desde 2002 tramita na Câmara dos
Deputados e vários relatores já foram designados, bem como várias propostas
de emenda ao projeto foram realizadas, mas sem sucesso. Sob o pretexto de
“atualizar a lei dos agrotóxicos”, inclusive com mudança desse termo para:
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“defensivo fitossanitário” - uma evidente tentativa de camuflar o verdadeiro
perigo proveniente desses produtos químicos. O substitutivo do referido PL
tenta alterar a essência do registro, fiscalização e controle dos desses produtos
no país, afastando a competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) de efetuar procedimentos de reavaliação toxicológica e ambiental
desses agroquímicos.
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A Anvisa já posicionou-se contrária à proposta do substitutivo do Projeto
de Lei (PL) 6299/02, sob os termos acima mencionados, visto que o mesmo não
tem potencial nem contribui para melhoria, não viabilizará alimentos mais
seguros ou tecnologia inovadoras para o agricultor e, muito menos, trará vigor
e consolidação do atual sistema regulatório de agrotóxicos, ou seja, deixa de
atender às pretensões legais voltadas para população brasileira[40].
A Agência acrescenta, expressamente, que o substitutivo, do qual o
deputado Luiz Nishimori é autor, determina que as áreas de saúde e de meio
ambiente não realizem mais avaliações e classificações dos produtos,
simplesmente homologuem a avaliação
realizada pelas empresas registrantes
5
dos agrotóxicos. Dessa forma, centraliza as competências de registro,
normatização e reavaliação desses produtos no Ministério da Agricultura e
afasta os órgãos federais da saúde e do meio ambiente destas funções, as quais
estão positivadas na atual Lei de agrotóxicos (Decreto nº 4.074/2002).
No mesmo sentido, a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz lançou nota
técnica em que demonstra repúdio ao aludido PL 6.299/2002 e, ainda, cita o
conjunto de 29 PL que sugerem alterações no sistema de regulação de
agrotóxicos, dos seus componentes e afins. Cognominado por diversos órgãos,
entidades e movimentos como “Pacote do Veneno”, esse conjunto de 29 PL
visam promover um verdadeiro desmonte nas regras regulatórias associadas
aos agrotóxicos no Brasil[41].
Destacam, ainda, que as medidas propostas no PL se caracterizam
fortemente como retrocesso em termos de legitimação de ações que
promovam a proteção ambiental e à vida, resultando em prejuízos
incomensuráveis para a saúde, o ambiente e a sociedade. Restando claro que a
aprovação nos moldes em que se encontra, visa não apenas o desmonte da
regulação dos agrotóxicos no país, mas, sem nenhuma desfaçatez, atender a
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interesses econômicos sem a preocupação com o risco para a sociedade, a qual
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sofrerá os efeitos deletérios em curto, médio e longo prazo, na atual e futuras
gerações.
Salientam, por fim, a relevância de ter instituições ligadas à fiscalização
com apoio e sempre fortalecidas em todas as camadas governamentais e,
assim, aumentem a capacidade de monitoramento e avaliação de registros nos
órgãos responsáveis – MAPA, Ibama, Anvisa –, além de outras medidas que
assegurem a utilização de produtos menos danosos ao meio ambiente e
consequentemente à saúde humana.
Entidades como Ibama, Fiocruz, Idec, entre outras, foram unânimes em
condenar as propostas do PL do agrotóxico em audiência pública na Comissão
de Desenvolvimento Urbano da Câmara, realizada em 23 de maio do corrente
ano, que tenta, a todo custo, alterar a legislação do uso de pesticidas no Brasil.
Afirmaram que dentre os vários efeitos provocados por esses produtos estão a
contaminação de alimentos, da água e do ar e, inevitavelmente, associam o uso
desses produtos a problemas de saúde[42]
Por fim, diante de tamanha celeuma acerca do PL 6299/2002, o
Ministério Público Federal posicionou-se, por meio de Nota Técnica – 4ª CCR nº
1/2018 -, contrário ao pleito e inicia suas contraposições apontando que dos 14
motivos alegados para mudança da atual legislação, nenhum levou em
consideração, diretamente, os efeitos que os agrotóxicos impõem à vida
humana, bem como ao meio ambiente[43].
Em termos legais, o MPF fez minuciosa apreciação do PL e verificou um
amplo rol de inconstitucionalidades e indicou a violação aos arts. 23, 24, 170,
196, 220 e 225 da Constituição Federal, do qual faremos resumo, conforme
segue:
a) Violação dos arts. 23 e 24 da Constituição Federal - CF:
O parágrafo único do art. 9 do PL dispõe:
Os Estados e o Distrito Federal não poderão
estabelecer restrição à distribuição, comercialização e uso
de produtos devidamente registrados ou autorizados,
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salvo quando as condições locais determinarem, desde
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que comprovadas cientificamente.
O dispositivo vai de encontro ao que determina o § 2º do art. 24 da CF,
pois inviabiliza a competência concorrente dos Estados e Distrito Federal para
legislar sobre o assunto. Vai de encontro também aos incisos II e VI do art. 23
que estabelece autonomia comum de proteção da saúde e do meio ambiente.
Além disso, afronta jurisprudência do STF pertinente à competência
concorrente e supletiva dos estados e municípios, nessa ordem, que afirma a
constitucionalidade na edição de leis mais seguras ao meio ambiente pelos
entes federativos.
b) Violação aos incisos VI do art. 170, 196 e inciso V do § 1º do art. 225
da CF
Esses artigos pontuam o controle e o tratamento distinto dependendo
do grau de impacto ambiental dos produtos e dos processos de elaboração e
prestação. Da mesma forma, o art. 196 dispõe sobre o dever de aplicação de
políticas sociais e econômicas que objetivem diminuição dos riscos de doenças.
Portanto, a criação de medidas5que projetem a flexibilização de controle, não
interessando os prejuízos que podem causar à saúde e ao meio ambiente,
certamente apresenta-se inconstitucional.
c) Violação ao inciso V do art. 170 da CF
Art. 5º Compete ao órgão federal responsável pelo
setor da agricultura:
(...)
IX - monitorar conjuntamente com o órgão federal de
saúde os resíduos de produtos fitossanitários em
produtos de origem vegetal, sendo responsabilidade do
órgão registrante a divulgação dos resultados
do monitoramento.
Percebe-se nítida inversão da premissa de proteção ao consumidor e
deixa claro, assim, o caráter inconstitucional do dispositivo, pois não pode
haver favorecimento de atividades econômicas diante de subtração de
informações consideradas indispensáveis ao consumidor.
d) Violação ao Parágrafo 4º do art. 220 da CF
Art. 220
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§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas
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alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará
sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do
parágrafo
anterior,
e
conterá,
sempre
que
necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes
de seu uso.
Não é cabível permitir que produtos sabidamente nocivos à saúde sejam
tratados simplesmente como insumos do setor agrícola, já que é a partir de tal
advertência que efetivam-se os cuidados ao meio ambiente e à humana. A
advertência de toxicidade, característica intrínseca da quase totalidade dos
praguicidas, não pode ser minorada pelo termo “fitossanitário”, com propósito
único de tentar estabelecer uma natureza inofensiva a substâncias causadoras
de diversos males.
e) Violação à vedação ao retrocesso dos direitos socioambientais (art.
196 e 225 da CF)
Verifica-se a supressão de artigos pelo PL tanto da Lei nº 7.802/89
quanto do Decreto nº 4.074/2002, os quais tinham por objetivo proteção à
saúde e ao meio ambiente. Configura-se, dessa forma, como retrocesso e,
portanto, inaceitáveis que normas protetivas relacionadas aos Direitos
Humanos sejam retiradas do ordenamento jurídico por motivos quaisquer. De
acordo com a proposta do PL, os dispositivos abaixo transcritos serão
revogados sem que haja menção a regras substitutivas de cunho protetivo:
Art. 3º (Lei nº 7.802/89)
§
4º
Quando
organizações
internacionais
responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente,
das quais o Brasil seja membro integrante ou
signatário de acordos e convênios, alertarem para
riscos ou desaconselharem o uso de agrotóxicos, seus
componentes e afins, caberá à autoridade competente
tomar
imediatas
providências, sob
pena
de
responsabilidade.
§ 5º O registro para novo produto agrotóxico, seus
componentes e afins, será concedido se a sua ação tóxica
sobre
o
ser
humano
e
o
meio
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ambiente for comprovadamente igual ou menor do que a

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

daqueles já registrados, para o mesmo fim, segundo os
parâmetros fixados na regulamentação desta Lei.
§ 6º Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus
componentes e afins:
a) para os quais o Brasil não disponha de métodos
para desativação de seus componentes, de modo a
impedir que os seus resíduos remanescentes provoquem
riscos ao meio ambiente e à saúde pública;
b) para os quais não haja antídoto ou tratamento
eficaz no Brasil;
c) que revelem características teratogênicas,
carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com os
resultados atualizados de experiências da comunidade
científica;
d) que provoquem distúrbios hormonais, danos ao
aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos e
5 atualizadas na comunidade científica;
experiências
e) que se revelem mais perigosos para o homem do
que os testes de laboratório, com animais, tenham podido
demonstrar, segundo critérios técnicos e científicos
atualizados;
f) cujas características causem danos ao meio
ambiente.

A regra que disciplina a chamada “mistura em tanque”, estabelecida no
Decreto nº 4.074/2002, se reveste de firmeza e coaduna-se com os riscos
inerentes à saúde e ao meio ambiente quando da aplicação de diversos
agrotóxicos concomitantemente e necessita de expressa autorização do órgão
federal registrante como segue:
Art. 22 (Decreto nº 4.074/2002)
§ 2o As alterações de natureza técnica deverão ser
requeridas ao órgão federal registrante, observado o
seguinte:
I - serão avaliados pelos órgãos federais dos
setores de agricultura, saúde e meio ambiente os
pedidos
de
alteração
de
componentes,
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fabricante

e

formulador,
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estabelecimento de doses superiores àsregistradas,
aumento da freqüência de aplicação, inclusão de cultura,
alteração de modalidade de emprego, indicação de
mistura em tanque e redução de intervalo de segurança;
Com a nova redação do PL, o procedimento perde o rigor e fica atrelado,
nos termos do § 2º do art. 39, à simples autorização de agente habilitado, sem
quaisquer outras condições que tornem o método mais seguro aos bens
tutelados na Constituição, acima mencionados.
f)
Violação à vedação da proteção deficiente do meio ambiente (§ 3º do
art. 225 da CF)
Art. 225
(...)
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou
jurídicas,
a
sanções
penais
e
administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.
A nova propositura subtrai a responsabilidade penal, assentada no art.
15 da Lei 7.802/89, da produção, comercialização, transporte, aplicação,
prestação de serviço, quando as regras estabelecidas na legislação atinente
forem descumpridas. No mesmo sentido, revoga a responsabilização penal do
empregador, profissional responsável ou do prestador de serviço, estabelecida
no art. 16, se esses esquivarem-se das medidas protetivas relacionadas à saúde
e ao meio ambiente.
Com a retirada das sanções penais para as condutas acima descritas,
indubitavelmente, há um declínio em termos de proteção para o meio
ambiente e, consequentemente, possibilidades reais de ações lesivas que
podem conduzir a danos inimagináveis e irreparáveis ao nosso ecossistema.
5. CONCLUSÃO
O avanço descontrolado da degradação imposta ao meio ambiente no
Brasil é inversamente proporcional às medidas adotadas pelo poder público
para conter esse processo. Não sem motivo que movimentos sociais e alguns
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órgãos envolvidos com as questões ambientais e saúde humana, vêm cada vez
mais buscando impor limites a ações que possam provocar efeitos danosos ao
ecossistema.
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Apesar do status de direito fundamental, almejar um ambiente
ecologicamente equilibrado tem se constituído em luta árdua e diária contra
segmentos econômicos que ostentam poderio e influência nas instâncias que
possuem poder decisório e, consequentemente, com capacidade de mudar o
rumo de garantias que foram conquistadas com muito esforço e dedicação ao
logo de vários anos e que se encontram positivadas em nosso ordenamento.
Exemplo cristalino do descaso com o que estabelece nossa Carta Magna
- especialmente no art. 225 - é o PL 6299/2002, o qual, essencialmente, vai de
encontro a preceitos dispostos nela, no que se refere à manutenção e cuidados
com a vida e o meio ambiente, para atender, exclusivamente, a interesses
econômicos do segmento ruralista com a liberação de agrotóxicos sabidamente
agressivos ao ecossistema e, por isso mesmo, já proibidos em países que
possuem leis mais rígidas e uma5população mais esclarecida.
Nessa perspectiva e sabendo-se que a lei do agrotóxico se fundamenta
em artigos imprecisos, vagos e, também, se apresenta como inconstitucional,
conforme demonstrado na pesquisa, mister que a sociedade, órgãos ligados à
matéria e o judiciário estejam atentos a cada ação promovida com intuito de
aprovação dessa proposta de lei, pois é inaceitável que ocorram retrocessos em
questões ambientais, bem como associadas à vida, relegando-as a valores
menores, visto que seria um atentado à coletividade e à segurança jurídicoambiental.
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MEDIAÇÃO DE CONFLITOS INDIVIDUAIS TRABALHISTAS: APLICABILIDADE
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NORMATIVA N. 39/2016 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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RESUMO: O congestionamento dos tribunais brasileiros devido ao elevado
número de processos, o dispêndio grande de tempo e a insatisfação do
jurisdicionado com decisões extremamente legalistas e desprovidas de valores
sociais são alguns dos problemas enfrentados pelo sistema tradicional de
resolução de conflitos, isto é, aquele exercido pelo Poder Judiciário. Para atuar
em conjunto e a favor da jurisdição, de forma a melhorar a sua qualidade, é
necessário buscar caminhos auxiliares. Nesse contexto, importante ressaltar a
utilidade e a relevância dos Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos,
pouco explorados pela cultura jurídica brasileira, pelo menos até a entrada em
vigor do Código de Processo Civil de 2015. O presente estudo discute a
possibilidade de utilização da mediação nos conflitos individuais trabalhistas,
fazendo uma análise da aplicabilidade dos preceitos do CPC de 2015 que
versam sobre o tema tema à luz da Instrução Normativa n. 39, editada pela
Resolução n. 203, de 15 de março de 2016.
Palavras-chave: métodos alternativos de resolução de resolução de conflitos;
mediação; Direito do Trabalho.
ABSTRACT: The congestion of the brazilian courts due to the high number of
cases, the large amount of time and the dissatisfaction of the courts with
extremely legalistic decisions, devoid of social values, are some of the problems
faced by the traditional system of conflict resolution. In order to work together
and in favor of the jurisdiction, as a way to improve its quality, it is necessary to
seek auxiliary paths. In this context, it is important to emphasize the usefulness
and relevance of Alternative Dispute Resolution (ADR) techniques, little
explored by the brazilian legal culture, at least until the arrival of the Brazilian´s
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Procedure Civil Code of 2015. The present study discusses the applicability of
mediation in individual labor conflicts, making a joint analysis with the precepts
of the CPC of 2015 and the Normative Instruction n. 39, edited by Resolution n.
203, dated March 15, 2016.
Keywords: Alternative Dispute Resolution (ADR); mediation; Labour Law.
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5

INTRODUÇÃO
Muitas vezes, a mentalidade adversarial, a competição e a necessidade
de perda ou ganho total, difundida pela cultura brasileira e nos meios jurídicos,
não se aplicam aos casos concretos. São cada vez mais comuns as críticas ao
sistema processual em função do elevado número de processos e da sua
lentidão, fatos que, além de desprestigiar o Poder Judiciário, ainda provocam a
insatisfação na sociedade.
A acentuada intervenção estatal e o monopólio jurisdicional não
implicam necessariamente a efetivação da justiça. Diante deste cenário, os
chamados Meios Alternativos de Resolução de Conflitos (MARCs ou Alternative
Dispute Resolution – ADR) constituem uma das diversas medidas que visam
aliviar o congestionamento do Judiciário. Dentre elas, a mediação,
especificamente, será objeto de estudo por se tratar de um instituto que ganha
cada vez mais notoriedade (ao lado da arbitragem, conciliação, negociação,
entre outros), assim como pela capacidade de empoderar as partes envolvidas
no conflito.
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envolvidos no processo de mediação elevam o conhecimento jurídico de ambas
as partes em determinado tema, de forma a prevenir futuros conflitos e a gerar
uma harmonização. Evita-se também a deterioração da relação entre as partes,
já que há um crescimento e construção mútuos que propõem ganhos para
todos. Além disso, o custo-benefício desse meio alternativo é muito baixo
quando comparado a outros.
Deve-se ressaltar, no entanto, que a mediação é ainda muito pouco
explorada no Brasil, incipiente, em comparação à sua evolução em países
desenvolvidos (por exemplo, Canadá, Estados Unidos e países europeus), tendo
sido regulamentada pela Lei 13.140/2015. Na Argentina, país pioneiro quando
se trata de mediação na América Latina, esse instituto passou a ser muito
utilizado a partir da década de 1990, por ser um meio encontrado como a
solução para os problemas decorrentes do acesso à justiça, da falta de recursos
financeiros e da carência de profissionais.
A mediação, em linhas gerais, é embasada em uma técnica nãoadversarial[1] em que um terceiro imparcial e capacitado busca a facilitação do
diálogo entre as partes (que podem ser pessoas físicas, jurídicas, públicas etc.) a
fim de que essas decidam, consensualmente, a realização de um acordo. Desse
modo, o mediador não poderá impor decisões às partes, mas estabelecer um
ambiente favorável a negociações.
Ao contrário do que ocorre na conciliação, não deve haver influência
direta na decisão das partes, nem por parte do mediador a oferta de soluções a
todo o momento. Buscam-se aqui pontes e comunicação, a recriação ou criação
de pontos em comum e o estabelecimento de vínculos perdidos. A cooperação,
colaboração e a confiança[2] são elementos primordiais que devem ser
observados durante todo o processo de mediação, de forma a permitir a
identificação, articulação e solução das questões essenciais ao conflito.
Para melhor compreender-se o cenário em que a mediação tomou
lugar hodiernamente, o presente estudo procurará demonstrar, inicialmente, os
caminhos trilhados pela jurisdição e a recente necessidade e alerta no sentido
de se buscarem alternativas ao sistema tradicional em pleno século XXI. Serão
apresentados, esquematicamente, alguns dos Métodos Alternativos de
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Resolução de Conflitos, de forma a chamar a devida atenção à capacidade dos
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MARCs, os quais eram, em grande parte, ignorados pela cultura jurídica
brasileira, em favor do processo clássico[3], pelo menos até a entrada em vigor
do CPC de 2015. Posteriormente, prosseguir-se-á à análise detalhada da
mediação, que culminará no tema específico, qual seja, a mediação dos
conflitos individuais trabalhistas e a aplicabilidade do CPC de 2015 ao Processo
do Trabalho, no aspecto, à luz da Instrução Normativa n. 39, editada pela
Resolução n. 203, de 15 de março de 2016.
1 MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Para que se possa solucionar um conflito, atualmente, existem dois
caminhos básicos que podem ser divididos em dois grandes grupos. O primeiro
situa-se na esfera de sujeição da vontade a outrem, em que um terceiro irá
decidir e impor a melhor solução para o caso concreto de acordo com o seu
entender e convencimento. Dessa forma, pode-se denominar esse grupo como
heterônomo (pois hetero do grego se refere ao outro e nomos à lei, normas e
regras. Logo, a palavra ‘heterônomo’
se refere à lei do outro).
5
Em regra, encontra-se nesse grupo o Estado, o qual possui o
monopólio jurisdicional em que as partes se sujeitam obrigatoriamente à
decisão do Juiz-Estado que é resguardada coercitivamente, caso necessário.
Todavia, pode ocorrer também a delegação do monopólio jurisdicional do
Estado ao particular por meio de lei. A arbitragem, nesse sentido, enquadra-se
da mesma forma como solução heterônoma, pois um árbitro designado pelas
partes decide o conflito.
O segundo grupo, denominado como métodos de resolução
autônoma, possui a sua conceituação baseada na independência e na
liberdade. Em outras palavras, não se subordina ao governo de outros. As
partes encontram-se livres para decidirem conjuntamente a melhor solução.
Bolzan de Morais e Spengler (2012, p. 135) definem esse processo da seguinte
forma:
(...) a partir da aproximação dos oponentes e da (re)
elaboração da situação conflitiva sem a prévia delimitação
formal de conteúdo da mesma através da norma jurídica.
Assim, supõe-se a possibilidade de uma sublimação do
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conteúdo da resposta elaborada por elas mesmas no
embate direto que travam.
Por sua vez, os métodos alternativos de resolução de conflitos, também
conhecido amplamente pela sigla inglesa ADR (Alternative Dispute Resolution),
compreendem tanto aqueles situados no grupo heterônomo quanto
autônomo. Por isso, ao contrário do que se pensa comumente à primeira vista,
os MARCs não se situam exclusivamente em métodos autônomos – como a
mediação e a conciliação. Um exemplo disso é a arbitragem, a qual se encontra
no grupo heterônomo.
Segundo salienta Tavares (2002, p. 48-49), a voluntariedade, a sujeição
das partes e a inclusão de terceiro são elementos que também formam o
contingente dos processos de ADR. A nosso ver, é possível ainda elencar outras
características secundárias, tais como a celeridade e a redução de custos. A
seguir serão apresentadas, resumidamente, algumas das principais formas
alternativas de resolução de conflitos.
1.1 Processos primários de resolução de conflitos
Trata-se dos meios alternativos de resolução de conflitos mais
utilizados e conhecidos no Brasil. Apesar de que a doutrina prefira subdividir
entre “Processos Primários de Resolução de Disputas” e “Processos Híbridos de
Resolução de Disputas”, entendida essa última como derivações, modificações
e combinações da primeira (na qual se enquadram a adjudicação, arbitragem,
negociação e mediação), optou-se por adotar tal definição com ligeira
modificação.
1.1.1 Arbitragem
A arbitragem é um processo alternativo de composição entre as partes
por meio da intervenção de um terceiro imparcial, indicado por ambas e com
absoluta confiança. A esse árbitro, eleito pelas partes, é dado o poder para
apresentar uma decisão acerca de uma determinada disputa sem a tutela do
Poder Judiciário. Segundo os arts. 3º[4] e 4º[5] da Lei 9.306/1996, alterada pela
Lei 13.129/2015, que regula a arbitragem no Brasil, é possível estabelecer a
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convenção de arbitragem em dois casos. Pode-se inserir a cláusula
compromissória em um contrato específico ou em documento separado que a
ela faça menção, a fim de que, no futuro, ao surgir um litígio entre as partes,
sejam estas submetidos à arbitragem. A segunda hipótese[6] é a possibilidade
de submeter um conflito já existente ao julgamento do árbitro.
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Entre outras características importantes da arbitragem, pode-se afirmar
que se trata de um processo extrajudicial, voluntário e entre pessoas físicas e
jurídicas capazes de contratar, no âmbito dos direitos patrimoniais disponíveis.
Deve-se ressaltar ainda a possibilidade da participação de advogados, caso
requerido pelas partes. Pode-se complementar a definição de arbitragem, de
acordo com Carmona (1999, p. 421):
(...) como um meio alternativo de solução de
controvérsias através do qual as partes em litígio
envolvendo um direito disponível escolhem um juiz
privado para decidir a controvérsia de forma autoritativa,
ou seja, 5vinculativa para os litigantes. Querem os
contendentes, ao escolher a via alternativa, prudente
distância do Poder Judiciário (cujas decisões, via de regra,
são seguras, porém muito morosas), procurando solução
rápida, deformalizada e especializada para seus conflitos,
aproveitando-se do sigilo propiciado pelo método em
questão e da possibilidade de indicar como julgador um
especialista na matéria objeto de disputa, eliminando-se,
como é fácil perceber, muitos dos componentes aleatórios
que podem levar à frustração da solução judicial das
disputas.
A sentença arbitral produz os mesmos efeitos que a sentença proferida
pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 18 da Lei 9.307/1996[7] e, sendo
condenatória, constitui título executivo judicial, conforme arts. 31[8] da Lei
9.307/1996 e 515, VII, do CPC de 2015[9]. Consoante determina o art.
33[10] da Lei 9.307/1996, a sentença arbitral pode ser anulada apenas nos
casos especificados no art. 32[11] da referida lei, sendo irrecorrível.
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Cumpre destacar que o CPC de 2015 instituiu a denominada carta
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arbitral, também mencionada no art. 22-C da Lei 9.307/1996, incluído pela Lei
13.129/2015, que trata da cooperação entre juízes e árbitros, de caráter
complementar, podendo o seu cumprimento ser recusado nas hipóteses dos
incisos do art. 267[12] do CPC de 2015.
De acordo com Theodoro Junior (2015, p. 263), “A cooperação
preconizada pelo NCPC tem a função de permitir o intercâmbio e o auxílio
recíproco entre juízos numa dimensão que vai além dos limites rígidos e
solenes das cartas precatórias ou de ordem” [13].
Outra alteração relevante do CPC de 2015 diz respeito à alegação da
convenção de arbitragem pelo réu, como se verifica a seguir:
“Uma das grandes novidades trazidas pelo Novo CPC
é a regulamentação da alegação pelo réu, da existência de
convenção de arbitragem. Primeiramente, cumpre
esclarecer que convenção de arbitragem é um fato
jurídico que órgão jurisdicional não pode conhecer de
ofício. Ou seja, é necessário e requisito a interpelação de
uma das partes para que o juiz se manifeste a esse
respeito. Ao réu, cabe a alegação da existência de
convenção de arbitragem, na primeira oportunidade que
lhe couber falar nos autos. E caso não o faça, o seu
silêncio será considerado como aceitação da jurisdição
estatal e consequentemente, renúncia ao juízo arbitral”
(SANDOVAL, 2016)
Para destacar a importância da arbitragem, deve-se relembrar que ela é
utilizada em escala global, principalmente em conflitos de cunho internacional
e em contratos comerciais. Portanto, não haveria o favorecimento pela seleção
de um juízo de determinado país, uma vez que o árbitro estaria alheio a esse
problema.
Para Rennó (2003, p. 41), as vantagens conferidas pela arbitragem são
inúmeras em relação à Justiça Comum, a saber: rapidez; simplicidade, por seu
processo menos formal; custo-benefício atraente; atendimento aos requisitos
278
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

de imparcialidade e confiabilidade; maior autonomia das partes; natureza da
sentença arbitral idêntica à da decisão judicial; sigilo; melhor qualidade da
decisão, já que se pode nomear um especialista na matéria como árbitro;
procedimento não litigioso etc.
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Por fim, a Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017 (e ainda não vigente),
que altera a CLT, permite a instituição de cláusula compromissória de
arbitragem, desde que o empregado receba remuneração superior a 2 vezes o
teto dos benefícios da previdência e tome a iniciativa ou concorde
expressamente[14], o que vai de encontro à jurisprudência pacificada da
Subseção I de Dissídios Individuais do TST.
1.1.2 Conciliação
A conciliação, de acordo com o Manual do Mediador (2002), é um
instituto que sofre uma confusão conceitual conjuntamente com a mediação e
a negociação. Por exemplo, a OIT (“La Negociación Collectiva en America
Latina”, Genebra, 1978, p. 43),
as entende como sinônimas, apesar de
5
reconhecer diferenças conceituais.
Entretanto, é preciso tomar cuidado com tais definições, pois, ao
contrário, existem diferenças entre a conciliação e os demais institutos. Cada
um possui determinadas características que lhes são próprias.
A conciliação, em regra, engloba um processo em que um terceiro
interveniente, imparcial, funciona como um intermediário entre os litigantes. O
conciliador buscará, em conjunto com as partes, chegar a um acordo por meio
de sugestões e proposições, de forma a participar ativamente do embate. Logo,
o conciliador irá interferir, se preciso, com um aconselhamento legal ou até
mesmo com um conhecimento relativo a outras áreas.
Aqui reside essencialmente a diferença clássica entre a conciliação e a
mediação, uma vez que nesta não há proposição de soluções concretas às
partes e muito menos influência na decisão final.
Na mediação, ao contrário do que ocorre na conciliação, o terceiro não
deve sugestionar, mas sim canalizar a comunicação das partes por meio de
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outras estratégias (e.g. enfoque no viés psicológico) para que consigam chegar,
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por si próprias, a um acordo. Define muito bem Sales, ao dizer que:
(...) Na conciliação resolve-se o conflito que se expõe,
não cabendo ao conciliador apreciá-lo com profundidade,
verificando o que há além dele. E ainda o conciliador
intervém muitas vezes no sentido de forçar um acordo. Na
mediação é preocupação primeira do mediador verificar
todo o contexto do conflito, tratando-o, analisando os
fatos e transformando o real conflito, não podendo o
mediador forçar qualquer acordo. O acordo deve nascer
porque as partes decidiram assim e não por intervenção
de terceiro (SALES, 2004, p. 37).
E mais adiante:
(...) A conciliação busca um acordo entre as partes. A
mediação demanda a resolução do conflito através de
uma construção da solução pelas partes, criando vínculos
entre as elas, prevenindo novos conflitos, possibilitando
convivência harmônica (SALES, 2004, p. 37).
Daí a importância da escolha de uma técnica ou outra, assim como a
sua necessária distinção. A conciliação é a mais indicada quando não há um
grau de relacionamento tão alto entre as partes envolvidas no conflito, o que
permite trabalhar sobre uma apresentação mais superficial com o objetivo de
alcançar uma solução que não repercuta especialmente no futuro
relacionamento das partes.
Já a mediação é a mais adequada quando existem fortes vínculos entre
as partes (vínculos familiares, de vizinhança, trabalhista, entre outros) por ser
capaz de manter e aprimorar as relações.
No mesmo sentido, o art. 165, § 2º[15], do CPC de 2015, preceitua
que a conciliação deve ser utilizada nos casos em que não há vínculo anterior
entre os envolvidos, sendo permitida a propositura de soluções pelo
conciliador, porém sem constrangimento ou imposição.
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Cumpre destacar que o CPC de 1973 fazia apenas breves menções à
conciliação, por exemplo, no procedimento sumário, em que era designada
audiência de conciliação. Ademais, outros diplomas legais incentivavam a
conciliação, como a Lei n. 9.099/96 (referente a Juizados Cíveis e Criminais) e a
Lei n. 9.958/00 (a qual dispõe sobre as Comissões de Conciliação Prévia).
Entretanto, o novo CPC conferiu à conciliação papel de destaque, juntamente
com a mediação, ao erigir como princípio a solução consensual dos conflitos.
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No Processo do Trabalho, a tentativa de conciliação é obrigatória na
abertura da audiência inicial (art. 846 da CLT) [16] e após oferecidas as razões
finais (art. 850 CLT) [17].
Conforme observa Koury (2015, p. 179):
Nesse passo é necessário registrar que a conciliação
(e não a mediação) se confunde com a própria história da
Justiça do Trabalho em função de sua origem
administrativa e da estrutura paritária que, até certo
5
momento, caracterizou-a. A previsão da conciliação no
novo CPC, com a relevância agora dada a ela, serve para
justificar a importância que sempre lhe foi atribuída no
campo trabalhista, e a sua colocação, na condição de
norma fundamental do processo, apenas confirma o
acerto histórico do procedimento trabalhista.
Nas palavras acertadas de Freitas Júnior, tem-se
agora a substituição da cultura da arena pela cultura da
alteridade. Abandona-se o espetáculo da discórdia para
construção de espaços institucionais orientados pelo
estímulo do diálogo e da tolerância com o dissenso e a
diversidade.
1.1.3 Negociação
A negociação é uma forma de resolução de conflitos em que as partes
buscam, entre si e sem a intervenção de terceiros, a solução para determinada
contenda. Trata-se de um procedimento comum na vida humana, visto que nos
encontramos sempre negociando a qualquer tempo e lugar. “Antes da
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negociação ser um fato jurídico, ela é um acontecimento natural”, consoante
Sales (2004, p. 36). As partes encontram-se diretamente e por meio da
argumentação, da razão e da estratégia procuram terminar uma disputa ou
aplicarem uma transação.
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Segundo Tavares (2002, p. 42), a negociação é:
(...) um método apropriado a ser utilizado quando as
partes
continuam
a
ter
relações
comerciais,
cotidianamente, ou quando é possível a solução criativa,
sendo certo que tal vínculo caracteriza-se pela confiança
mútua e credibilidade das partes.
Na negociação é possível que as discussões sejam conduzidas pelas
próprias partes ou por seus representantes. Um exemplo disso seria uma
negociação envolvendo advogados, acerca de uma questão comercial.
1.1.4 Mediação
A mediação, tema relevante neste trabalho, caracteriza-se por uma
autocomposição assistida, ou seja, por intermédio de uma terceira pessoa. Esse
terceiro, sem poder decisório e imparcial, irá ajudar as partes em sua
comunicação a fim de atingir a solução de um conflito, culminando em um
acordo. Para tanto, o mediador servirá como um facilitador da comunicação,
assim como também do processo, pois proporá um procedimento em que irá
presidir formalmente.
Nesse sentido, aduz Didier Junior (2015, p. 276) que:
O mediador exerce um papel um tanto diverso. Cabe
a ele servir como veículo de comunicação entre os
interessados, um facilitador do diálogo entre eles,
auxiliando-os a compreender as questões e os interesses
em conflito, de modo que eles possam identificar, por si
mesmos, soluções consensuais que gerem benefícios
mútuos. Na técnica da mediação, o mediador não propõe
soluções aos interessados. Ela é por isso mais indicada
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nos casos em que exista uma relação anterior e
permanente entre os interessados, como nos casos de
conflitos societários e familiares. A mediação será exitosa
quando os envolvidos conseguirem construir a solução
negociada do conflito.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Por isso, a mediação difere-se da negociação, pois nesta, além de não
haver a presença do terceiro interventor, segundo Tavares (2002, p. 50), “(...) a
direção e encaminhamento das questões fica também ao critério dos
negociadores, ainda que com a presença de consultores e advogados.” Essa é a
razão pela qual Tavares afirma que “(...) a mediação está a um passo na frente
da negociação comum, porque preserva o poder das partes mesmo delegando
a articulação do processo. O mediador, sem qualquer envolvimento intra ou
interpessoal com o conflito, pode melhor conduzir as questões em disputa”.
(TAVARES, 2002, p. 50).
Em relação à conciliação, a diferenciação já foi tratada no item 3.1.2.
Por se tratar do objeto central 5deste trabalho, a mediação será analisada em
todos os seus aspectos e detalhes nos próximos capítulos.
1.2 Processos secundários de resolução de conflitos
Os processos secundários de resolução de conflitos, conforme
explicitado anteriormente no item 3.1, constituem modificações e combinações
dos quatro primeiros processos: arbitragem, conciliação, negociação e
mediação. Tal separação didática encontra respaldo na pesquisa realizada por
Serpa (1999), com algumas adaptações por nós realizadas.
1.2.1 Fact Finding
Trata-se de um meio alternativo de resolução de conflitos em que as
partes buscam um terceiro imparcial, perito, com o objetivo de clarear os fatos.
Dessa forma, por meio da análise das questões e fatos por um viés técnico,
pode o terceiro oferecer um parecer não-vinculante ou recomendar um acordo.
Além disso, pode servir como meio auxiliar na negociação e mediação,
indicando a tendência de resultados ou ampliando o espectro de alternativas
possíveis. É um meio utilizado no direito norte-americano.
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1.2.2 Mini-Trial
Os mini-trials podem englobar diversas formas de ADR, de acordo com

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

as necessidades dos disputantes, assim como do conflito em si. Em geral, são
embasados na estrutura da negociação, com o objetivo de solucionar a disputa
de forma rápida, evitar uma ação judicial prolongada e manter uma boa relação
entre as partes.
Trata-se de um meio utilizado geralmente por corporações de vasto
porte e em casos mais complexos que envolvam grandes disputas.
Resumidamente, em um “mini-julgamento” usual, os advogados de cada
sociedade empresária apresentam as suas defesas entre si (com as provas, caso
necessário e de acordo com o marco temporal pactuado), para os executivos de
ambas as organizações, com poder de decisão, e para um terceiro consultor
imparcial condutor do procedimento (que pode ser um advogado de notável
saber jurídico ou um juiz aposentado, por exemplo).
Em seguida, os executivos tentam a realização de um acordo por meio
da negociação, considerando que as defesas demonstraram as fraquezas e os
pontos fortes de cada um. Caso não seja possível, o terceiro consultor emite o
seu parecer, expondo como o conflito seria provavelmente resolvido
judicialmente. Muitas vezes, as partes podem requerer que o terceiro tente
mediar o conflito. Em regra, por ser um procedimento que possui um custo
mais caro, os mini-trials costumam ser utilizados por grandes corporações.
1.2.3 Private Judging
Inovação introduzida pelo direito dos Estados Unidos, em que se
permite a um magistrado a indicação de um indivíduo de notável saber jurídico
para a decisão de um litígio, em consonância com a vontade das partes e se
autorizadas pelas normas constitucionais e processuais. Geralmente, são
apontados juízes aposentados ou advogados com uma extensa experiência
sobre determinada matéria.
Esse meio alternativo permite a delegação de poderes do magistrado
ao nomeado, limitados à demanda. Logo, o juiz particular, imbuído com os
mesmos poderes do Juiz-Estado, pode conduzir coercitivamente testemunhas,
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designar audiências, determinar produções de provas etc. O trâmite processual
referente ao juiz particular deve aderir-se aos procedimentos comuns e à Lei,
com a possibilidade de apelação sobre a decisão proferida.
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A grande vantagem desse sistema é evitar a demora no provimento
jurisdicional em casos extremamente complexos, além de minimizar os custos
judiciais e advocatícios. A crítica possível seria a discriminação em relação aos
jurisdicionados, uma vez que nem todos possuem a capacidade financeira de
contratar um juiz particular para dirimir seus conflitos de forma mais célere.
1.2.4 Ombudsman
A palavra ombudsman é de origem sueca, que possui a conotação de
“representante”. Com este método, um órgão, instituição ou empresa utiliza um
sujeito “ouvidor” (ombudsman) com a finalidade de receber críticas, sugestões
e reclamações. Ele irá investigar e analisar todos esses requerimentos,
repassando-os à organização. Além disso, deverá propor mudanças no sistema,
quando necessário, facilitar a 5 resolução de problemas, dirimir e prevenir
controvérsias. Para Garcez (2002, p. 76):
Um Ombudsman (ou ombudsperson) é alguém, um
'ouvidor' na tradução corrente entre nós, que investiga a
existência de conflitos determinados em algum local de
trabalho ou comunidade, relatando detalhes de sua
investigação e ajudando a encontrar uma composição
equitativa para eles. Este é um processo que tem sido
adotado por instituições privadas para reduzir litígios e
resolver outras matérias, inclusive, disputas trabalhistas.
1.2.5 Summary Jury Trial
É um ADR que tem sido usado cada vez mais, principalmente nos
Estados Unidos, na tentativa de reduzir o congestionamento dos tribunais. Em
sua essência, consiste na exposição do caso por advogados a um júri simulado
(o qual é arrolado dentro dos moldes da própria seleção do júri oficial), com as
provas que seriam usadas em um julgamento real.
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As partes, ao terem acesso ao veredicto do júri simulado, são
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encorajadas a um acordo. Deve-se frisar que o veredicto do júri simulado não é
vinculante, mas serve de base para que as partes possam rever a sua posição
antes de irem a um julgamento real. A vantagem deste meio reside no fato de
se economizar tempo nos atos processuais de um julgamento real, além de
evitar a possibilidade de apelação.

2 O INSTITUTO DA MEDIAÇÃO
A mediação em sentido amplo, ao contrário do que se pensa à primeira
vista, não é considerada uma prática recente. Estima-se que o instituto exista
desde 3000 a.C. na Grécia, bem como no Egito, Kheta, Assíria e Babilônia, nos
casos entre as Cidades-Estados”. Moore afirma que a mediação:
(...) tem uma história longa e variada em quase todas
as culturas do mundo. Culturas judaicas, cristãs, islâmicas,
hinduístas, budistas, confucionistas e muitas culturas
indígenas têm longa e efetiva tradição na prática da
mediação (MOORE, 1998, p. 32).
De fato, o instituto sempre foi aplicado ao longo do tempo e em
diversas sociedades. Somente a partir do século XX é que se passou a lapidar a
mediação como uma profissão reconhecida. Nas últimas cinco décadas, a
mediação sofreu um grande boom, principalmente nos Estados Unidos e em
diversos outros países, como Canadá, Espanha, França, Argentina, entre outros.
Nesse sentido, Six (2001, p. 31) contextualiza a experiência da mediação
edificada na França, em que coexistem tanto a mediação cidadã quanto a
mediação institucional. O referido autor explica que a primeira corrente,
denominada de mediação cidadã, representa o grupo de mediadores formados
dentro da própria sociedade, a qual seria a mediação ideal. Esses mediadores
seriam considerados como “naturais”, “não fabricados pelas instituições”, com o
dom de mediar, capazes de corresponderem às necessidades da comunidade e
de adquirir a sua confiança.
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Já a mediação institucional seria aquela de características técnicas,
voltadas essencialmente a especialistas formados para atender a um problema
específico.
Sobre o processo de institucionalização e do crescimento exponencial
da mediação no Ocidente, Moore (atribui a esse fenômeno
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(...) um reconhecimento mais amplo dos direitos
humanos e da dignidade dos indivíduos, à expansão das
aspirações pela participação democrática em todos os
níveis sociais e políticos, à crença de que um indivíduo
tem o direito de participar e de ter o controle das
decisões que afetam sua própria vida, a um apoio ético
aos acordos particulares e às tendências, em algumas
regiões, para maior tolerância à diversidade (MOORE,
1998, p. 34)
Além dessas razões, podem-se acrescentar outras de cunho
5
jurisdicional[18], a saber, pela denominada crise do sistema Judiciário
decorrente de:
a) congestionamento dos tribunais devido ao elevado número de
processos;
b) custos cada vez maiores;
c) dispêndio elevado em tempo;
d) crescente insatisfação com as decisões autoritárias, em que há
sempre o perdedor e ganhador;
e) decisões extremamente legalistas, de acordo com Sales (2004, p.
62) sem levar em conta questões sociais que se encontram em constante
mutação;
f) excesso em formalismo e burocracia, o que tende a causar a
exclusão e o afastamento de partes hipossuficientes, incapazes de compreender
a discussão jurídica conduzida por advogados, juízes e promotores de justiça;
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É evidente que essa crise do Poder Judiciário não leva a sua
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substituição pela mediação, haja vista que nenhuma lesão ou ameaça de direito
pode ser afastada da apreciação Judiciária. A mediação, ao contrário, serve
como um elemento capaz de auxiliar na resolução de conflitos, um instrumento
de cooperação. Por isso, não há que se falar na incompatibilidade da mediação
com o ordenamento jurídico vigente.
Contudo, deve-se ressaltar que a mediação não engloba, em nosso
ordenamento jurídico, todos os conflitos, uma vez que alguns não dispensam a
análise do Poder Judiciário (por exemplo, quando se tratar de direitos
indisponíveis). Portanto, a mediação, em sentido amplo (a qual poderia ser
utilizada, teoricamente, em qualquer conflito) sofre restrições em se tratando
do ordenamento jurídico brasileiro, como visto acima.
No CPC de 2015, a mediação deve ser utilizada, de forma prioritária,
nos conflitos de interesse em que existe um vínculo anterior entre as
partes[19].
Já a Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, que dispõe sobre a mediação
de conflitos entre particulares e a autocomposição de conflitos nos órgãos
públicos, preceitua serem passíveis de mediação os conflitos relativos a direitos
disponíveis ou indisponíveis que admitam transação, sendo exigida, na última
hipótese, a homologação judicial, após manifestação do Ministério Público[20].
2.1 Definição e objetivos
A mediação – do latim mediare, “que significa mediar, dividir ao meio
ou intervir, se colocar no meio. Estas expressões sugerem a acepção moderna
do termo mediação que é o processo pacífico e não adversarial de ajuste de
conflitos” Serpa (1997, p. 104) –, conforme explicitado anteriormente, é definida
como um processo informal e voluntário, em que um terceiro imparcial irá
buscar facilitar a resolução de um conflito, trabalhando-o de forma
aprofundada. Por isso, no dizer de Serpa, deve o interventor
(...) ajudar na comunicação através de neutralização
de emoções, formação de opções e negociação de
acordos. Como agente fora do contexto conflituoso,
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funciona como um catalisador de disputas, ao conduzir as
partes às suas soluções, sem propriamente interferir na
substância destas. (SERPA, 1997, p. 105)
Aduz Vezzula (1998, p. 15) que a mediação é:
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Uma técnica de resolução de conflitos não
adversarial, que, sem imposições de sentenças ou de
laudos e com um profissional devidamente formado,
auxilia as partes a acharem seus verdadeiros interesses e a
preservá-los num acordo criativo onde as duas partes
ganhem.
No mesmo sentido, é a definição do parágrafo único do artigo 1º a Lei
13.140, de 2015, a seguir transcrito: “Considera-se mediação a atividade técnica
exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito
pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções
consensuais para a controvérsia”.
5

A partir da definição da mediação podemos estabelecer alguns
objetivos básicos a esse processo. O primeiro e o mais claro é a solução do
conflito, de forma justa, alcançada por meio do diálogo entre as partes. A
comunicação, o respeito e a boa condução do procedimento por parte do
mediador são capazes de proporcionar um acordo duradouro, já que são
trabalhados precisamente todos os pontos em conflito. É por isso que se afirma
que cada mediação é única, no sentido de que o tempo necessário para a
realização de um efetivo acordo pode variar segundo a profundidade do
conflito.
Em segundo lugar, deve-se destacar a prevenção de conflitos, pois por
meio do amplo debate entre os disputantes é possível criar vínculos (ou recriálos) e fazer ligações que antes inexistiam. Dessa forma, as partes dificilmente
terão um conflito futuro relativo ao mesmo caso, considerando que se
trabalhou o conflito em seu cerne, eliminando-o.
Segundo Sales (2004, p. 32), “a relação de disputa passa para uma
relação de colaboração, estabelecendo uma comunicação harmônica,
mitigando conflitos futuros”. Vale ressaltar, por último, que existe ainda o
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chamado “empoderamento”, ou seja, os conhecimentos adquiridos pelos
disputantes em relação a temas específicos do conflito trabalhado os permitem
evitar novos conflitos com outras partes.
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2.2 Elementos
Para a realização de uma mediação é essencial a presença de cinco
elementos, a saber:
a) as partes – que podem ser pessoas físicas, jurídicas, públicas etc.;
b) o poder de decisão concentrado às partes – a autonomia das
partes em relação à mediação é requisito essencial, pois são elas que irão
produzir o resultado. O mediador, ao contrário, não possui poder decisório,
atuando como mero catalisador da comunicação, de forma a permitir o diálogo
e a realização de acordo pelas partes;
c) a disputa – evidentemente, para que haja início a uma mediação é
necessário um conflito anterior;
d) o terceiro imparcial[21] – mediador, facilitador, interessado na
composição do conflito;
e) a intenção de promover o acordo – todos os envolvidos devem ter
o ânimo de buscar uma resposta amigável ao conflito ao elegerem a mediação
Ausente um desses cinco elementos torna-se, inicialmente, inviável a
mediação. Resta abordar o questionamento acerca da presença do advogado
no processo de mediação: seria ele fundamental ou não para a composição da
mediação? A nosso ver, o acompanhamento do advogado é dispensável (a não
ser que a parte o requeira), pois o instituto da mediação em si busca
exatamente a autocomposição, sem a necessidade de assessoramento.
Exigir tal requisito seria impor uma mera formalidade, o que contraria
justamente o princípio da informalidade contida na mediação. Nesse sentido,
entende de forma parecida Serpa (1999, p. 148), ao afirmar que “(...) sua
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presença e atuação são prescindíveis no processo mediador, de acordo com a
deliberação das partes”.
Ao contrário pensa Vezzulla (1998, p. 76), ao considerar o advogado
como elemento indispensável, como se verifica a seguir: “(...) com a mediação
podemos assumir a condução de conflito e a procura de soluções por nós
mesmos. Nossos advogados devem auxiliar-nos nessa tarefa e dar-nos todo o
suporte legal para que possamos decidir bem” [22].
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Nos termos do art. 10 da Lei 13.140, de 2015[23], é facultada a
assistência por advogado ou defensor público nas mediações extrajudiciais. Por
sua vez, a presença do advogado é necessária nas mediações judiciais, nos
termos do § 9º do art. 334 do CPC de 2015[24] e do art. 10 da Lei
13.140/2015[25].
Desse modo, em que pese nosso entendimento, observa-se que a
recente lei acima adotou expressamente a necessidade de advogado nas
mediações judiciais.

5

2.3 Princípios
A mediação não possui um formato pré-fixado como ocorre em
processos judiciais, podendo sofrer algumas modificações dependendo do
lugar onde é realizada. Todavia, pode-se estabelecer um conjunto básico
referente a princípios, dentre eles:
a)

Voluntariedade e decisão informada

Princípio preceituado pelo art. 3º, V, da Lei 13.140/2015 e pelo art. 166
do CPC de 2015 e entendido também como liberdade das partes, o qual se
traduz na liberdade de escolha do método alternativo. Os contendores devem
eleger a mediação livremente e em acordo prévio (por exemplo, cláusula
compromissória de mediação inserida em um contrato, de sorte que as partes
venham a utilizar a mediação caso surja um conflito futuro entre os
contratantes) ou posterior (compromisso de mediação, após o surgimento do
conflito). Isso decorre da própria natureza do instituto da mediação, pois para
que se possa tentar estabelecer um acordo e uma comunicação efetiva é
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preciso que as partes estejam dispostas a fazê-lo. Do contrário, de nada serviria
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a mediação, por se tratar justamente de um meio consensual embasado na
autocomposição.
Alguns países, no entanto, estabelecem a mediação mandatória
(obrigatória), como requisito para ajuizamento de uma demanda.
Teoricamente, isto feriria o princípio da voluntariedade, já que as partes não
teriam necessariamente o interesse e a vontade de solucionar o conflito por
meio da mediação.
Apesar disso, explicam alguns autores, como Vezzulla (1998, p. 26),
valendo-se da experiência argentina, que a mediação mandatória seria apenas
uma obrigação e formalidade previstas à primeira audiência, podendo as partes
cancelá-la depois de iniciada. Ademais, acrescenta-se à obrigatoriedade a
necessidade de se operar uma mudança na mentalidade, para que os meios
alternativos consensuais sejam mais cultivados que os litigiosos.
No Brasil, o art. 2º, § 2º da Lei 13.140/2015, é expresso no sentido de
que “ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação”,
todavia, a parte deve comparecer à primeira reunião se houver cláusula
compromissória.
b) não-adversariedade
As partes devem buscar compreender o conflito de forma positiva,
como algo natural que ocorre entre todos os humanos. Entende-se, na
mediação, que um conflito deve ser trabalhado sob o prisma de ganhadores,
em que não há competição. Por isso, repele-se aqui a ideia da jurisdição
tradicional, em que há sempre um ganhador-perdedor. A finalidade maior da
mediação é justamente harmonizar as partes, solucionando o conflito de forma
consensual. Prevalecem os sentimentos de cooperação, colaboração e
compromisso.
Este princípio está previsto no art. 2º, VI, da Lei 13.140/2015.
c)

Flexibilidade, informalidade e oralidade do processo
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Na mediação o processo é essencialmente informal. Ao contrário do
que ocorre no Judiciário, não há regras rígidas. A informalidade permite que a
comunicação se estabeleça de forma mais profunda, por meio do diálogo e da
investigação dos verdadeiros interesses das partes envolvidas, compreendidas
como a “lide sociológica”. A flexibilidade do processo de mediação, em
oposição às regras processuais fixas, permite a realização de acordos criativos,
de forma a atender integral e satisfatoriamente aos anseios das partes.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Este princípio está expresso no art. 2º, III e IV, da Lei 13.140/2015, e no
art. 166 do CPC de 2015.
d) confidencialidade
Considerada por muitos autores como a característica mais importante
do processo de mediação. Para que se possa atingir um elevado grau de
sinceridade e honestidade, com o objetivo de perquirir os interesses mais
ocultos, torna-se necessário estabelecer a confidencialidade. Muitas vezes, as
partes não desejam revelar segredos ou fatos que lhes causem elevado
5
constrangimento.
Para tanto, a confidencialidade busca garantir às partes que as
informações transmitidas a todas as pessoas presentes na mediação (seja o
mediador, peritos, assessores etc.) não serão repassadas a terceiros fora do
processo de mediação, até mesmo em relação ao juízo (caso haja o
ajuizamento de uma ação, fracassada a mediação). É recomendado firmar uma
cláusula de confidencialidade antes de se iniciar o processo, o que possibilita
eliminar o grau de desconfiança dos envolvidos. Conjuntamente com a
informalidade, a confidencialidade ajuda a elevar o sucesso da mediação.
Quando há a quebra de sigilo (sem autorização das partes), poderá haver a
responsabilização do agente.
Este princípio está expresso no art. 2º, VII, da Lei 13.140/2015, e no art.
166 do CPC de 2015.
Outrossim, o art. 30 da Lei 13.140/2015 aborda com maiores detalhes a
necessidade de observância da confidencialidade por parte do mediador, das
partes, dos advogados e de qualquer outro que participe do processo de
mediação, salvo se for verificada a prática de crime de ação pública. Ressalte-se
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que as partes são obrigadas a prestarem informações à administração
tributária[26].
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e) imparcialidade do mediador
Para que a mediação seja justa, é necessária a imparcialidade do
mediador em relação às partes e aos interesses. Do contrário, o mediador
poderá extrapolar o seu compromisso na solução do conflito, uma vez que, ao
privilegiar uma parte ou interesse, ele manipulará a sua argumentação. Por
consequência, as partes tomarão uma decisão viciada, já que a igualdade no
diálogo foi desvirtuada pelo favorecimento de um dos mediados.
Por isso, a imparcialidade do terceiro é essencial, elemento primordial
que, se não observado, torna impraticável a mediação. É importante lembrar
que a imparcialidade não deve ser confundida com a neutralidade. A exemplo
do que ocorre com os juízes, o mediador deve ser imparcial, mas não
necessariamente neutro. A neutralidade refere-se ao distanciamento da
formação pessoal, da experiência de vida e do contexto social em que
determinada pessoa está inserida. Já a imparcialidade é a capacidade de se
abster no favorecimento de uma parte.
Este princípio está expresso no art. 2º, I, da Lei 13.140/2015, e no art.
166 do CPC de 2015.
f) isonomia entre as partes
O art. 2º, II, da Lei 13.140/2015, estabelece que as partes devem ser
tratadas com igualdade, concedendo-lhes possibilidades semelhantes de
manifestação, de exposição de suas razões e de serem ouvidas pelo mediador.
Para Val e Soares (2014):
O Princípio da Isonomia pode ser deslocado,
inserindo-o na esfera da mediação, aos seus
correspondentes Princípios da Neutralidade e da
Imparcialidade. O tratamento isonômico nas questões,
interesses e necessidades das partes, na condução de
diversas técnicas de mediação utilizadas pela equipe,
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durante a condução das sessões e, principalmente, no
lidar com as partes, é flagrante, eis que os mediadores só
conseguirão estabelecer uma relação de confiança com as
mesmas se as tratarem de forma igual, lhes dando
chances iguais dentro do processo de mediação.
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Um exemplo da aplicação deste princípio está no parágrafo único do
art. 10 da Lei 13.140/2015, que estabelece que a assistência por advogado é
facultada às partes nas mediações extrajudiciais, porém o processo é suspenso
se apenas uma das partes tiver procurador para que seja regularizada a
situação da outra.
g) decisão informada
O princípio da decisão informada, preceituado pelo art. 166 do CPC de
2015, significa que as partes devem ter ciência dos direitos envolvidos no
conflito; de forma que o eventual acordo entre as partes seja deliberado com
conhecimento da situação jurídica de cada um, evitando que a autocomposição
5
seja fundada em erros ou desinformação. Nesse sentido, a tomada de decisão
informada legitima a solução consensual por meio da mediação.
Segundo Gonçalves (2017),
A pessoa que deseja o procedimento mediativo deve
desejá-lo porque entende que é o mais adequado, não
por ignorância da lei. Todo cidadão tem o direito de livre
acesso ao sistema jurisdicional e, para isso, todas as
informações necessárias devem lhe ser disponibilizadas
para que faça uma escolha consciente (SOUZA; et. al.,
2013). Por exemplo, no caso dado acima onde marido e
mulher litigam por uma casa de verão, é imprescindível
que o marido saiba que a lei lhe dá direito a casa, pois
caso contrário a ignorância poderá leva-lo a escolher um
método de resolução de conflitos que contrarie seus
próprios interesses; apenas, consciente de seus direitos,
ele poderá escolher entre suas prioridades (reaver a casa
ou pacificar a relação social com sua ex-mulher).
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h) boa-fé
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A boa-fé deve ser observada não só nas mediações judiciais, mas
também nas extrajudiciais. Como se trata de uma solução consensual, tanto as
partes quanto o mediador devem se comportar segundo os padrões éticos
objetivos de conduta.
Este princípio está previsto no art. 2º, VII, da Lei 13.140/2015.
2.4 Natureza jurídica
Fundamental é estabelecer a natureza jurídica da mediação, visto que a
partir dela será possível perquirir a essência e classificá-la dentro do universo
de figuras existentes no Direito. Ao analisar-se o instituto da mediação, com
atenção, percebe-se que ela não pode ser enquadrada como jurisdição. Isso
porque, conforme dito anteriormente, a jurisdição pressupõe a atuação estatal
com o objetivo de pacificar disputas, dizendo o direito à parte que tenha razão.
Cumpre destacar que o CPC de 2015[27] estabelece que os
mediadores serão inscritos em cadastro nacional ou do respectivo tribunal se
preenchidos os requisitos, a exemplo da capacitação mínima, e receberão
remuneração fixada pelo tribunal. Também é possível que os tribunais optem
pela criação de quadro próprio de mediadores por meio de concurso público.
Por outro lado, a Lei 13.140/2015[28] preceitua que pode atuar como
mediador extrajudicial qualquer pessoa, independente de cadastro, sendo que
os mediadores judiciais estão sujeitos ao atendimento de requisitos, tais como
ser portador de diploma de curso superior em instituição reconhecida pelo
MEC há no mínimo 2 anos e ter realizo curso de capacitação.
Todavia, não há incompatibilidade entre os requisitos estabelecidos
pelo Novo CPC e pela Lei 13.140/2015 quanto aos mediadores judiciais, sendo
que o primeiro não regulamenta a mediação extrajudicial.
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Ainda que a mediação possa ser realizada por integrante dos quadros
do Poder Judiciário, conforme faculta o art. 167 do CPC de 2015, tal fato não é
suficiente para caracterizá-la como jurisdição, já que não é imperativa nem
substitui a vontade das partes, que devem concordar com sua realização e
firmar acordo.
Segundo Leite (2013, p. 152),
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(...) a jurisdição é, a um só tempo: a) poder,
porquanto decorrente da potestade do Estado exercida
de forma definitiva em face das partes em conflito; b)
função, porque cumpre a finalidade de fazer valer a
ordem jurídica colocada em dúvida diante de uma lide; c)
atividade, na medida em que consiste numa série de atos
e manifestações externas e ordenadas que culminam com
a declaração do direito e concretização de obrigações
consignadas num título.
5

Dessa forma, resta-nos submeter a mediação um campo que não seja a
jurisdição. Por isso, deve-se enquadrá-la corretamente como um equivalente
jurisdicional, entendido como todos aqueles meios capazes de solucionar
disputas que não estejam incluídos na jurisdição.
Ao considerar-se a mediação como um equivalente jurisdicional, restanos buscar a sua natureza. É evidente que, por se caracterizar como um acordo
entre as partes, a mediação deve ser entendida por uma natureza jurídica
contratual, no sentido de que se segue o princípio da pacta sunt servanda. De
fato, todo o procedimento da mediação encontra o seu poder concentrado às
partes, sendo o acordo obtido (ou não) aplicável apenas aos participantes.
2.5 Requisitos de validade
Pelo fato de se atribuir uma natureza jurídica contratual à mediação,
deve-se proceder a alguns requisitos essenciais para que ela esteja em
conformidade com o ordenamento jurídico pátrio. O primeiro dele diz a
respeito ao requisito de ordem subjetiva, conforme disposto pelo CC/02. As
partes devem ser capazes e devem, obrigatoriamente, estarem isentas de
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qualquer defeito relativo aos negócios jurídicos (os vícios de vontade, erro,
dolo, coação, estado de perigo e lesão, e os vícios sociais, atos contrários à lei
ou à boa-fé).
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Já o segundo requisito, de ordem objetiva, conforme exposto durante
este trabalho, refere-se à disponibilidade do direito, além de o objeto ser lícito
e determinável.
2.6 Campos de atuação
A mediação pode ser utilizada em todos os campos, desde que, é claro,
obedeça às regras contidas no ordenamento jurídico como um todo. A seguir
serão apresentadas algumas das áreas em que a mediação tem sido utilizada,
com o objetivo de demonstrar a aplicabilidade do instituto.
– Família: negociações relativas a separação, à dissolução de união
estável ou divórcio (partilha dos bens, guarda dos filhos, horário de visitas,
alimentos), conflitos no exercício do poder familiar, da tutela e curatela;
– Cível: situações patrimoniais, tais como: acidente de automóvel
(indenização), revisão de contratos (bancário, leasing, cartão de crédito, compra
e venda, locação, empréstimo, prestação de serviço etc.), dissolução de
sociedade, perdas e danos, direitos reais, inventário e partilha;
– Empresarial: títulos de crédito, questões contratuais, comércio
interno e internacional;
– Trabalhista: dissídios coletivos e individuais (tema que inclusive é o
referente deste trabalho);
– Ambiental: estipulação dos termos de ajustamento de conduta
propostos pelo Ministério Público (RODRIGUES JUNIOR, 2007, p. 94-95).
Além dessas áreas enumeradas, pode-se acrescentar ainda a mediação
comunitária (envolvendo questões gerais, como de vizinhança e propriedade), a
qual tem atingido um elevado grau de prestígio, mediação relacionada a
conflitos escolares, ao consumidor etc. Enfim, percebe-se que a mediação pode
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ser amplamente utilizada no Brasil, apesar de não ser tão difundida como
ocorre em outros países, cultura que se espera seja alterada com a entrada em
vigor do novo CPC e da Lei 13.140/2015.
2.7 Vantagens e desvantagens

No caso da
enumeradas a seguir:

mediação

percebem-se

as

seguintes
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Pelo que já foi exposto pode-se identificar muitas vantagens ao
processo de mediação, assim como algumas desvantagens. Afinal, os
procedimentos humanos comportam em algum aspecto, por natureza, falhas
que devem ser evitadas e minimizadas quando possível.
vantagens,

a) Tempo reduzido, em geral
O tempo é de grande valor para a sociedade contemporânea, visto que
cada vez mais as pessoas sentem a sua falta. A sociedade pós5
moderna[29] demanda cada vez mais o tempo, seja pelo excesso de
informação, trabalho ou tecnologia. Por isso, torna-se imprescindível
desenvolver mecanismos que consomem menos tempo, de forma a produzir
uma satisfação para aqueles que desejam a solução rápida de seu conflito e
com qualidade. A mediação, nesse sentido, apresenta, normalmente, índices
menores em dispêndio de tempo quando comparada ao meio tradicional
(jurisdicional).
Isso ocorre pela aplicação do princípio da informalidade e flexibilidade
do processo de mediação, em contraposição aos processos judiciais formais,
burocráticos e com regras, às vezes, inflexíveis.
Nos termos do art. 28 da Lei 13.140/2015[30], o procedimento de
mediação judicial deve ser concluído em até 60 dias, exceto se ambas as partes
concordarem com a prorrogação.
Já o art. 334, § 2º, do CPC de 2015[31] é expresso no sentido de que
pode haver mais de uma sessão de mediação judicial, caso necessário,
observado o prazo de 2 meses da realização da primeira sessão.
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b) Custos baixos
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Os custos envolvidos em uma mediação são também mais baixos se
comparados ao processo judicial, pois evita-se o pagamento de honorários
(quando não há advogado envolvido) e custas processuais. Além disso, o
processo de mediação costuma ser mais ágil em comparação às outras formas
de resolução de conflitos, feito que diminui ainda mais as despesas.
c) Ausência de perdedor-ganhador
Como afirmado anteriormente, a mediação trabalha com a lógica
ganhador-ganhador, que pode ser bem compreendida pelo “Equilíbrio de
Nash”. Segundo a teoria de Nash, aplicada à Teoria dos Jogos, as relações
humanas não precisariam basear-se no jogo de soma zero, no qual a vitória de
um implica necessariamente a derrota de outro. John Nash acrescenta a
possibilidade de que, ao adotarem-se estratégias semelhantes, pela
cooperatividade, todos podem sair ganhando. Um exemplo clássico seria o
dilema do prisioneiro[32], em que o silêncio de ambos os suspeitos importa em
um ganho conjunto. Evidentemente, para que ocorra essa situação ideal é
necessário que os suspeitos tenham confiança no jogo do outro, pois
dependem da escolha do outro jogador.
Na mediação, ao adotar-se o princípio da não-adversariedade, as
partes irão agir pela cooperatividade e confiança (desenvolvidas pela
comunicação, facilitada pelo mediador), com o objetivo de que ambas saiam
vencedoras, conjuntamente, assim como no caso do Dilema dos Prisioneiros.
Em realidade, o processo de mediação é uma forma de alcançar esse equilíbrio.
d) Prevenção de conflitos
Como explicitado anteriormente, no item 4.1, a prevenção de conflitos,
além de ser um dos objetivos da mediação, é também uma vantagem. Ao
contrário do que ocorre em outros meios de solução de conflitos, a mediação
possui a capacidade de promover uma mudança positiva nas partes ao
solucionar um conflito, mostrando ser possível o diálogo, a negociação futura
caso surja uma nova disputa.
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e) Elevado grau de satisfação das partes
Por ser a mediação um meio autocompositivo, em que as partes
decidem por si mesmas, com o auxílio do mediador, não há uma decisão
autoritária. Nesse sentido, a construção feita pelas partes durante o processo
de mediação confere segurança e credibilidade no momento da decisão,
traduzindo um sentimento de justiça.
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A solução do conflito pelos próprios disputantes é gratificante, de
elevado grau de satisfação, pois as partes, ao acordarem, estarão
estabelecendo a concretização dos seus anseios ou, pelo menos, parte deles.
Além disso, o acordo demonstra que as partes foram capazes de vencerem os
obstáculos causados pelo conflito, o que contribui para o aumento da
autoestima, cooperação e colaboração futuras.
f) Especialidade do mediador
A possibilidade de escolha de um mediador especializado em um tema
5
em conflito é de grande valia.
O auxílio de profissionais dotados de
conhecimento específico atesta maior qualidade ao desenvolvimento ao
processo, já que os temas conflituosos serão abordados de forma detalhada e
aprofundada.

g) Autonomia das partes
Na mediação, os participantes controlam os procedimentos do início ao
fim, podendo terminá-la a qualquer momento. Ademais, são as próprias partes
que escolhem o mediador, o qual irá auxiliá-las e a organizar a condução da
mediação.
Como desvantagens, apresentam-se as seguintes:
a) Dependência da boa-fé das partes
Para que haja eficácia na mediação, é necessário que as partes ajam
com boa-fé. Ao escolher o processo de mediação, é também indispensável que
as partes estejam comprometidas.
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Trata-se, inclusive, de um princípio da mediação elencado pelo art. 2º,
VIII, da Lei 13.140/2015.
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b) Não abrangência de todos os conflitos
Não se pode realizar a mediação em todos os conflitos. Em alguns
casos a mediação não é possível, como, por exemplo, quando se tratar de
direitos indisponíveis, segundo Sales (2004, p. 55-61) que não admitem a
transação (direitos que são tutelados pelo ordenamento jurídico, de sorte que é
vedada à parte dispor sobre determinado direito).
2.8. Qualidades do mediador
Muito se discute acerca da pessoa apta para exercer o papel de
mediador. Trata-se de um tema controverso: alguns afirmam que profissionais
formados em áreas específicas, como em Psicologia e Sociologia, seriam mais
capazes por terem estudado a fundo as relações humanas; outros atribuem ao
advogado a capacidade de mediar, por conhecer o ordenamento jurídico.
Nesse aspecto, Pinho D. (2015) indaga sobre uma provável
desigualdade entre mediadores que são advogados e os que não são, como se
verifica a seguir:
Mas o artigo 167, parágrafo 5º, cria um verdadeiro
entrave para advogados que também são mediadores.
Estes terão que fazer uma difícil escolha. O dispositivo
prevê que os mediadores, conciliadores e as câmaras
privadas terão inscrição em um cadastro nacional dos
tribunais. Será feito um registro de profissionais
habilitados, com indicação da área profissional de cada
um. Porém, o § 5º afirma que estes profissionais
cadastrados, ‘se advogados, estarão impedidos de exercer
a advocacia nos juízos em que desempenhem suas
funções’. Assim, cria desigualdade entre mediadores que
são advogados e mediadores oriundos de outras
profissões. Afinal, não há restrição de atuação para o
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mediador que é, por exemplo, assistente social ou
psicólogo.
Por outro lado, há entendimentos no sentido de que a proibição do art.
167, § 5º, do CPC foi revogada pela Lei 13.140/2015, na medida em que o art.
6º desta veda apenas a atuação como advogado de parte, no prazo de 1 ano,
de processo no qual atuou como mediador[33].
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De acordo com Duarte (2017),
KELSEN corretamente consignava que a derrogação
de uma norma por outra não é um primado da lógica
(mas sim jurídico-positivo), já que decorre de uma terceira
norma que determina, no caso de conflito, qual das
normas prevalecerá. Via de regra, essa terceira norma que
dirime o conflito é a velha e recém rebatizada Lei de
Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB)[5].
Tem-se na LINDB que: ‘A lei nova, que estabeleça
5
disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não
revoga nem modifica a lei anterior’ (artigo 2º, § 2º).
No ponto, a ideia subjacente é que a lei especial
posterior subtrai, por assim dizer, da norma anterior geral
uma parte de sua matéria, para submetê-la a uma
regulamentação diversa. Passa-se, no tocante à matéria
elegida, de regulamentação geral para mais específica
(do genus para species). Pressupõe o legislador que esse
desdobramento representa um passo adiante no
ordenamento jurídico, seu desenvolvimento.
Acertada, no particular, a observação de BOBBIO[6],
de que a situação antinômica, decorrente da ocorrência
sucessiva de lei geral e lei especial, importa numa
antinomia total-parcial. A lei geral é parcialmente
recortada ou fatiada. Não ocorre a supressão total da lei
geral, mas apenas da parte em que conflite com a lei
especial. Aqui a revogação da lei geral se dá porque existe
uma antinomia.
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A partir disso, temos que a parte de mediação do
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Novo CPC está revogado pela Lei de Mediação (posterior
e especial), no que as disciplinas não sejam conciliáveis,
ilação que tem reflexos absolutamente substanciais, tudo
a demandar a atuação do intérprete na conciliação dos
diplomas normativos” (destaques removidos).

Partindo dessa perspectiva, segundo Mazzola (2015),
Em primeiro lugar, vale registrar que a Lei da
Mediação, norma posterior e especial, não trouxe essa
restrição aos advogados mediadores judiciais. Logo, a
disposição do novo CPC deve ser interpretada com
temperamento e razoabilidade.
Além disso, como se sabe, o advogado é
“indispensável à administração da Justiça” (artigo 133 da
Constituição Federal) e tem o dever de atuar com
honestidade, lealdade e boa-fé. Logo, sua ética não pode
ser prequestionada. Ou seja, não se pode partir da
premissa de que o advogado mediador usará o prestígio
de sua função de auxiliar da Justiça (artigo 149 do
novo CPC) para se beneficiar em demandas por ele
patrocinadas.
Isso não faz o menor sentido, uma vez que os juízes
não designam pessoalmente os mediadores judiciais
(existirá uma lista de profissionais capacitados e a
distribuição será alternada e aleatória – artigo 167,
parágrafo 2º, do CPC). Ademais, as sessões de mediação
acontecerão, via de regra, em centros criados pelos
próprios tribunais (artigo 165 do novo CPC), e não nas
próprias varas.
Ademais, outra alteração trazida tanto pelo CPC de 2015[34] quanto
pela Lei 13.140/2015[35] é a aplicação das hipóteses de impedimento e
suspeição aos mediadores judiciais, por se tratarem de auxiliares da Justiça.
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No aspecto, ao tratar sobre a regulamentação do novo CPC, Oliveira
(2015) pondera que:
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O aparato trazido pelo novo CPC é, de certa forma,
completo, pois previu os órgãos que devem ser criados,
os mecanismos que podem ser utilizados, além de
estipular as atribuições concernentes à atuação do
conciliador e do mediador, distinguiu-os, acabando com
as interpretações dúbias da doutrina. Agora, o conciliador
e o mediador são elevados à categoria de auxiliares da
justiça, consoante expressamente consta no rol do art.
149.
Cabe, ainda ressaltar que, no CPC de 2015, a audiência de conciliação
ou mediação deve ser realizada necessariamente por mediadores ou
conciliadores, nos termos do art. 334, § 1º, do CPC [36], ficando o magistrado
adstrito à sua função de julgador.
5

Entretanto, acredita-se que, independentemente da profissão exercida
pelo mediador, todos são capazes de mediar, inclusive o juiz, desde que
tenham recebido cursos e treinamentos promovidos por instituições
competentes para o papel específico.

3 MEDIAÇÃO DE CONFLITOS INDIVIDUAIS TRABALHISTAS: APLICABILIDADE DO
NOVO CPC À LUZ DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 39/2016 DO TST
Os direitos trabalhistas são indisponíveis, que para Delgado (2014) é o
termo mais adequado que irrenunciáveis, por força dos arts. 9º[37], 444[38] e
468[39] da CLT. Todavia, Delgado (2014, p. 199-200) divide a indisponibilidade
dos direitos em absoluta e relativa. Os primeiros são aqueles relacionados com
o “patamar civilizatório mínimo”, ou seja, inerentes à própria dignidade do
trabalhador, a exemplo de saúde e segurança, anotação de CTPS. Já os direitos
de indisponibilidade relativa, como a forma de pagamento do salário, podem
ser objeto de transação por negociação coletiva, nas hipóteses previstas na
CF/88, ou por acordo bilateral, desde que não cause prejuízo ao obreiro.
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De acordo com Calsing e Viveiros (2016, p. 35/36),
Já na seara do Direito Individual do Trabalho,
divergentes são os posicionamentos acerca da
possibilidade de se transacionar direitos trabalhistas e,
portanto, de se aplicar métodos autocompositivos para a
solução dos conflitos. Isso porque existem princípios
específicos que regem a relação empregado/empregador.
Citem-se,
como
exemplos,
os
princípios
da
indisponibilidade dos direitos, na medida em que as
normas trabalhistas são de ordem pública, e o da
proteção do trabalhador, o qual é considerado
hipossuficiente na relação empregatícia. Tendo como
ponto de partida os mencionados pilares, doutrina e
jurisprudência têm entendido, ainda que haja alguma
divergência quanto ao alcance, a possibilidade de se
transacionar alguns direitos trabalhistas, permitindo-se,
assim, a adoção de métodos autocompositivos para a
solução das controvérsias que surgem durante a
contratualidade. Nasce, daí, a necessidade de se adotar
uma concepção a respeito de trabalhistas indisponíveis e
direitos trabalhistas de disponibilidade relativa.
Sob tal perspectiva, a mediação de conflitos individuais está atrelada à
obediência da disponibilidade dos direitos do empregado. Ou seja, a mediação
nos conflitos individuais não pode versar sobre direitos considerados como
indisponíveis. Por isso, o campo de atuação da mediação individual é bem
delicado e menor que a mediação coletiva quando comparados, pois deve
atentar-se para a possibilidade de prejuízo ao trabalhador.
Um exemplo de uma possível mediação seria um caso de assédio
sexual ou até mesmo um aumento salarial maior do que aquele mínimo
previsto pela legislação e instrumentos coletivos.
Com a Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista), ainda em vacatio legis, a
mediação ganha mais importância em razão da possibilidade de negociação
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direta entre patrão e empregado, por exemplo, para a compensação de jornada
(banco de horas de até 6 meses) [40].
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Ademais, há expressa previsão da eleição de representantes dos
empregados nas empresas com mais de 200 funcionários com atribuição de
prevenir e tentar solucionar os conflitos trabalhistas[41], conforme arts. 510-A e
510-B da CLT, com a redação conferida pela Lei 13.367/2017. Assim, não houve
expressa exclusão da participação do representante dos empregados nos
conflitos individuais; pelo contrário, os supracitados artigos foram
topograficamente incluídos no título IV-A, que trata do contrato individual de
trabalho.
Este é o entendimento de Marafon (2017):
Neste contexto se mostra necessário um modelo de
negociação que promova o equilíbrio entre as partes,
ajude a promover um diálogo pacífico e que atenda os
interesses de empregados e empregadores.
5

E esse modelo já existe em nosso sistema:
mediação (processo não adversarial, confidencial
voluntário no qual um terceiro neutro facilita
negociação entre duas ou mais partes e auxilia
construção de acordos mutuamente satisfatórios).

A
e
a
na

O mediador, como terceiro imparcial, por meio de
uma série de procedimentos próprios, auxilia as partes a
identificar os seus conflitos e interesses e a construir, em
conjunto, alternativas de solução visando a comunicação
e, até, o consenso e realização do acordo.
Seja uma negociação direta entre empregado e
empregador ou com a presença de comissão, esta
poderia ser feita com auxílio de um mediador utilizandose uma Câmara de Mediação, sendo inclusive que o
resultado pode ser levado a Vara do Trabalho para
homologação conforme nova redação do artigo 652 da
CLT.
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Discorrendo dos benefícios da mediação no Direito Individual do
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Trabalho, Calsing e Viveiros (2016, p. 37) aduzem que:
A adoção da mediação como método de solução dos
conflitos individuais do trabalho deve ser encarada,
inclusive como possível mudança cultural da busca pelo
Poder Judiciário e como tentativa de se manter a
continuidade das relações trabalhistas. Isso porque, não
raras vezes, o empregado busca a via judicial quando a
relação empregatícia já não mais se sustenta. Criar
mecanismos que estimulem o diálogo entre empregado e
empregador, afastando-se a ideia de litigiosidade e as
figuras de “ganhador” e “perdedor”, poderá ser um
louvável caminho para a busca da manutenção do
contrato de trabalho, princípio basilar desta Justiça
Especializada.
Contudo, a mudança de paradigma do novo CPC, que tem como
princípio a solução consensual dos conflitos, deve alterar a aceitação e a
utilização da mediação nos conflitos individuais no futuro, até mesmo porque
vai ao encontro da política pública de tratamento adequado dos conflitos
(Resolução 125, de 2012, do CNJ) e a reforma trabalhista amplia as hipóteses de
negociação direta entre empregado e empregador.
Calsing e Viveiros (2016, p. 37) afirmam que:
A adoção da mediação como método de solução dos
conflitos individuais do trabalho deve ser encarada,
inclusive como possível mudança cultural da busca pelo
Poder Judiciário e como tentativa de se manter a
continuidade das relações trabalhistas. Isso porque, não
raras vezes, o empregado busca a via judicial quando a
relação empregatícia já não mais se sustenta. Criar
mecanismos que estimulem o diálogo entre empregado e
empregador, afastando-se a ideia de litigiosidade e as
figuras de “ganhador” e “perdedor”, poderá ser um
louvável caminho para a busca da manutenção do
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Especializada. É, conforme ressaltado, a tentativa de
retomada do exercício da cidadania, da responsabilização
direta dos envolvidos, de forma consciente e autônoma; é
a tentativa de salvar relações rompidas, de humanizar as
soluções encontradas. Tais casos, dentre tantos outros,
não se solucionam por intermédio de um comando
judicial frio e distante da realidade das partes envolvidas,
porque são indiscutivelmente vocacionados ao diálogo.
Feitas tais considerações, o art. 42, parágrafo único, da Lei 13.140/2015,
é expresso no sentido de que “a mediação nas relações de trabalho será
regulada por lei própria”. Nesse sentido, a lei não se aplica ao Processo do
Trabalho.
No que tange ao CPC de 2015, o seu art. 15 preceitua que “na ausência
de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as
disposições deste Código lhes serão
aplicadas supletiva e subsidiariamente”.
5
A aplicação subsidiária do CPC ocorre quando há omissão (lacuna
normativa) e compatibilidade com os princípios do Processo do Trabalho,
sendo este último requisito previsto no art. 769 da CLT[42]. Alguns
doutrinadores adotando vertente ampliativa, entendem que as lacunas podem
ser ontológicas ou axiológicas.
De acordo com Schiavi (2015, p. 156),
As lacunas da legislação processual podem ser:
a)
Normativas: quando a lei não contém previsão
para o caso concreto. Vale dizer: não há regulamentação
da lei sobre determinado instituto processual;
b)

Ontológicas: quando a norma não mais está

compatível com os fatos sociais, ou seja, está
desatualizada. Aqui, a norma regulamenta determinado
instituto processual, mas ela não encontra mais
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ressonância na realidade, não há efetividade da norma
processual existente;
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c)
Axiológicas: quando as normas processuais levam
a uma solução injusta ou insatisfatória. Existe a norma,
mas sua aplicação leva a uma solução incompatível com
os valores de justiça e equidade exigíveis para a eficácia
da norma processual.
Já a aplicação supletiva do CPC tem lugar nas hipóteses em que a
matéria é regulamentada pela CLT, porém de forma incompleta. Por exemplo, o
art. 829 da CLT se limita a proibir a prestação de compromisso legal para
prestar depoimento como testemunha de parente até o terceiro grau, amigo
íntimo ou inimigo das partes. Por sua vez, o art. 405 do CPC de 2015 especifica
os casos de incapacidade, impedimento e suspeição das testemunhas, devendo
ser aplicado supletivamente ao Processo do Trabalho, de forma a realizar uma
complementação normativa (WALDRAFF, 2015, p. 84-94).
Sobre a não revogação do art. 769 da CLT, Teixeira Filho (2016, p. 14)
assevera que “doutrina e jurisprudência acolheram os nossos argumentos,
fundados no art. 2.o, § 2.o, da LINDB, de que norma geral, como é o CPC (art.
15), não revoga nem modifica norma específica, como é a instituidora da CLT
(art. 769)”.
Diante de tamanhas alterações, o TST editou a Instrução Normativa n.
39, por meio da Resolução 203, de 15 de março de 2016, dispondo sobre
normas do CPC de 2015 aplicáveis e inaplicáveis ao Processo do Trabalho, de
forma a uniformizar a questão e priorizar a segurança jurídica.
A respeito das Instruções Normativas editadas pelo TST, Teixeira
Filho (2016, p. 13) faz a seguinte crítica:
Há mais de vinte anos temos sustentado o
entendimento de que os Tribunais Judiciários não
podem editar Instruções com força ou eficácia
normativa, porquanto esse ato, embora contendo
traços administrativos, implica, a um só tempo: a)
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invasão

de

uma

área

legislativa

destinada,

constitucionalmente, e com exclusividade, à União
(CF, art. 22, inciso II); b) desrespeito ao princípio da
independência e da harmonia dos Poderes da União,
inscrito no art. 2.o , da Constituição Federal.
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De toda forma, ainda que sua constitucionalidade seja discutida na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5516, ainda pendente de julgamento, e
que o Corregedor da Justiça do Trabalho tenha se manifestado no sentido de
que o descumprimento não gera qualquer penalidade disciplinar, para Teixeira
Filho (2016, p. 12), a IN n. 39/2016 constitui importante parâmetro para a
análise da aplicação das disposições do CPC de 2015 relativas à mediação aos
conflitos individuais trabalhistas, notadamente por refletir o posicionamento do
TST.
O art. 14 da IN n. 39/2016 do TST preceitua ser inaplicável ao processo
do trabalho, nos conflitos individuais, o art. 165 do CPC de 2015[43], que trata
da criação dos centros judiciários
5 de mediação e conciliação. Contudo, o fato
de não existirem os referidos centros não significa a vedação à mediação de
conflitos individuais.
A doutrina discute a possibilidade de o magistrado realizar a
mediação. Para uma corrente,
Em termos de processo do trabalho, pode-se dizer,
com Homero Batista Mateus da Silva, é impossível a
prática da mediação na Justiça do Trabalho por parte do
juiz. No entanto, é possível superar alguns óbices com
uma maior aproximação entre juiz e jurisdicionado e
também em razão da matéria com a qual é obrigado a
lidar, de conotação pré-judicial.
Não se trata, portanto, na linha de raciocínio adotado
por Homero Batista, de qualquer disparate a utilização de
técnicas de mediação pelo juiz do trabalho nas hipóteses
em que a lei prevê a sua atuação com equidade, como
também deve despertar o interesse das partes para a
conciliação e fomentar a cooperação. A realidade
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brasileira necessita dessa intermediação, como afirma o
referido autor, dada a escassez de espaços de diálogo e a
abundância de ruídos na relação capital e trabalho, com a
necessidade de que sejam estabelecidas pontes de
comunicação (KOURY, 2015, p. 181)
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Por outro lado, há quem defenda que a mediação pode ser realizada
pelo magistrado. Nessa esteira, aduz Pinho R. (2016) que:
(...) a diferença entre conciliação e mediação é dada
pelo critério relacionado ao nível de atuação do terceiro
neutro que atua para buscar a autocomposição. Fazendo
propostas, estamos diante de conciliação. Se não faz
propostas e somente procura estimular o diálogo, trata-se
de mediação.
Em vez do critério dentro/fora, adotou-se, portanto, o
critério que leva em consideração o nível de atuação do
terceiro facilitador.
Porém, ainda na tentativa de manter vivo o critério
dentro/fora, seria possível invocar o artigo 1º da Lei
13.140/2015, o qual estabelece que, “considera-se
mediação a atividade técnica exercida por terceiro
imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito
pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou
desenvolver soluções consensuais para a controvérsia”. E,
com isso, se alegaria que na mediação o terceiro pode ser
escolhido pelas partes, o que ocorreria fora do Judiciário.
Todavia, o artigo 168 do novo CPC permite a escolha
tanto do mediador quanto do conciliador. Portanto, não é
a escolha das partes que distingue um do outro.
E, com isso, definitivamente, o que distingue
conciliação de mediação consiste na postura do terceiro
facilitador, e não no critério dentro/fora.
Nesse sentido, tal distinção vale inclusive para o juiz
do Trabalho. Ou seja, se este faz proposta, será
conciliador e estará fazendo conciliação. Se apenas
312
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

estimula o diálogo e não faz proposta, será mediador e

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

estará fazendo mediação.
Porém, ainda raciocinando no processo do trabalho,
seria possível questionar o que fazer com o parágrafo
único do artigo 42 da Lei 13.140/2015, o qual estabelece
que “a mediação nas relações de trabalho será regulada
por lei própria”.
Respondendo tal possível indagação, basta
considerar que isso se aplica às câmaras de mediação,
previstas nos artigos 167 e 174 do novo CPC.
Se assim não fosse, teríamos que concluir que o juiz
do Trabalho, ao conduzir audiências voltadas à
autocomposição, sempre seria obrigado a formular
propostas e jamais poderia se liminar a estimular o
diálogo, o que seria uma afronta ao próprio artigo 764,
parágrafo 1º da CLT, por consistir em limitação ao poder
do magistrado.
5
Por outro
lado, tecnicamente, a depender do conflito,
existem situações nas quais o ideal seria o estímulo ao
diálogo, e outras nas quais o ideal seria a formulação de
propostas. Em muitas situações, o adequado é que a
proposta de acordo venha das partes, cabendo ao terceiro
neutro estimular o diálogo para que isto ocorra. Já em
outras, convém que o terceiro apresente possibilidades de
soluções.
Dessa forma, seria absurdo considerar que o juiz do
Trabalho não pode agir como mediador. Pelo contrário,
pode e deve nas situações que assim exigir.

Diante do exposto, conforme posicionamento adotado em linhas
anteriores deste trabalho, não há vedação para que o magistrado atue como
mediador. Aliás, em face da inaplicabilidade dos centros de conciliação e
mediação previstos no CPC de 2015, a utilização da mediação ficaria
prejudicada nos conflitos individuais se assim não fosse.
Cumpre salientar que o art. 167 do CPC dispõe que haverá um cadastro
nacional de mediadores, além de cadastros dos Tribunais de Justiça e Tribunais
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Regionais Federais, porém as partes podem escolher mediador que não esteja
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cadastrado. Todavia, tendo em vista que os centros de conciliação e mediação
não são compatíveis com o Processo do Trabalho, este dispositivo não tem
aplicabilidade, já que eventual mediação judicial de conflitos individuais
trabalhistas deve ser realizada pelo Magistrado.
Da mesma forma, em uma primeira análise, os art. 168 a 173 do CPC de
2015, que regulamentam os casos de impedimento, a remuneração dos
mediadores judiciais e o afastamento dos mediadores em razão de atuação
inadequada pelo Juiz da causa ou coordenador do centro de conciliação e
mediação também não se aplicam ao Processo do Trabalho, como decorrência
lógica da incompatibilidade dos centros e conciliação e mediação judiciais.
Por sua vez, o art. 334 do CPC de 2015 também é considerado
inaplicável ao processo do trabalho por ausência dos requisitos
de incompatibilidade ou omissão da CLT[44] pelo art. 2º, IV, da IN 39/2016 do
TST.
A esse respeito, ensina Koury (2015, p. 185) que:
A rigor pode-se dizer que esse dispositivo não tem
aplicação ao procedimento trabalhista, que tem itinerário
procedimental próprio, inclusive porque a realização da
audiência em que se tentará a conciliação independe da
vontade das partes. Nada impede, todavia, que sejam
utilizados aspectos da regulamentação da audiência de
conciliação/mediação prevista no Novo CPC, como, por
exemplo, a pena imposta às partes pelo não
comparecimento injustificado.
Em sentido diametralmente oposto, Vianna (2016), citando
relatório apresentado no curso de formação de magistrados do TRT 15,
entende que
O novo CPC prestigia e destaca a conciliação em
seu art. 334, o qual prevê a necessidade de designação
de audiência de tentativa de conciliação ou mediação
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recebida a contestação. Por sua vez, na seara laboral, a
conciliação não é apenas uma norma trabalhista (art.
764 da CLT), porém, mais do que isto, é um princípio
que norteia toda a construção da CLT e a exegese a ser
dada às normas laborais, o que acarreta a conclusão de
que, a conciliação pode existir em qualquer fase do
processo.
Assim, cotejando as ideias acima destacadas,
entendo que a exegese a ser conferida à Instrução
Normativa 39 do C. TST, a qual informa que o aludido
art. 334 do NCPC não seria aplicável ao processo do
trabalho, é a de que a instrução afastou a incidência do
artigo em tela apenas para que o juiz do trabalho não
ficasse obrigado à marcação da audiência de conciliação
inicial, nada obstando, todavia, que facultativamente o
magistrado5 marcasse referida audiência, caso julgasse
produtivo. Destarte, entendo que não há vedação ao juiz
em marcar a audiência em comento, ainda que préprocessual, devendo apenas haver reforço no
esclarecimento às partes quanto à quitação, para que as
fraudes sejam evitadas (...)
Com a devida vênia aos entendimentos contrários, quando estimula o
diálogo e a busca de uma solução consensual sem propor sugestões nas duas
tentativas de conciliação, segundo Pinho R. (2016), obrigatórias o juiz realiza a
mediação, portanto, deve prevalecer o disposto na IN 39/2016, em vista do
regramento próprio da CLT.
Em idêntica direção é o enunciado n. 7 aprovado no 2º Fórum Nacional
de Processo do Trabalho:
CPC, ART. 334, CLT, ARTS. 764, 846 E
850. IMPOSSIBILIDADE DA AUDIÊNCIA PRÉVIA DE
CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO NOS TERMOS DO
ART. 334 DO CPC NO PROCESSO DO TRABALHO. Tendo
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em vista que o processo do trabalho já regulamenta a
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conciliação trabalhista nos arts. 764, 846 e 850 da CLT,
tem-se pela incompatibilidade e pela inaplicabilidade do
art. 334 do CPC no processo do trabalho, não havendo
que se falar em audiência prévia de conciliação.

4 CONCLUSÃO
Diante do exposto, podem-se tecer algumas considerações. A primeira
delas, diz a respeito da grande diversidade de Métodos Alternativos de
Resolução de Conflitos. No Brasil, ao contrário do que ocorre nos Estados
Unidos, o sistema “multiportas” não é explorado em sua totalidade, cabendo
destacar que a mediação apenas foi regulamentada pela Lei 13.140/2015 e o
tratamento adequado dos conflitos pela solução consensual foi instituído pelo
CPC de 2015, na esteira da resolução n. 125/2012 do CNJ.
Sob o prisma da chamada crise do sistema judiciário (demora da
prestação jurisdicional, elevados gastos, insatisfação das decisões autoritárias,
congestionamento dos tribunais, ausência da solução para a “lide sociológica”,
entre outros), resta a pergunta: a solução de conflitos somente pelo Estado-Juiz
é a forma mais justa e capaz de atender a demanda social? Com efeito, o
sistema judicial apresenta inúmeras falhas. Apesar de se resguardar o direito do
cidadão, muitas vezes a solução proferida pelo Poder Judiciário não atende aos
anseios sociais e muito menos gera a satisfação e o sentimento de justiça para
as partes envolvidas.
Por isso, é imprescindível que se pesquise e que se busque outros
meios capazes de trabalharem a favor ou em conjunto com o Poder Judiciário,
seja atuando incidente ou anteriormente ao processo judicial. A crise Poder
Judiciário é um fenômeno que pode ser percebido em escala global, o que
levou muitos países a buscarem os processos de ADR, assim como a rever o
sistema processual em vigor.
Para que seja possível ao jurisdicionado a solução justa de seus
conflitos, conforme afirmado durante todo o trabalho, é necessário construir
uma mentalidade mais aberta da população, dos advogados, juízes e de toda a
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comunidade jurídica para a divulgação dos MARCs. Deve-se alertar que é
possível utilizar outros meios adequados especificamente para cada conflito,
não necessariamente aqueles resguardados pelo Poder Judiciário, o qual, em
última análise, não pode ser excluído de qualquer conflito[45].
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A mediação, nesse sentido, tem demonstrado ser capaz de solucionar
conflitos de forma eficaz, em todos os pontos. É evidente que a mediação não
pode ser utilizada para todos os conflitos, porém apresenta uma das formas
mais democráticas para a pacificação social, conforme exposto durante este
trabalho.
Uma das mais importantes qualidades que a mediação traz é o diálogo,
pressuposto essencial para que se atinja a solução para qualquer conflito. Sem
ele, não seria possível o entendimento consensual das partes, uma das
melhores formas que se conhece para dirimir uma disputa, senão a melhor.
Sem dúvida, o maior desafio atual é conscientizar a sociedade que não
só a mediação, mas também outros meios alternativos são capazes de
5
proporcionar soluções extremamente justas ao eliminar a ideia de ganhadorperdedor[46]. Um exemplo disso são as mediações realizadas em âmbito
comunitário, as quais gozam de um elevado grau de sucesso.
A mediação nos conflitos individuais encontra divergências na doutrina
devido ao princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Assim, seu
campo de atuação é bem delicado e menor que a mediação coletiva quando
comparados, pois deve atentar-se para a possibilidade de prejuízo ao
trabalhador. Contudo, a mudança de paradigma do novo CPC, que tem como
princípio a solução consensual dos conflitos, deve alterar a aceitação e a
utilização da mediação nos conflitos individuais no futuro, ganhando espaço
com a reforma trabalhista.
No que tange à aplicação das disposições sobre mediação do CPC de
2015, a IN 39/2016 veda a criação de centros de conciliação e mediação, o que
suscita a discussão sobre a possibilidade de o juiz atuar como mediador, que é
defendida neste trabalho. Já a audiência de conciliação e mediação,
regulamentada pelo art. 334 do CPC de 2015, também é inaplicável ao
Processo do Trabalho, em face da ausência de omissão da CLT e da
incompatibilidade com os princípios que regem o Processo do Trabalho.
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Ao solucionar um conflito trabalhista em suas raízes evita-se o
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acionamento do Poder Judiciário, além de trabalhar o conflito em todos os seus
aspectos. Deve-se destacar também que os laços entre os participantes serão
mantidos, além de se evitar uma futura disputa em relação ao mesmo tema,
por meio do empoderamento.
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[1] “Na mediação, não há um ganhador e um perdedor, como ocorre no
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modelo tradicional de Jurisdição. A sua finalidade maior é solucionar o conflito
de forma consensual, surgindo, ao final, ganhadores. As partes não utilizam o
processo de mediação para ganhar ou perder, mas para solucionar as questões
em disputa, elas não se colocam em posição de competição. Esse sentimento
de não-adversariedade deve conduzir todo o processo. Assim, será muito
expressiva a probabilidade de se resolverem as controvérsias existentes e,
acima de tudo, de se manter o bom relacionamento entre as partes.”
RODRIGUES JÚNIOR, W.E. A prática da mediação e o acesso à justiça. Belo
Horizonte: Del Rey, 2007, p. 86.
[2] Podemos citar aqui a importância do equilíbrio na Teoria dos Jogos
idealizada por John Nash. A base dessa teoria é colocar-se na posição do outro
e raciocinar como o outro irá elaborar a sua estratégia de forma que se atinjam
os melhores benefícios e vantagens conjuntas. A partir dessa visualização, o
agente constrói sua estratégia adequando-se a esse fim. Entretanto, para que
isso ocorra, é necessária a confiança no outro, uma vez que se depende
exclusivamente da tomada de decisão
da parte contrária.
5
[3] Saliente-se que o CPC de 2015 tem como norma fundamental a solução
consensual dos conflitos quando possível, devendo a utilização dos meios
alternativos de resolução de conflitos ser incentivada, nos termos dos art. 3º, §§
2º e 3º do CPC de 2015: “§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a
solução consensual dos conflitos. § 3º A conciliação, a mediação e outros
métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes,
advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no
curso do processo judicial”.
[4] Art. 3º da Lei 9.306/1996: “As partes interessadas podem submeter a
solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem,
assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.”
[5] Art. 4º da Lei 9.306/1996: “A cláusula compromissória é a convenção
através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à
arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.
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§ 1º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo
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estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se
refira.
§ 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se
o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar,
expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento
anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa
cláusula”.
[6] Art. 9º da Lei 9.306/1996: “O compromisso arbitral é a convenção
através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais
pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial”.
[7] Art. 18 da Lei 9.307/1996: “O árbitro é juiz de fato e de direito, e a
sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder
Judiciário”.
[8] Art. 31 da Lei 9.307/1996: “A sentença arbitral produz, entre as partes e
seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do
Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo”.
[9] Art. 515 da Lei 9.307/1996: “ São títulos executivos judiciais, cujo
cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: (...) VII a sentença arbitral”
[10] Art. 33 da Lei 9.307/1996: “A parte interessada poderá pleitear ao
órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da sentença
arbitral, nos casos previstos nesta Lei”.
[11] Art. 32 da Lei 9.307/1996: “É nula a sentença arbitral se: I - for nula a
convenção de arbitragem; II - emanou de quem não podia ser árbitro; III - não
contiver os requisitos do art. 26 desta Lei; IV - for proferida fora dos limites da
convenção de arbitragem; V - não decidir todo o litígio submetido à
arbitragem; (Revogado pela Lei nº 13.129, de 2015) VI - comprovado que foi
proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; VII - proferida fora
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do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei; e VIII - forem
desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, desta Lei.
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[12] Art. 267 do CPC de 2015: “O juiz recusará cumprimento a carta
precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando: I - a carta
não estiver revestida dos requisitos legais; II - faltar ao juiz competência em
razão da matéria ou da hierarquia; III - o juiz tiver dúvida acerca de sua
autenticidade. Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da
matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado,
poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente”.
[13] Art. 507-A da CLT: “Nos contratos individuais de trabalho cuja
remuneração seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula
compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou
mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos na Lei no 9.307, de
23 de setembro de 1996.”
5

[14] Art. 165, § 2o, do CPC de 2015: “O conciliador, que atuará
preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as
partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de
qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes
conciliem”.
[15] Art. 846 da CLT: “Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a
conciliação”.
[16]Art. 850 da CLT: “Terminada a instrução, poderão as partes aduzir
razões finais, em prazo não excedente de 10 (dez) minutos para cada uma. Em
seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação, e não se
realizando esta, será proferida a decisão”.
[17] A justiça estatal exerce grande influência para a adoção da mediação e
de outros meios alternativos de resolução de conflitos, visto que abarca a maior
parcela de resolução dos conflitos. A sua pretensa crise leva aos jurisdicionados
a necessidade de se buscarem novos meios capazes de atenderem aos seus
anseios de forma eficaz.
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[18] Art. 165, § 3º, do CPC de 2015: “O mediador, que atuará
preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes,
auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em
conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação,
identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos”.
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[19] O art. 3º, I, da Lei 13.140/2015 trata a imparcialidade do mediador
como um princípio da mediação, assim como o art. 166 do CPC de 2015.
[20] Art. 10 da Lei 13.140/2015: “As partes poderão ser assistidas por
advogados ou defensores públicos. Parágrafo único. Comparecendo uma das
partes acompanhada de advogado ou defensor público, o mediador
suspenderá o procedimento, até que todas estejam devidamente assistidas”.
[21] Art. 334, § 9º, do CPC de 2015: “As partes devem estar acompanhadas
por seus advogados ou defensores públicos”.
[22] Art. 10 da Lei 13.140/2015: “As partes poderão ser assistidas por
advogados ou defensores públicos”.
[23] Art. 10 da Lei 13.140/2015: “As partes poderão ser assistidas por
advogados ou defensores públicos. Parágrafo único. Comparecendo uma das
partes acompanhada de advogado ou defensor público, o mediador
suspenderá o procedimento, até que todas estejam devidamente assistidas”.
[24] Art. 334, § 9º, do CPC de 2015: “As partes devem estar acompanhadas
por seus advogados ou defensores públicos”.
[25] Art. 10 da Lei 13.140/2015: “As partes poderão ser assistidas por
advogados ou defensores públicos”.
[26] Art. 30 da Lei 13.140/2015: “Toda e qualquer informação relativa ao
procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros, não
podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial salvo se as partes
expressamente decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação for
exigida por lei ou necessária para cumprimento de acordo obtido.
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[27] Art. 167 do CPC de 2015. “Os conciliadores, os mediadores e as
câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro
nacional e em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal,
que manterá registro de profissionais habilitados, com indicação de sua área
profissional.
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§ 1º Preenchendo o requisito da capacitação mínima, por meio de curso
realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido
pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça, o
conciliador ou o mediador, com o respectivo certificado, poderá requerer sua
inscrição no cadastro nacional e no cadastro de tribunal de justiça ou de
tribunal regional federal.
§ 2º Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, o
tribunal remeterá ao diretor do foro da comarca, seção ou subseção judiciária
onde atuará o conciliador ou o mediador os dados necessários para que seu
nome passe a constar da respectiva lista, a ser observada na distribuição
alternada e aleatória, respeitado
5 o princípio da igualdade dentro da mesma
área de atuação profissional.
§ 3º Do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e
mediadores constarão todos os dados relevantes para a sua atuação, tais como
o número de processos de que participou, o sucesso ou insucesso da atividade,
a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o
tribunal julgar relevantes.
§ 4º Os dados colhidos na forma do § 3o serão classificados
sistematicamente pelo tribunal, que os publicará, ao menos anualmente, para
conhecimento da população e para fins estatísticos e de avaliação da
conciliação, da mediação, das câmaras privadas de conciliação e de mediação,
dos conciliadores e dos mediadores.
§ 5º Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma
do caput, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos
em que desempenhem suas funções.
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§ 6º O tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de
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conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e
títulos, observadas as disposições deste Capítulo”.
[28] Art. 11 da Lei 13.140/2015: “Poderá atuar como mediador judicial a
pessoa capaz, graduada há pelo menos dois anos em curso de ensino superior
de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e que tenha obtido
capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores, reconhecida
pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM
ou pelos tribunais, observados os requisitos mínimos estabelecidos pelo
Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça.
[29] Termo que comporta críticas, pois há o questionamento da necessária
oposição entre Modernidade e Pós-Modernidade. Para alguns autores, a PósModernidade referida à sociedade atual não apresenta ruptura com o mundo
moderno. Logo, o termo seria inadequado, já que os elementos da
Modernidade ainda se encontram presentes, de forma estendida e radicalizada.
Parece que o mais acertado seria falar de uma “radicalização da modernidade”.
[30] Art. 28 da Lei 13.140/2015: “O procedimento de mediação judicial
deverá ser concluído em até sessenta dias, contados da primeira sessão, salvo
quando as partes, de comum acordo, requererem sua prorrogação”.
[31] Art. 134, § 2º, do CPC de 2015: “Poderá haver mais de uma sessão
destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da
data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das
partes”.
[32] Dilema do Prisioneiro – dois suspeitos, A e B, são presos pela polícia. A
polícia tem provas insuficientes para condená-los, mas, separando os
prisioneiros, oferece a ambos o mesmo acordo: se um dos prisioneiros delatar
o outro e esse outro permanecer em silêncio, o que delatou é libertado
enquanto que o delatado cumpre 10 (dez) anos de prisão. Se ambos ficarem
em silêncio, a polícia só pode condená-los a 6 (seis) meses de prisão. Se ambos
delatarem um ao outro, cada um cumpre 5 (cinco) anos de prisão.
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[33] Art. 6º da Lei 13.140/2015: “O mediador fica impedido, pelo prazo de
um ano, contado do término da última audiência em que atuou, de assessorar,
representar ou patrocinar qualquer das partes”.
[34] Art. 170 do CPC de 2015: “No caso de impedimento, o conciliador ou
mediador o comunicará imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e
devolverá os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do centro judiciário
de solução de conflitos, devendo este realizar nova distribuição.
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Parágrafo único. Se a causa de impedimento for apurada quando já
iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se ata com
relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo conciliador ou
mediador”.
[35] Art. 5º da Lei 13.140/2015: “Aplicam-se ao mediador as mesmas
hipóteses legais de impedimento e suspeição do juiz”.
[36] Art. 334, § 1º, do CPC de 2015: O conciliador ou mediador, onde
houver, atuará necessariamente5 na audiência de conciliação ou de mediação,
observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de
organização judiciária.
[37] Art. 9º da CLT: “Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o
objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na
presente Consolidação”
[38] Art. 444 da CLT: “As relações contratuais de trabalho podem ser
objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não
contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos
que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes”.
[39] Art. 468 da CLT: “Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a
alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim
desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob
pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia”.
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[40] Art. 59, § 5º, da Lei 13.467/2017: “O banco de horas de que trata o §
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2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a
compensação ocorra no período máximo de seis meses”.
[41] Art. 510-B da CLT: “A comissão de representantes dos empregados
terá as seguintes atribuições: (…) III – promover o diálogo e o entendimento
no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos; IV – buscar
soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho, de forma
rápida e eficaz, visando à efetiva aplicação das normas Legais e contratuais”
[42] Art. 769 da CLT- “Nos casos omissos, o direito processual comum será
fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for
incompatível com as normas deste Título”.
[43] Art. 165 do CPC de 2015. “Os tribunais criarão centros judiciários de
solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e
audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas
destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.
§ 1º A composição e a organização dos centros serão definidas pelo
respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça.
§ 2º O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não
houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio,
sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação
para que as partes conciliem.
§ 3º O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver
vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as
questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo
restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções
consensuais que gerem benefícios mútuos”.
[44] Art. 769 da CLT, “Nos casos omissos, o direito processual comum será
fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for
incompatível com as normas deste Título”.
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[45] A CF/88 dispõe, no art. 5º, XXXVI, que “a lei não excluirá de apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
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[46] Algumas das propostas para incentivar o conhecimento dos processos
de ADR são: a) a inclusão de disciplinas relativas ao assunto no ensino jurídico
brasileiro; b) o incentivo para a produção de doutrina sobre o tema; c) a
divulgação dos MARCs para a população, em geral, como, por exemplo, a
mediação comunitária e trabalhista.

5
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HOMICÍDIO NO TRÂNSITO: ENQUADRAMENTO LEGAL DO DELITO
PRATICADO SOB EFEITO DE ÁLCOOL E APLICABILIDADE PÓS LEI
13.546.2017
MÁRIO CESAR DA SILVA CONSERVA:
BACHARELANDO DO CURSO DE DIREITO DA
UNIVERSIDADE
TIRADENTES.
SERVIDOR
PÚBLICO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO
TRABALHADOR DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
- SERGIPE. EX-CONSELHEIRO DE EMPREGO E
RENDA DO ESTADO DE SERGIPE. EXGERENTE DE SEGURO-DESEMPREGO E
CARTEIRA DE TRABALHO DO ESTADO DE
SERGIPE.
RESUMO: O presente artigo visa explorar a responsabilização penal dos delitos
de homicídio no Trânsito brasileiro com a atribuição do dolo eventual e a
aplicabilidade material posterior à lei 13.546 de 2017 que altera o Código de
Trânsito Brasileiro. Têm-se como certo que o Estado de Direito no que tange à
imputação criminal adota o princípio da especialidade, onde a lei especial
derroga a legislação geral e nesse ponto há de se analisar a discrepância
conceitual do delito de homicídio com a positivação contemporânea. A
dicotomia entre culpa e dolo será explicitada no presente artigo e buscar-se-á a
conclusa análise da aplicação do fato à norma. A relevância acerca do
comportamento jurisprudencial sobre tal tema é significativa, visto que o
Trânsito brasileiro tem alta incidência de mortes, em sua maioria pela
combinação de álcool e direção.
PALAVRAS-CHAVE: Homicídio; Direito Penal; Princípio da Especialidade;
Trânsito; Culpa; Dolo.

INTRODUÇÃO
O objeto da pesquisa é a análise acerca do comportamento jurisprudencial
diante de homicídios no trânsito que guardem ligação com o consumo de
álcool, a aplicação penal pode variar conforme a atribuição que é dada à
conduta delituosa. Nesse contexto, serão avaliados os impactos da alteração na
Legislação Penal extravagante na imputação de conduta criminosa, visto que a
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Jurisprudência sempre se comportou no sentido de reconhecer a possibilidade
do homicídio praticado na direção de veículo automotor sob efeito de álcool
como ato doloso, tipificado pelo Código Penal, restando ao Código de Trânsito
Brasileiro a responsabilização por conduta culposa, advinda da imprudência,
negligência ou imperícia.
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Partindo dessa permissa cabe-nos a reflexão acerca da delineação do
conceito de conduta dolosa e culposa e primordialmente da normatização atual
e a sua aplicabilidade diante da ocorrência dos diversos fatos dessa natureza.
A problemática será abordada neste trabalho de forma fundamentada com
diversos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, utilizando técnicas de
pesquisas bibliográfica e documental com o fito de encontrar embasamento
para alcance do objetivo principal, que é a imputação penal nos delitos de
homicídio praticados no Trânsito sob uso de álcool.
CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE E A
LEGISLAÇÃO PENAL EXTRAVAGANTE.
5

O arcabouço normativo penal vigente estabelece que para que seja sanada
a controvérsia acerca do conflito de normas e eventual imputação penal sobre
um fato, deve ser levado em consideração o critério da Especialidade, que em
apertada síntese, dispõe que a Legislação especial prevalecerá por conter
elementos específicos em sua literalidade capazes de adequarem o tipo penal
ao fato de maneira mais completa, nesse sentido Damásio (2013, p.150) leciona
que:
“Diz-se que uma norma penal incriminadora e?
especial em relac?a?o a outra, geral, quando possui em sua
definic?a?o legal todos os elementos ti?pi- cos desta, e
mais alguns, de natureza objetiva ou subjetiva,
denominados especializantes, apresentando, por isso, um
minus ou um plus de severidade. A norma especial, ou seja,
a que acresce elemento pro?prio a? descric?a?o legal do
crime previsto na geral, prefere a esta: lex specialis derogat
generali; semper specialia generalibus insunt; generi per
speciem derogantur. Afasta-se, dessa forma, o bis in idem,
pois o comportamento do sujeito so? e? enquadrado na
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norma incriminadora especial, embora tambe?m descrito
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pela geral. Nestes casos, ha? um typus specialis, contendo
um “crime especi?fico”, e um typus generalis, descrevendo
um “crime gene?rico”. Aquele prefere a este.”
A Doutrina bem estabelece que o enquadramento legal poderá ser
maximizado quando na definição abstrata de uma conduta delituosa haja uma
concepção mais específica da mesma, refutando a ideia de bis in idem, pois
ainda que presentes em tipos penais diversos, a imputação penal deverá
ocorrer naquele que mais alinhar-se com o fato.
O posicionamento doutrinário visa atender ao que preceitua o Código
Penal que em seu artigo 12, caput, dispõe que “as regras gerais deste Código

aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de
modo diverso”, sobre isso, Nucci (2017, p.105) ratifica:
“Lei especial afasta a aplicação de lei geral (lex specialis
derogat generali), como, aliás, encontra-se previsto no art.
12 do Código Penal. Para identificar a lei especial, leva-se
em consideração a existência de uma particular condição
(objetiva ou subjetiva), que lhe imprima severidade menor
ou maior em relação à outra. Deve haver entre os delitos
geral e especial relação de absoluta contemporaneidade.
Ex.: furto qualificado exclui o simples; crime militar exclui o
comum; infanticídio exclui o homicídio.”
O afastamento da regra geral impõe-se como medida regular quando da
aplicação penal, porém, urge ressaltar que tal regra não é irretratável, visto que,
quando da ocorrência da possibilidade da retroatividade da lei para benefício
do réu, poderá a Lei Geral anterior prevalecer sobre Legislação especial editada
em momento posterior, pois, continua NUCCI “quando a lei geral, ao ser

modificada, afeta essencialmente determinado instituto, igualmente constante
em lei especial, esta deve ser afastada para aplicação da outra, que é
nitidamente benéfica”[1].
A Legislação Penal Extravagante relevante para o estudo, qual seja o
Código de Trânsito Brasileiro, institui em seu artigo 291 que “os crimes

cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código,
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aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal,
se este Capítulo não dispuser de modo diverso”, pois bem, destarte as regras

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

processuais cabíveis na análise dos delitos, interessa-nos nesse ponto a análise
do Direito Material para o aprofundamento do critério da especialidade e a
imputação penal nos delitos de trânsito. Deveras importante frisar que quanto
ao tipo penal, a supracitada Legislação de Trânsito tipifica os crimes na
condução de veículo automotor como elemento do tipo objetivo dos delitos,
portanto a imputação penal deverá decorrer da determinação abstrata do CTB.
DO CRIME EM ESPÉCIE DE HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR.
O delito de homicídio no âmbito da Legislação Especial de trânsito é
positivado no artigo 302, caput, que determina:
Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de
veículo automotor:
Penas - detenção, de dois a quatro
anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou
a habilitação5 para dirigir veículo automotor.
Destarte a revogação do § 2º do supracitado artigo pela Lei 13.281-2016,
que previa uma pena de 02 a 04 anos de reclusão para o agente que cometesse
um homicídio na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool, a atividade legiferante proporcionou
nova alteração no tipo penal, adicionando à cabeça do artigo uma qualificadora
semelhante ao do parágrafo revogado, tipificando como culposo o delito
praticado sob efeito de álcool. A Lei 13.546.2017 traz em sua redação que:
§ 3º Se o agente conduz veículo automotor sob a
influência de álcool ou de qualquer outra substância
psicoativa que determine dependência:
Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou
proibição do direito de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.”
A qualificadora tem o condão de impor o entendimento de que trata-se de
conduta culposa àquela onde o estado do condutor, devido ao consumo de
álcool, ocasiona um homicídio. Ocorre que a Jurisprudência vinha advogando
no posicionamento do dolo eventual nesses casos. O Supremo Tribunal Federal
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firmou definição da possibilidade de reconhecimento do crime doloso no
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Trânsito, vejamos:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI.
PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO A TÍTULO DE
DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO
CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA. ACTIO LIBERA IN CAUSA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO.
REVALORAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ORDEM CONCEDIDA. 1. A classificação do delito como
doloso, implicando pena sobremodo onerosa e influindo na
liberdade de ir e vir, mercê de alterar o procedimento da
persecução penal em lesão à cláusula do due process of
law, é reformável pela via do habeas corpus. 2. O homicídio
na forma culposa na direção de veículo automotor (art. 302,
caput, do CTB) prevalece se a capitulação atribuída ao fato
como homicídio doloso decorre de mera presunção ante a
embriaguez alcoólica eventual. 3. A embriaguez alcoólica
que conduz à responsabilização a título doloso é apenas
a preordenada, comprovando-se que o agente se
embebedou para praticar o ilícito ou assumir o risco de
produzi-lo. [...] (HC 107801 / SP - SÃO PAULO. HABEAS
CORPUS. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Relator(a) p/
Acórdão: Min. LUIZ FUX. Julgamento: 06/09/2011 Órgão
Julgador: Primeira Turma).
Ainda que acatada a desclassificação do delito no caso supracitado, o STF
ratifica precedente para a imputação penal em crime doloso quando há
assunção do risco por parte do condutor alcoolizado. Nesse sentido, há
decisões pelo reconhecimento desta possibilidade:
Ementa: RSE. JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIOS
DOLOSOS CONSUMADO
HOMICÍDIO CULPOSO
CORPORAIS CULPOSAS
HOMICÍDIO
DOLOSO

E TENTADOS, BEM COMO
NO TRÂNSITO E LESÕES
NO TRÂNSITO. RÉU A.A.J.
CONSUMADO.
PRONÚNCIA
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MANTIDA. Havendo indícios de que o réu dirigiu
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bastante embriagado e com a carteira de habilitação
cassada, sendo que nesta condição teria parado com
seu veículo em meio a uma rodovia movimentada (sem
acostamento) e caído no sono, sem alertar os demais
motoristas com qualquer tipo de sinalização, o que
pode ter contribuído (nexo causal) para o resultado
naturalístico que lhe é imputado, há possibilidade de
admitir, exclusivamente nesta etapa do processo, o
dolo eventual imputado, devendo os jurados analisar
mais profundamente o fato concreto. [...] (Recurso em
Sentido Estrito Nº 70072229941, Segunda Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães,
Julgado em 23/02/2017).
Diante da lacuna legislativa acerca da tipificação específica para a conduta,
a Jurisprudência dirimia tal controvérsia e garantia a possibilidade do
reconhecimento do dolo eventual
5 nos casos de homicídio no trânsito. Nesse
caso, o autor tinha sobre si uma persecução penal baseada no artigo 121 do
Código Penal, de competência do Júri Popular.
A dicotomia residia no enquadramento conceitual da conduta, se a mesma
derivaria da culpa ou do dolo eventual, dito isso, faz-se cabível algumas
considerações acerca dos dois institutos.
DO DOLO E DA CULPA
A atuação jurisdicional repressiva ao cometimento de atos deve ocorrer,
em observância ao princípio da Culpabilidade, quando da existência de
condutas dolosas ou culposas, não sendo possível a reprimenda penal senão
em uma dessas modalidades. A ausência de culpabilidade da conduta enseja o
esvaziamento da imputabilidade penal, sobre isso Bitencourt (2017, p.446)
leciona:
“Com efeito, um conceito dogma?tico como o de
culpabilidade requer, segun- do a delicada func?a?o que
vai realizar — fundamentar a punic?a?o estatal —, uma
justificativa mais clara possi?vel do porque? e para que? da
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pena. Tradicionalmente, a culpabilidade e? entendida como
um
jui?zo
individualizado
de
atribuic?a?o
de
responsabilidade penal, e representa uma garantia para o
infrator frente aos possi?veis excessos do poder punitivo
estatal. Essa compreensa?o prove?m do princi?pio de que
na?o ha? pena sem culpabilidade (nulla poena sine culpa).
Nesse sentido, a culpabilidade apresenta-se como
fundamento e limite para a imposic?a?o de uma pena
justa.”
Nesse sentido, a responsabilização penal deve ser precedida da
identificação do ato delituoso e da análise da conduta do indivíduo, sendo
assim os crimes podem ser dolosos ou culposos.
DO CRIME DOLOSO
O crime doloso guarda em sua concepção a consonância entre a intenção
do agente e o resultado advindo da sua conduta, o dolo trata-se da vontade
consciente da prática do ilícito, a persecução imediata de impacto ao
arcabouço normativo ou no mínimo a assunção do risco de praticá-lo.
O Código Penal ao conceituar o crime doloso em seu artigo 18, I, positiva
que o mesmo ocorre quando o “agente quis o resultado ou assumiu o risco de
produzi-lo”, ratificando os conceitos de Dolo Direto e Dolo Eventual. Aquele
nas palavras de Noronha (2001, p.137) “age dolosamente quem atua com

conhecimento ou ciência de agir no sentido do ilícito ou antijurídico, ou, numa
palavra: com conhecimento da antijuridicidade do fato”, enquanto este
consubstancia-se na previsão do resultado, sobre isso, ensina Costa (2010,
p.148):
“No dolo eventual, previsto na parte final do art. 18, I,
do CP, o agente assume o risco da realização do evento. Ao
representar mentalmente o evento, o autor aquiesce, tendo
uma antevisa?o duvidosa de sua realização. Ao prever
como possi?vel a realizac?a?o do evento, na?o se dete?m.
Age, mesmo a? custa de produzir o evento previsto como
possi?vel. Assume o risco, que e? algo mais do que ter
conscie?ncia de correr o risco: e? consentir previamente no
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resultado, caso este venha a ocorrer. Integram o dolo
eventual: a representac?a?o do resultado como possi?vel e
a anue?ncia do agente a? verificac?a?o do evento,
assumindo o risco de produzi-lo.”
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A Doutrina traz relevante ensinamento ao objeto do presente artigo, pois
quando abre a possibilidade da ocorrência de crime doloso ao assumir o risco
do resultado, automaticamente cria-se a fundamentação do precedente para
sua ocorrência. Em tese, a assunção do risco e o desprezo à possibilidade do
cometimento de um delito pode configurar o Dolo Eventual que, nas
circunstâncias do Trânsito bem se desenvolvia, visto que o autor ao ingerir
substâncias capazes de reduzir suas capacidades psicomotoras assumia para si
a possibilidade de causar mortes.
DO CRIME CULPOSO
O Diploma Penal estabelece que ocorre o crime culposo quando “o agente

deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia” (Art. 18, II,
5

CP), na mesma esteira, Bitencourt (2017, P.381) diz que a conduta culposa pode
ser caracterizada pela “inobserva?ncia do dever objetivo de cuidado

manifestada numa conduta produtora de um resultado na?o querido, mas
objetivamente previsi?vel”. A modalidade de culpa inconsciente reside na
imprevisibilidade do resultado pelo agente, configurando-se em sua atitude
imperita, imprudente ou negligente.
Nesse diapasão urge salientar o instituto da Culpa Consciente que pode
ser conceituada como a conduta do agente que não deseja o resultado mesmo
o prevendo, confiante no desígnio de impedi-lo, NUCCI (2010, p.211) define-a
como a conduta que “pode levar a um certo resultado lesivo, embora acredite,

firmemente, que tal evento não se realizará, confiando na sua atuação
(vontade) para impedir o resultado”.
DOLO EVENTUAL E CULPA CONSCIENTE NOS DELITOS DE TRÂNSITO
Não obstante, a assunção do risco deve ser aqui delineada para que possa
ser expurgado o alvoroço conceitual de Dolo Eventual e sua diferenciação da
Culpa Consciente, em linhas inaugurais cabe-nos destacar a necessidade
do animus do agente, conforme preleciona a Jurisprudência, vejamo-la:
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Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL
DO JÚRI. 1º FATO. HOMICÍDIO DOLOSO (DOLO EVENTUAL)
PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART.
121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO DE PRONÚNCIA. Uma linha muito tênue separa
o dolo eventual da culpa consciente, pois em ambos os
casos o possível resultado é conhecido e não é desejado
pelo agente. A diferença reside no fato de que, na culpa
consciente o agente sequer cogita a hipótese de tal
resultado realmente vir a ocorrer, enquanto no dolo
eventual aceita a possibilidade, simplesmente aceitando
o risco que corre de produzir o resultado. Diante de tão
sutil diferença, seria mesmo imprudente privar os
jurados da apreciação do fato, que consiste em um
acidente de
trânsito
causado por
motorista
embriagado. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO
ACUSADO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DESDE
LOGO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CERTEZA ABSOLUTA
QUANTO AO DOLO DE MATAR. A desclassificação do delito
importa em apreciação do animus necandi, matéria de
competência exclusiva do Tribunal do Júri, só podendo ser
operada nesta fase processual quando há certeza absoluta
da inexistência do dolo de matar. 2º FATO.
DESCLASSIFICAÇÃO, EM SEGUNDO GRAU. DOLO
EVENTUAL
E
TENTATIVA.
INCOMPATIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.
(Recurso em Sentido Estrito Nº 70036085082, Primeira
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcel
Esquivel Hoppe, Julgado em 09/06/2010).
O posicionamento jurisprudencial supracitado ilustra que convergem os
institutos quando do conhecimento acerca da possibilidade do resultado
danoso, porém os diferencia a assunção do risco do cometimento do ilícito, ou
seja, sua anuência.
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Por se tratar de objeto de difícil conclusão pela ciência jurídica, a intenção
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íntima do agente quando da ocorrência do fato não é analisada quando do
caso concreto, mas sim as externalidades e o conglomerado fático suficiente
para a percepção sumária, JESUS (2009, p.287) posiciona-se sobre isso
Nenhuma justiça conseguiria condenar alguém por
dolo eventual se exigisse confissão cabal de que o sujeito
psíquica e claramente consentiu na produção do evento;
que, em determinado momento anterior à ação, deteve-se
para meditar cuidadosamente sobre suas opções de
comportamento, aderindo ao resultado. Jamais foi visto no
banco dos réus alguém que confessasse ao juiz: “no
momento da conduta eu pensei que a vítima poderia
morrer, mas, mesmo assim, continuei a agir
Dito isso, surge pertinente o ensinamento de PRADO (2007, p.381)
Só há assunção do risco, quando o agente tenha
tomado como séria a possibilidade de lesar ou colocar em
perigo o bem
jurídico e não se importa com isso,
5
demonstrando, pois, que o resultado lhe era indiferente.
Assim, não poderão servir de ponto de apoio a essa
indiferença e, pois, ao dolo eventual, a simples dúvida, ou a
simples possibilidade, ou a simples decisão acerca da ação.
Nos crimes cometidos no trânsito tal diferenciação apresenta-se como
complexa, principalmente no que atine os casos em que há consumo de
bebidas alcóolicas ou outras substâncias que reduzem a capacidade cognitiva
do agente, configurar como culposa a conduta posterior à embriaguez
voluntária ou consumo de substâncias psicoativas não aparenta estar em
consonância com o conceito do instituto.
A configuração do dolo eventual nos delitos de trânsito não pode restar
configurada apenas pela ocorrência de embriaguez, segundo entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.689.173,
vejamos:
PENAL. PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. FILTRO
PROCESSUAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO APÓS SUPOSTA INGESTÃO DE
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BEBIDA ALCOÓLICA. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL
VIOLADO.
ART.
415,
II,
DO
CPP.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA. OMISSÕES E
OBSCURIDADES.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO.
DOLO
EVENTUAL. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS
EXCEDENTES AO TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO. HOMICÍDIO
CULPOSO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Incide a Súmula 284 do STF, a impedir o
conhecimento do recurso especial, no ponto em que alega
deficiência da defesa técnica, porquanto a recorrente
deixou de indicar, expressamente, qual dispositivo de lei
federal teria sido objeto de violação. Igual conclusão se
chega para a alegada violação do art. 415, II, do CPP, pois a
defesa deixou de apresentar as razões recursais para
elucidar de que modo tal violação teria ocorrido.
2.Muito embora a decisão de pronúncia, dada a sua
importância para o réu, deva ser fundamentada, nos termos
do inciso IV do art. 93 da Carta Magna, impõe-se ao
magistrado apontar elementos que indiquem a existência
do crime e indícios suficientes de autoria, em linguagem
sóbria e comedida, a fim de não exercer influência nos
jurados.
3. Não prospera a alegação de excesso de linguagem
por ocasião da decisão de pronúncia, visto que, ao
contrário do alegado pela recorrente, a ausência de cotejo
de todas as provas produzidas nos autos não configura
nulidade, mormente quando o Magistrado aponta apenas
elementos probatórios que, na sua convicção, sustentam a
admissibilidade da acusação.
4. Consoante o disposto no art. 619 do Código de
Processo Penal, a oposição de embargos de declaração
enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, ante julgado que se afirme omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material. São inadmissíveis,
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portanto,

quando,

a

pretexto

da

necessidade

de
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esclarecimento, aprimoramento ou complemento da
decisão embargada, objetivam, em essência, o
rejulgamento do caso.
5. É possível, em crimes de homicídio na direção de
veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual
na conduta do autor, desde que se justifique tal
excepcional conclusão a partir de circunstâncias fáticas
que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem
haver o agente previsto e anuído ao resultado morte.
6. A embriaguez do agente condutor do automóvel,
sem o acréscimo de outras peculiaridades que
ultrapassem a violação do dever de cuidado objetivo,
inerente ao tipo culposo, não pode servir de premissa
bastante para a afirmação do dolo eventual. Conquanto
tal circunstância contribua para a análise do elemento
anímico que move o agente, não se ajusta ao melhor
5
direito presumir
o consentimento do agente com o
resultado danoso apenas porque, sem outra
peculiaridade excedente ao seu agir ilícito, estaria sob
efeito de bebida alcoólica ao colidir seu veículo contra
o automóvel conduzido pela vítima.
7. Não é consentâneo, aos objetivos a que representa
na dinâmica do procedimento bifásico do Tribunal do Júri a
decisão de pronúncia, relegar a juízes leigos, com a
cômoda invocação da questionável regra do in dubio pro
societate, a tarefa de decidir sobre a ocorrência de um
estado anímico cuja verificação demanda complexo e
técnico exame de conceitos jurídico-penais.
8. A primeira etapa do procedimento bifásico do
Tribunal do Júri tem objetivo principal de avaliar a
suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o

acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (iudicium
accusationis) funciona como um filtro pelo qual somente
passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas
a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (iudicium
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causae). A instrução preliminar realizada na primeira fase
do procedimento do Júri, indispensável para evitar
imputações temerárias e levianas, "dá à defesa a faculdade
de dissipar as suspeitas, de combater os indícios, de
explicar os atos e de destruir a prevenção no nascedouro;
propicia-lhe meios de desvendar prontamente a mentira e
de evitar a escandalosa publicidade do julgamento"
(MENDES DE ALMEIDA, J. Canuto. Princípios fundamentais
do processo penal. São Paulo: RT, 1973, p. 11).
9. A jurisdição criminal não pode, ante a deficiência
legislativa na tipificação das condutas humanas, impor
responsabilidade penal além da que esteja em
conformidade com os dados constantes dos autos e com a
teoria do crime, sob pena de render-se ao punitivismo
inconsequente, de cariz meramente simbólico, contrário à
racionalidade pós-iluminista que inaugurou o Direito Penal
moderno.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e –
identificada violação dos arts. 419 do Código de Processo
Penal e 302 do Código de Trânsito Brasileiro, assim como
reconhecida a apontada divergência jurisprudencial provido para reformar o acórdão impugnado, desclassificar
a conduta da recorrente para o crime previsto no art. 302
do CTB e remeter os autos ao Juízo competente.
A análise do posicionamento jurisprudencial define que a configuração do
dolo eventual ultrapassa a objetividade do consumo ou não de substâncias que
influenciem a capacidade psicomotora do agente, utilizando-se do solidificado
entendimento da Doutrina acerca da necessidade do consentimento do autor
para a constatação de conduta dolosa.
IMPUTAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO NO TRÂNSITO APÓS O ADVENTO
DA LEI 13.456 DE 2017
A Lei 13.456 de 2017 trouxe alterações ao Código de Trânsito Brasileiro
sendo relevantes para o objeto do presente artigo àquelas que impactam a
positivação do delito de homicídio na condução de veículo automotor e as
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Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

normativas atinentes ao aspecto processual, dito isso cumpre transcrever os
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seguintes mandamentos:
Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de
veículo automotor: Penas - detenção, de dois a quatro
anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1º No homicídio culposo cometido na direção de
veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à
metade, se o agente:
(Incluído pela Lei nº 12.971, de
2014)
I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de
Habilitação;
(Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)
II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na
calçada;
(Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)
III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo
sem risco pessoal, à vítima do acidente;
(Incluído pela
Lei nº 12.971, de 2014)
IV - no 5exercício de sua profissão ou atividade, estiver
conduzindo
veículo
de
transporte
de
passageiros.
(Incluído pela Lei nº 12.971, de
2014) (Vigência)
V(Revogado pela Lei nº 11.705, de 2008)
§ 2º
(Revogado pela Lei nº 13.281, de
2016)
(Vigência)
§ 3º Se o agente conduz veículo automotor sob a
influência de álcool ou de qualquer outra substância
psicoativa que determine dependência:
(Incluído pela
Lei nº 13.546, de 2017)
Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou
proibição do direito de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.
O dispositivo legal por vezes alterado tipifica como culposo o homicídio
causado na direção de veículo automotor sob estado de embriaguez, impondo
diante do princípio da especialidade, essencial à imputação da norma penal,
vinculação a todos os fatos enquadrados na conduta típica.
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A alteração legislativa no Código de Trânsito Brasileiro representa um
típico caso de novatio legis in melius, que significa que um determinado tipo
penal mais favorável ao réu ingressou no ordenamento jurídico, caracterizando
como culposo o homicídio cometido na direção de veículo automotor,
descaracterizando em primeiro plano a tipificação do artigo 121 do Código
Penal; significa dizer que a imputação penal que antes perseguia uma
reprimenda entre 06 (seis) e 20 (vinte) anos, passa a ter uma limitação
normativa de 05 (cinco) a 08 (oito) anos de pena.
Cabe ressaltar que, no que atine ao aspecto processual quanto o flagrante,
a reforma legal trouxe alteração significante no que toca a possibilidade de
arbitramento de fiança, pois a novel legislação ao majorar o quantum da
reprimenda do homicídio na direção de veículo automotor exclui a viabilidade
da fiança extrajudicial nos termos do artigo 322 do Código de Processo
Penal[2], concedida pela autoridade policial. Na contramão do endurecimento
na liberação flagrancial extrajudicial, não comporta a prisão preventiva em seus
requisitos de imposição os crimes culposos, devendo a autoridade judiciária na
apreciação da segregação cautelar, indeferi-la, tendo o agente que ser posto
em liberdade.
Pode ser extraída a conclusão de que, devido a alteração legislativa, a
imputação penal nos casos de homicídio na condução de veículo automotor
deverão ser processadas com base no Código de Trânsito Brasileiro, porém ,
diante do comportamento da Jurisprudência vigente, depreende-se que o dolo
eventual não está expurgado das rotinas persecutórias, pois demais elementos
fáticos podem subsidiar a existência de assunção do risco nas condutas
delitógenas.
CONCLUSÃO
Pelo exposto é possível se concluir que a alteração na Legislação de
Trânsito proporciona um redirecionamento da imputação penal nos casos de
homicídio cometido na direção de veículo automotor sob efeito de álcool ou
outra substância com que cause alteração psicomotora, o Legislador
reformador definiu como culposa a conduta compatível com o tipo penal
positivado, nesse sentido restaria afastada a possibilidade de persecução sob o
prisma do dolo eventual. Porém, pode-se concluir que devido a conceituação
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do dolo eventual, demais elementos fáticos podem configurar a prática dolosa
quando forem capazes de comprovar a assunção do risco sobre o resultado
delituoso.
Por fim, a novel legislação representa um desaperto na imputação penal de
diversos crimes cometidos no trânsito e dada a vigência do seu texto normativo
as ações penais deverão circundar sobre pretensões punitivas mais brandas e
as penas alcançadas serão menos gravosas.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em comemoração aos vinte e cinco anos de instituição oficial do dia 22 de
março, como o Dia Mundial da Água, o presente trabalho versa brevemente
sobre aspectos e elementos culturais da hidrosfera. O texto se estrutura em
5
cinco partes sendo a primeira, destinada
à apresentação do conceito de cultura

e de paisagem cultural e na sequência, os conceitos fundamentais para a
percepção da água. Posteriormente empreendem-se discussões sobre a água
enquanto agente cultural em diferentes recortes e contextos. Diagnostica-se
culturalmente a água no tradicional âmbito minerador do Quadrilátero Ferrífero
– QF (figura 01), em Minas Gerais, destacando instrumentos legais de proteção,
bem como recortes espaciais ameaçados. A partir de conceitos de paisagem
cultural rediscute-se a apropriação e ressignificação desta região minerária a
partir da identificação de paisagens alternativas e de paisagens dominantes
evidenciando potencialidades e problemas. Por último, apresentam-se as
perspectivas de entendimento do território do QF, a partir de sua amplitude e
complexidade, enquanto corredor ecológico e cultural a ser pensado em quatro
circuitos básicos: leste, norte, oeste e sul.
Figura 01 – Mapa do QF no Estado de Minas Gerais
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Fonte: http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/549486-mineracao-e-o-jogo-dosseteerros-entrevista-especial-com-paulo-rodrigues
1. CONCEITO DE CULTURA E DE PAISAGEM CULTURAL

Atualmente a unidade e singularidade da dinâmica cultural encontram-se
ameaçadas pela gradativa uniformização cultural do planeta decorrente dos
processos contemporâneos de globalização, padronização e massificação. Na
década de 1970, o desaparecimento das singularidades culturais do mundo
tradicional decorreu da denominada “erosão das diferenças culturais1”
comprometendo a riqueza da diversidade. Neste contexto, a partir da década
de 1990 aumentou-se a relevância atribuída ao consumo de natureza cultural
dando nova visibilidade às diferenças étnicas e especificidades culturais e
efetivando a retomada cultural e a emergência de contraprojetos dos grupos
étnicos, culturais e religiosos que se auto-afirmaram e se legitimaram junto

1 https://news.un.org/pt/story/2009/11/1323941-ban-alerta-contra-erosao-dasdiferencas-culturais-portugues-africa
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com suas paisagens de referência. No contraponto dos problemas identitários,
uma nova dinâmica social pautada na valorização das diferenças culturais, dos
saberes e fazeres, dos jeitos de ser e estar no mundo se evidencia e se
consolida no contexto da coletividade democrática. Nesta discussão alguns
nortes conceituais são indispensáveis à compreensão da paisagem cultural e de
sua construção/consolidação no imaginário social.

Esta paisagem pela sua
Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

ampla dimensão cultural diferencia-se dos demais conceitos de paisagem
tradicionalmente abordados/adotados:
“aparece como um conjunto de gestos, práticas,
comportamentos, técnicas, know-how2, conhecimentos,
regras, normas e valores herdados dos pais e da
vizinhança, e adaptados através da experiência e
realidades sempre mutáveis. A cultura é herança e
experiência. Ela é também projeção em direção ao futuro”
(CLAVAL, 2003, p. 163).
5

A paisagem se ressignifica no horizonte das ideias e percepções a partir de uma
matriz cultural que constroi uma identidade, uma memória, materializada por
meio da experiência contínua e coletiva realizada em um território simbólico
num determinado tempo/espaço. O vocábulo “Paisagem” origina-se no Século
XV, a partir do termo “Landship” na região dos Países Baixos (SILVA; DEUS,
2016, p. 12). As ideias iniciais que conceituavam paisagem derivavam de
dimensões da arte, quando esta se propunha a representação “pedaços da
natureza” em quadros de grandes pintores (CLAVAL, 2004). Contudo, naquele
século manteve-se a representação das paisagens francesas como “aquilo que
se vê através das janelas das salas onde ele [o artista] pinta seus personagens:
algumas casas, um campo distante” (CLAVAL, 2004, p.14).

2 https://www.significados.com.br/know-how/
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Esta forma de representação seguiu-se até meados do sec. XVIII legitimando
suas descrições em termos técnicos e universais. Cita-se como exemplo, o
quadro “Paysage Aux Environs De Chatou” pintado em 19/04/1905 (figura 02).
Mas o ato de representar e expressar, enquanto necessidade cultural humana é
anterior às inquietações humanas da antiguidade, do medievo e dos tempos
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modernos e contemporâneos. Nas pinturas rupestres, datadas de 30 a 10 mil
anos atrás, “a paisagem já estava presente na memória do ser humano antes
mesmo da elaboração do conceito” (MAXIMIANO, 2004, p. 84).

Figura 02 - Paysage Aux Environs De Chatou, 19/04/1905

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/228487381072401891/
A paisagem cultural, enquanto matriz cultural é entendida por Claval (2003,
p.163), a partir de quatro aspectos principais:


Cultura local: Descrita em profundidade a fim de apreender sua
verdadeira essência e complexidade.



Estudo das relações homem/meio ambiente: maneira pela qual o ser
humano e os grupos sociais se inscrevam na natureza (sendo o homem
um dos componentes da natureza) e modelam seu meio (as paisagens)
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Sentidos da experiência humana: Destacando a riqueza do imaginário e
dando sentido às geografias mais diversas que compõem o seu
ambiente, seu território e espaço vivido.



Multiplicidade dos pontos de vista: consequência dos três primeiros
pilares, proporcionando múltiplas abordagens associadas a algumas
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perspectivas de síntese de determinado fenômeno.

A paisagem cultural é a metáfora da cultura e da paisagem como um texto
(DUNCAN, 1980), onde a cultura é apresentada como um documento aberto a
múltiplas

interpretações

delineando

perspectivas

de

Intertextualidade,

entendida através de três aspectos latentes:


Forma como os atores sociais se envolvem com a paisagem
(importância, leitura, política para uma naturalização das relações
5

sociais);


Diferentes Valores atribuídos à paisagem por intérpretes internos e
externos

(outsider3)

auxiliando

na

compreensão

das

Ideologias

dominantes;


Formas de reprodução e produção dos símbolos e significados das
diversas dimensões culturais na paisagem.

Assim o valor simbólico das paisagens, segundo ISNARD (19824 apud
CORRÊA,1995, p.10), consolida-se nas representações simbólicas expressas nas
paisagens, consideradas ricas “em signos que cumprem a função de

3 É aquele que não se enquadra na sociedade, que vive à margem das
convenções sociais e determina seu próprio estilo de vida, através de suas
crenças e valores. Fonte: https://www.dicionarioinformal.com.br/outsider/
4 ISNARD, Hildebert. O Espaço Geográfico. Coimbra: Almedina, 1982. 257p.
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expressarem as estruturas sociais em suas mais diversas dimensões”. Para
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Ribeiro et. al. (2013, p. 49):
A riqueza de um povo não se mede apenas pela sua
riqueza financeira ou econômica, mas também pelo seu
patrimônio natural, social e cultural. O patrimônio de um
indivíduo, de uma sociedade ou da humanidade pode ser
material, como, por exemplo, o legado arquitetônico ou o
legado de lugares com valor cênico e paisagístico, ou
também imaterial, composto por ideias e expressões
científicas e filosóficas.
2. CONCEITOS PARA PERCEPÇÃO DA ÁGUA

O dia 22 de março, em especial, marca a percepção da Terra enquanto o
Planeta da Água ou ainda o Planeta Água, sendo que ela está distribuída pela
Atmosfera, Hidrosfera, Litosfera (figura 03), Biosfera, Antroposfera e até na
Cosmosfera. Mas atualmente como se dá a percepção da mesma no Brasil? A
Política Patrimonialista Brasileira estruturada a partir da Lista do Patrimônio
Mundial (19725) ainda se organiza baseada na dicotomia entre Natureza
(Patrimônio Natural) e Cultura (Bens Culturais) com notória valorização da
materialidade. Porém, na ECO-1992 apresentou-se uma categoria capaz de
contemplar as inter-relações entre homem e meio ambiente/natural e cultural.
Neste contexto destaca-se Paisagem Cultural Associativa (ALMEIDA, 2011, p.2728) que “associa o elemento natural a um fato religioso, artístico ou cultural”.
Destaca-se o banho no Rio Ganges, um ritual sagrado no Hinduísmo. A água é
5 Art. 1o: (1) monumentos: obras arquitetônicas, obras de escultura monumental e pintura,
elementos ou estruturas de natureza arqueológica, inscrições, cavernas, habitações e
combinações de recursos, que são de valor universal excepcional do ponto de vista da história,
da arte ou da ciência; (2) grupos de edifícios: grupos de construções isoladas ou reunidas
que, pela sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, tem valor universal excepcional
do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; e (3) sítios: obras do homem ou obras
conjugadas do homem e natureza, e áreas, incluindo sítios arqueológicos, que são de valor
universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico
(RIBEIRO, et. al., 2013).
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sagrada em muitas tradições religiosas e cosmologias para diferentes povos e
nações. Ribeiro et. al. (2013, p. 48) atestam que:
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As paisagens culturais tem história e se transformam no
tempo. Algumas são dinâmicas e vivas, como nas grandes
metrópoles onde se concentram 50% da população
humana
de
7
bilhões
de
habitantes,
hoje
predominantemente urbana. Outras são herdadas da ação
humana no passado, como as ruínas de antigas
civilizações, na Índia, China, Egito, Grécia e nas Américas.
Outras, ainda, estão em construção e serão as paisagens
culturais do futuro. A qualidade dessas paisagens
depende da sensibilidade estética e da percepção e
consciência humanas para que sejam concebidas,
projetadas e construídas de modo harmônico e adaptado
ao ambiente natural. Assim, em cada lugar do planeta,
expandem-se os traços e marcas da antroposfera, que faz
a interface entre a biosfera e a noosfera – a esfera dos
produtos da consciência e da ação humana. Um mundo
invisível e5 intangível, imaterial, sustenta e induz
transformações no mundo físico, visível, material.
Figura 03 – Serra do Curral, Norte do QF

355
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

Fonte: https://www.otempo.com.br/capa/brasil/buraco-sem-fundo-e-semprazo-para-acabar-1.283456
A paisagem cultural destaca-se pelo seu “caráter transtemporal” ao expressar
tanto objetos presentes como elementos do passado, os quais emergem das
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experiências e percepções de cada indivíduo e de sua coletividade. A partir dos
anos 2000, ampliam-se a percepção de paisagens enquanto coleções de viés
turístico levando ao reconhecimento geográfico (norte, nordeste sul, sudeste e
centro-oeste) da “Paisagem Cultural Brasileira”. Com isto tem-se o advento do
catálogo de bens materiais e imateriais do território brasileiro, a partir de
Projetos do IPHAN ao deliberar sobre a Chancela de Paisagem Cultural
Brasileira6:
Paisagem Cultural Brasileira é uma porção peculiar do
território nacional, representativa do processo de
interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a
ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores.
São exemplos de paisagem cultural as relações entre o
sertanejo e caatinga, o candango e o cerrado, o boiadeiro
e o Pantanal, o gaúcho e os pampas, o pescador e os
contextos navais tradicionais, o seringueiro e a floresta
amazônica. Como estes, outros tantos personagens e
lugares formam o painel das riquezas culturais brasileiras,
destacando a relação exemplar entre homem e natureza
(IPHAN, 2009).
Nos tempos recentes, a comemoração cultural celebrada anualmente em 22 de
março tem inserido a água, e, portanto, a natureza no âmbito das discussões
sobre Paisagem Cultural e Patrimônio Cultural, principalmente nas Minas

6 O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por meio do artigo 1º da
Portaria nº 127, de 30 de abril de 2009, define paisagem cultural como “uma porção peculiar
do território, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, a qual a
vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores” (RIBEIRO, et. al.. 2013).
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Gerais, com destaque para a cultura e a natureza do Quadrilátero Ferrífero
(figura 04). Azevedo et. al. (2009, p.3) confirma que:
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O Quadrilátero Ferrífero (QF) com uma área de
aproximadamente 7000 km² localiza-se na região centro
sul do Estado de Minas Gerais, sendo a província mineral
mais importante do sudeste do Brasil. Marco principal da
interiorização da ocupação portuguesa no século XVIII
abarca além da capital do Estado, Belo Horizonte, cidades
como Ouro Preto e Mariana cuja origem remonta à
mineração e que possuem um rico acervo arquitetônico e
cultural barroco, expressão máxima do ciclo do ouro no
Brasil. O QF revela parte da evolução geológica PréCambriana, possuindo registro de eventos magmáticos,
tectônicos, como também de mudanças na atmosfera,
hidrosfera e biosfera. Além disso, possui importância para
a história da mineração, reconhecida por meio de
edificações, maquinário e paisagens que atravessaram o
tempo relatando a exploração do ouro no período
colonial e 5imperial e a exploração do ferro que persiste
até os dias atuais. Reconhecendo o potencial do QF para a
compreensão das ciências da terra e da história da
mineração, desde 2006 têm sido realizados estudos
avaliativos sobre o potencial desta região para a criação
de um Geopark da UNESCO. Um dos estudos pioneiros foi
à tese de doutorado “Patrimônio geológico e
geoconservação no Quadrilátero Ferrífero: potencial para
criação de um geopark da UNESCO”, defendida em 2007
na UFMG. Neste mesmo ano, o Polo de Excelência
Minero-Metalúrgico da Secretaria de Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior – SECTES-MG, lançou o edital nº 142007 Rede Estadual das Tecnologias dos minerais por
meio do qual a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais – FAPEMIG aprovou um projeto
visando à seleção e implantação de sítios pilotos para a
criação do Geopark do QF.
Figura 04 – Pico do Itabirito, patrimônio cultural do estado de MG e a
mineração
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https://portalcanaa.com.br/site/mineracao/a-mineracao-na-vida-dos-mineiros/

3. A ÁGUA ENQUANTO AGENTE CULTURAL

O dia 22 de março de 1993 foi declarado pela ONU como o Dia Mundial da
Água com o intuito de pensar a água enquanto componente indispensável à
paisagem humana. Assim, anualmente, em 22 de março, diferentes povos e
países do mundo podem refletir e reafirmar as premissas da Declaração
Universal dos Direitos da Água:
Art. 1º - A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada
continente, cada povo, cada nação, cada região, cada
cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos
de todos.
Art. 2º - A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a
condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou
humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a
atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura.
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O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser
humano: o direito à vida, tal qual é estipulado do Art. 3 º
da Declaração dos Direitos do Homem.
Art. 3º - Os recursos naturais de transformação da água
em água potável são lentos, frágeis e muito limitados.
Assim sendo, a água deve ser manipulada com
racionalidade, precaução e parcimônia.
Art. 4º - O equilíbrio e o futuro do nosso planeta
dependem da preservação da água e de seus ciclos. Estes
devem permanecer intactos e funcionando normalmente
para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este
equilíbrio depende, em particular, da preservação dos
mares e oceanos, por onde os ciclos começam.
Art. 5º - A água não é somente uma herança dos nossos
predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos
nossos sucessores. Sua proteção constitui uma
necessidade vital, assim como uma obrigação moral do
homem para com as gerações presentes e futuras.
Art. 6º - A água não é uma doação gratuita da natureza;
ela tem um
5 valor econômico: precisa-se saber que ela é,
algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem
escassear em qualquer região do mundo.
Art. 7º - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída,
nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve
ser feita com consciência e discernimento para que não se
chegue a uma situação de esgotamento ou de
deterioração da qualidade das reservas atualmente
disponíveis.
Art. 8º - A utilização da água implica no respeito à lei. Sua
proteção constitui uma obrigação jurídica para todo
homem ou grupo social que a utiliza. Esta questão não
deve ser ignorada nem pelo homem nem pelo Estado.
Art. 9º - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os
imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem
econômica, sanitária e social.
Art. 10º - O planejamento da gestão da água deve levar
em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua
distribuição desigual sobre a Terra.
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Mas a importância do dia 22 de março, Dia Mundial da Água se propaga pelos
demais 364 dias do ano no sentido de se perceber e inaugurar novos usos e
cuidados para com a água, um patrimônio (figura 05) de toda a Humanidade.
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Ribeiro et. al. (2013, p. 52) preconizam que:
o patrimônio cultural compreende três categorias de
elementos significativos da memória social. A primeira
categoria engloba os elementos da natureza; do meio
ambiente, tais como “as águas”. A segunda representa o
produto intelectual, a acumulação do conhecimento, do
saber, pelo “homem” no decorrer da história; e a terceira
abarca os bens culturais como produtos concretos do
homem.
Figura 05 – Forte Paraopeba, oeste do QF

Fonte: http://www.leozinpelomundo.com.br/2014/03/serra-da-calcada-rumoao-forte-de.html
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Assim conceitos técnicos, científicos e saberes populares devem ser revisitados
para o entendimento amplo e global deste importante elemento natural, mas,
sobretudo cultural. É preciso ampliar percepções para além da água enquanto
elemento insipido, inodoro e incolor, entendendo sua dinamicidade expressa
no ciclo da água. A Água é importante agente vital de proporções e dimensões
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geológicas, econômicas, turísticas, religiosas, dentre tantas representações.

4. A ÁGUA NO QUADRILÁTERO FERRÍFERO

O QF é a unidade geológica e geomorfológica responsável diretamente pelo
abastecimento da capital mineira e da região metropolitana. Além de captações
nos Rios Paraopeba e das Velhas, há grandes represas e importantes
mananciais inseridos nesta região: Bálsamo, Barreiro, Bela Fama, Catarina,
5

Cercadinho, Fechos, Mutuca, Rio Manso, Rio Paraopeba, Rola Moça, Serra Azul,
Taboões. Sendo a água então patrimônio, a partir do Conceito de Cultura7
proposto por Denis Cosgrove, elucidam-se cenários e panoramas do mundo
atual subdivididos em paisagens culturais dominantes e paisagens culturais
alternativas. Para este autor:
“um grupo dominante procurará impor sua experiência
de mundo, suas próprias suposições tomadas como
verdadeiras, como a objetiva e válida cultura para todas as
pessoas”, assim o poder será expresso e mantido por
meio da reprodução dessa cultura (COSGROVE, 1998,
p.104-105).
Assim, a Paisagem Cultural Dominante (figura 06) reflete o domínio de um
determinado grupo ou classe, através do controle dos meios de vida, como
7 Manutenção e reprodução das relações de poder de um determinado grupo. (N.A.)
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terra, Capital, matérias-primas e força de trabalho, dominação que é sustentada
e reproduzida, em grande medida, pela sua capacidade de projetar e comunicar
(...) para todos os grupos, uma imagem de seu mundo, consoante com sua
própria experiência, e ter aquela imagem aceita como reflexo verdadeiro da
realidade de todos. A Paisagem Cultural Alternativa, por sua vez, reproduzida

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

por grupos não-dominantes, e que, por sua natureza, é menos visível. O autor a
subdivide-se em três categorias:


Paisagens emergentes: originadas de novos grupos e que podem ter
caráter transitório, mas que permitem uma análise da dinâmica da
organização social e espacial expressas na paisagem;



Paisagens excluídas: formadas por grupos minoritários e pouco
integrados, como as minorias raciais ou religiosas;



Paisagens residuais: nas quais há pouco significado original, mas que
podem proporcionar a reconstrução de antigas paisagens culturais
(podem ser encontradas, significativamente no mundo rural, e também
em algumas áreas da cidade).

Figura 06 – Tragédia minerária em Bento Rodrigues, leste do QF
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Fonte: http://www.abc.net.au/news/2015-11-11/survival-hopes-diminish-asanger-builds-against-mine-operators/6929970
5
Assim a partir dos conceitos de paisagens culturais dominantes e alternativas
apresentam-se os principais Instrumentos legais de proteção da água no
Quadrilátero Ferrífero:


Serra da Conquista, componente da área de proteção ambiental do
Sistema Estadual de Abastecimento da Represa do Rio Manso;



Serra da Moeda, parcialmente assumida enquanto MONA – Monumento
natural pelo Estado de Minas Gerais;



Serra da Piedade, parcialmente declarada Monumento natural – MONA
pelo Estado de Minas Gerais;



Serra das Serrinhas, com Pico do Itabirito tombado pela constituição
estadual de 1891 e Estação Ecológica de Arêdes criada pelo Estado,
grande parte da área está ameaçada pela mineração;
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Serra de Itatiaiuçu, componente da área de proteção ambiental do
Sistema Estadual de Abastecimento da Represa de Serra Azul;



Serra do Caraça, uma reserva particular do patrimônio natural com
reconhecimento pela União;



Serra do Curral, fragmentada em vários parques municipais na área do
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município de Belo Horizonte totalizando apenas uns 400 hectares de
proteção e uma reserva particular do patrimônio natural com 925
hectares e reconhecimento pelo Estado na área de Nova Lima;


Serra do Gandarela, parque nacional declarado em 2014 pela União;



Serra do Ouro Branco, parque estadual;



Serra do Ouro Preto, parque estadual desde 1967;



Serra do Rola Moça, parque estadual desde 1994.

Como o exemplo de Bento Rodrigues, ainda são vários recortes espaciais
ameaçados:



Serra da Calçada, atualmente disputada pela mineração, ameaçando
resquícios naturais e importantes monumentos do Brasil Colônia;



Serra da Casa de Pedra, grande impacto ambiental e descaracterização
da paisagem;



Serra da Tapera, totalmente impactada pela mineração;



Serra das Almas, recentemente pleiteada pela mineração;



Serra das Farofas, degradação ambiental ameaçando cultivos de
agricultores familiares;



Serra do Gambá, em processo de descaracterização pela atividade
minerária;
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Serra dos Três Irmãos degradação de ecossistemas locais ameaçando
terrenos de agricultores e seus cultivos familiares;



Serra do Belo Vale, ameaçadas pela descaracterização e impactos
correlacionados.
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5. PROPOSIÇÕES FINAIS

É necessário ampliar discussões que ampliem a percepção da água nas
paisagens do Quadrilátero Ferrífero, tendo como referência as propostas do
Geoparque inicialmente proposto para toda a extensão de território minerometalúrgico. Neste sentido é necessário discutir com movimentos sociais e
todos os setores da coletividade quatro diretrizes básicas:
1. Criação e implantação do Corredor Ecológico e Cultural do Quadrilátero
5

Ferrífero – Circuito Aquíferos do Leste formado pela Serra do Caraça,
pela Serra do Gandarela, pela Serra dos Cocais e pela Serra do Ouro
Preto;
2. Criação e implantação do Corredor Ecológico e Cultural do Quadrilátero
Ferrífero – Circuito Aquíferos do Norte formado pela Serra da Mutuca,
Serra da Piedade, pela Serra do Curral, Serra do Taquaril e pela Serra do
Sabarabussu;
3. Criação e implantação do Corredor Ecológico e Cultural do Quadrilátero
Ferrífero – Circuito Aquíferos do Oeste formado pela Serra da Conquista,
pela Serra das Farofas, pela Serra de Itatiaiuçu, pela Serra do Rola Moça
e pela Serra dos Três Irmãos;
4. Criação e implantação do Corredor Ecológico e Cultural do Quadrilátero
Ferrífero – Circuito Aquíferos do Sul formado pela Serra da Calçada, pela
Serra da Casa de Pedra, pela Serra da Moeda, pela Serra da Tapera, pela
Serra das Serrinhas, pela Serra do Gambá, pela Serra do Ouro Branco
365
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Fonte: Rede Ação Ambiental (2018)
É preciso fomentar estratégias e politicas que associem desenvolvimentos às
questões de sustentabilidade visando criar e/ou ampliar áreas protegidas;
promover a valorização do turismo ecológico e das culturas locais; agenciar o
desenvolvimento das populações locais maximizando paisagens camponesas e
quilombolas; dinamizar a visitação da paisagem cultural e dos monumentos
geológicos; reforçar medidas legais de preservação dos múltiplos patrimônios
culturais

materiais

e

imateriais;

desenvolver

programas

de

mediação

pedagógica em educação ambiental e educação patrimonial; efetivar a
geoconservação da água e da paisagem natural/cultural a ela associada. São
medidas para que o Quadrilátero Ferrífero deixe de ser exclusivamente uma
matriz socioeconômica e passe a ser o Quadrilátero Aquífero uma matriz
societária efetivadora de nova percepção e de nova mentalidade. Neste sentido
novos estudos e trabalhos se fazem necessários nas áreas de:
1. Análise Cultural da Paisagem;
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2. Áreas Úmidas e Serviços Ecossistêmicos;
3. Desenvolvimento Territorial Sustentável;
4. Diversidade Biológica em Ecossistemas Aquáticos;
5. Diversidade Biológica em Ecossistemas Terrestres;
6. Ecoturismo e Conservação em Áreas Protegidas;
7. Gestão Participativa e Biodiversidade;
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8. Gestão Participativa e Conservação da Água;
9. Gestão Participativa em Áreas Protegidas;
10. Mobilização Social e Educação Ambiental;
11. Planejamento e Conservação de Áreas Protegidas;
12. Repartição de Benefícios da Biodiversidade;
13. Restauração Ambiental de Áreas Minerárias;
14. Saberes, Identidades e Populações Tradicionais;
5

A discussão teórica em prol da criação de um circuito/corredor na região
supracitada visa a formatação de um produto final de âmbito interdisciplinar
(cultural e ecológico) formado por 01 parque nacional, 12 parques estaduais, 01
área de preservação ambiental e várias reservas particulares do patrimônio
natural.
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Fonte:
Para o mesmo será indispensável a adoção de um escopo listando tudo o que é
necessário para viabilizar o projeto, incluindo a imprescindível elaboração de
cronograma físico-financeiro, com prazos para a execução das tarefas e a
definição de recursos: materiais, mão-de-obra, dinheiro. Por último destaca-se
a necessidade de mapeamento dos riscos: não encontrar material, mão de obra
inexistente ou inadequada, falta de dinheiro, má qualidade do material e ou da
mão-de-obra.

1. Ampliar áreas de preservação dos parques estaduais do Pico Itacolomi e
Serra do Ouro Branco;
2. Ampliar o parque estadual da Serra do Rola Moça para proteção das
serras: Funil, Jangada e Três irmãos;
3. Criar a área de proteção ambiental da Serra do Coelho – manancial da
Tapera;
4. Criar o parque estadual da Casa de Pedra, preservando a serra de Santo
Antônio, a Serra de Belo Vale e a Serra do Gambá;
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5. Criar o parque estadual da Serra Azul, inserindo em seu perímetro, as
Serras de Itatiaiuçu e Igarapé;
6. Criar o parque estadual da Serra da Calçada, inserido em seu perímetro,
as Serras de Piedade do Paraopeba, Serra do Topo do Mundo e Serra da
Mutuca, bem como anexando a área da Estação Ecológica de Fechos;
7. Criar o parque estadual da Serra de Cocais;
Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

8. Criar o parque estadual da serra do Curral, inserindo a serra do Taquaril
e a mata do Jambreiro em seu perímetro;
9. Criar o parque estadual da Serra do Sabarabuçu, inserindo a serra da
Piedade em seu perímetro;
10. Criar o parque estadual do Rio Manso, inserindo em seu perímetro a
Serra da Conquista e a Serra das Farofas;
11. Transformar a estação ecológica de Aredes em Parque Estadual do
5

Ribeirão Silva, inserido em seu perímetro as serras do Itabirito e das
Serrinhas;
12. Transformar o Monumento natural da Serra da Moeda em parque
estadual, inserindo a Serra das Almas em seu perímetro;
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Fonte: Rede Ação Ambiental (2018)
Nesse sentido, destacamos que a importância do papel não apenas dos
elaboradores das políticas públicas de olhar para a dinâmica das paisagens
culturais do quadrilátero ferrífero, como também da própria sociedade civil se
colocar cada vez mais como detentora desse patrimônio e como agente
ambiental em ação para assim, propiciar, o seu real reconhecimento enquanto
patrimônio natural e cultural.
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O INDIVÍDUO NA CONSTRUÇÃO FILOSÓFICA DO DIREITO: DO EU AO
OUTRO AO MEIO
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RESUMO: O presente artigo visa conhecer as medidas da influência “eu”
subjetivo na construção dos sistemas jurídicos, em uma noção atemporal.
Nessa empreitada, são compilados os pensamentos de nomes relevantes no
cenário filosófico como forma de se entender como a concepção particular se
altera na medida em que se alteram também as concepções jurídicas e sociais.
O que seria a justiça para o indivíduo? A partir daí, é natural que a linha de
estudo extrapole o ser humano isolado e esbarre nas relações intersubjetivas
entre eles e as condições nas quais se dão. Como um terceiro passo, analisa-se
o requisito básico para o estabelecimento de quaisquer relações
interindividuais: o meio em que se dão. Como os sujeitos, em suas
particularidades individuais, relacionam-se entre si e com o meio?

Palavras-chave: indivíduo, sociedade, intersubjetivo, justiça, norma, filosofia
jurídica.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A massificação do indivíduo como origem do
totalitarismo. 2.1. As individualidades e o sistema jurídico. 2.2. O indivíduo “em
sociedade” ou “da sociedade”? 3. A resposta positivista. 3.1. O direito como
Teoria Pura. 3.2. A pessoa kelseniana e a intersubjetividade. 4. A construção do
indivíduo como alicerce do sistema jurídico. 4.1. As últimas consequências de
Kant em Fichte. 5. O palco das interações. 5.1. Estado Natural em Rousseau,
precursor das políticas ambientais. 6. Conclusões. 7. Referência Bibliográficas.

1. Introdução
O desdobrar histórico da Filosofia e o do Direito, incontestavelmente,
esbarram-se e entrelaçam-se. Com o aumento da complexidade das relações
sociais e das interações interpessoais, fizeram-se necessários um sistema
jurídico que ordenasse a vida em sociedade e uma base que o sustentasse. O
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indivíduo, quando deixado à mercê de suas liberdades individuais a serem
exercidas de forma ilimitada e irrestrita, traduz-se em perigosa arma apontada
diretamente para a própria humanidade. Porquanto o homem não vê
estabelecida uma linha clara que delimite onde termina o seu direito e começa
o do outro, encontrar-nos-emos em uma situação caótica que tende a evoluir
para o colapso.
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Entra em cena o Direito como responsável por ordenar a vida em
sociedade, estabelecendo padrões de conduta e sanções para aqueles
desviantes do estabelecido. O Direito é tão perene quanto a própria sociedade
e com o transcorrer histórico e à medida que a configuração social se altera,
altera-se também a configuração legal. É nesse contexto que, paulatinamente,
manifestaram-se as correntes da Filosofia do Direito.
Entende-se aqui como fundamental que se ressalte o papel do indivíduo
em algumas dessas correntes. Muitas vezes diluído em uma multidão, em uma
comunidade, o ser humano em suas particularidades proeminentemente
subjetivas foi, em muitos momentos,
um mero coadjuvante, cedendo o papel
5
de protagonista para o ideal comunitário coletivo. O indivíduo não só como
receptor do sistema legal, mas como aplicador desse sistema, visto como um
leitor mecânico da letra da lei, outrora se configura responsável por adequá-la
ao caso concreto. A essa modificação da concepção do indivíduo e como passa
a se relacionar com o outro e com o meio é que se busca dar particular
atenção.
2. A massificação do indivíduo como origem do totalitarismo
Feito um recorte temporal do período entre as Grandes Guerras, o
fenômeno que permeou não só o Direito mas todos os aspectos da sociedade
europeia da época foi a associação absoluta entre o indivíduo e a nação a que
ele pertencia. Cada partição da vida de cada homem e mulher era ligado à sua
nacionalidade: a cultura, a religião, a língua e, notoriamente, o Direito. Para se
inserir no sistema jurídico e ver seus direitos resguardados, o indivíduo precisa
invariavelmente se localizar e se entender como pertencente a um EstadoNação.
Um dos múltiplos reflexos desse fenômeno era a diluição das
particularidades subjetivas e individuais em um sentimento de pertencimento
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nacional fomentado pelos nacionalismos efervescentes resultantes da Guerra. O
clima de tensão e insegurança que se instaurava na Europa fez com que os
cidadãos se abrigassem na proteção estatal, ainda que essa atitude significasse
abrir mão de sua individualidade e a inserção em um sistema que tratasse a
todos como um bloco massificado de indivíduos nivelados por seu sentimento
de pertencimento. A cidadania era também a única forma de obter-se os
famigerados Direitos Humanos, em uma clara deturpação do conceito primeiro
desse instituto: tais direitos, outrora criados com o intuito de se aplicarem ao
ser humano desde o seu nascimento, na realidade somente eram válidos a
partir do momento em que esse ser passava a fazer parte da Nação respectiva.
Nesse sentido, Hannah Arendt[1] afirma ser o processo de nacionalização
objeto necessário para a obtenção de direitos, o que daria um poder exagerado
à ideia de Estado. Por consequência, alimenta o poder totalitário por parte
desse Estado que, inflado, permeia – autoritariamente – a vida dos seus
cidadãos e até daqueles que não o são, tratando-os como corpos estranhos. O
conceito de indivíduo não faz sentido algum em uma sociedade em que tudo o
que importa é o povo como uma massa uniformizada submetido a um Estado
inflado no qual o único meio de obtenção de direitos e de inserção em um
sistema jurídico é uma identificação cultural e nacional.
Para elucidar sua argumentação, Arendt faz uso do exemplo do apátrida,
aquele com status de deslocado que se encontrava em um território no qual
havia sido inserido a fórceps, em uma nação a qual não pertencia, não o
representava nem o amparava, mas, pelo contrário, o repelia. O apátrida estava,
teoricamente, sob a proteção internacional da Liga das Nações, mas na prática
os Estados-membros que deveriam tutelar essas pessoas não o faziam. Só eram
dotados de direitos aqueles que se identificavam com uma nação. A partir daí,
era natural que as nacionalidades fossem desleais com o governo que lhes fora
imposto e que os governos oprimissem ao máximo essas nacionalidades: países
com numerosos grupos minoritários se sentiam encorajados pelo exemplo da
Alemanha a se livrar de alguns deles, afinal, como proferiu Hitler “o direito é
aquilo que é bom para o povo alemão”.
A situação do apátrida pode ser toda analisada a partir da origem, da
semente maligna que era a desvinculação do homem da sua subjetividade, uma
verdadeira massificação do indivíduo a partir de uma concepção
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excessivamente comunitarista. Os expulsos da trindade Estado-povo-território
foram a primeira gota de um verdadeiro dilúvio previsto por Arendt e que hoje
assola o mundo europeu na forma do refugiado, o novo “indésirable”.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

É mister que se ressalte e se preste a máxima atenção ao fato de que
Arendt não defende, em qualquer nível, a adoção de um individualismo egoísta
como o surgido no liberalismo político, mas sim, uma humanidade que não se
vendasse para as particularidades de seus integrantes. Tudo isso com o
propósito de uma máxima efetivação e otimização dos Direitos Humanos a
todos aqueles que se enquadrassem na situação de humano e não apenas
àqueles que se inserissem em determinada sociedade.
2.1. As individualidades e o sistema jurídico
Hannah Arendt assume como de máxima importância a justiça na
aplicação do Direito coberta nas vestes da equidade, de forma que o sistema se
ajuste a particularidades subjetivas do indivíduo. De um ponto diametralmente
oposto parte Hans Kelsen ao tratar como secundário o tema da justiça na
5
aplicação do Direito. O conceito de justo, para Kelsen, residia na adequação ou
não do direito positivado ao direito natural: se havia correspondência entre
eles, o direito era justo. Essa adequação, porém, era realizada no momento de
positivação das leis e das normas da justiça – que eram sempre normas
morais.[2]
Em um primeiro momento, as ideias de Kelsen parecem divergir
absolutamente das de Arendt e, de fato, eles partem de premissas contrárias no
que diz respeito à importância da justiça na construção do Direito. Levemos
agora os argumentos de Hannah Arendt às suas últimas consequências. A
justiça na aplicação do Direito é o fim último e isso só pode ser atingido a partir
de um sistema jurídico de leis que sejam aplicadas de fato, não àqueles
selecionados pela nacionalidade, mas àqueles que se adéquem à condição de
ser humano. Dessa maneira se daria a construção de uma sociedade justa na
visão da filósofa política. Quando analisada minuciosamente, a intenção de
Kelsen se mostra muito próxima a esta: a de que o sistema jurídico seja
aplicado na vida real dos seres humanos em consonância com as leis que em
seu processo de positivação já seriam, por natureza, justas caso seguissem as
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normas de justiça, sempre morais, mas sendo esse aspecto absolutamente
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secundário.
A partir da lente jurídica, pode surgir nesse ponto o problema dos casos
concretos que não se adéquam ao que foi positivado. Desde Aristóteles até
Kelsen, sempre houve os defensores de que existia de fato a possibilidade de
lacunas na aplicação do direito. Esses pensadores, contudo, discordam
sensivelmente quanto a posição a se tomar nesses casos. O antigo, ao assumir
que a lei – de caráter universalizador e absoluto – pode não prever um caso
concreto por erro do legislador, soluciona o problema fazendo como o
legislador faria se estivesse presente no caso em questão[3]. Kelsen, por sua
vez, defende que ao se deparar com esses casos, o aplicador do Direito deve
adequar o texto ao caso in concreto[4]. É defensável que a atitude proposta
por Kelsen seja a mais indicada na visão de Arendt, porquanto a pensadora
alerta para os perigos da universalização absoluta na aplicação das leis.
2.2. O indivíduo “em sociedade” ou “da sociedade”?
É de fácil percepção que o indivíduo sempre foi um ator presente nas
cenas da Filosofia do Direito, seja como protagonista, seja como coadjuvante. A
individualidade deve sempre ser preservada, mas com a ressalva de que o
propósito dessa preservação é justamente o convívio harmonioso em
sociedade, não havendo espaço para a sobreposição de um ideal sobre os
demais por meio da manipulação do Direito, como ocorria no totalitarismo ou
no individualismo.
Surge a distinção entre o “indivíduo em sociedade” e o “indivíduo da
sociedade”. O indivíduo em sociedade é aquele que se vê como pertencente a
um elo amplo, mas, ao mesmo tempo, é uma parte relevante desse elo que
reconhece a subjetividade na medida que é benéfica para a vida social. Em uma
sociedade que balanceie a individualidade dos homens e mulheres e o bemestar social é mais difícil a ocorrência do totalitarismo e de imposições que
cerceiam a própria cidadania. Nessa hipótese, o reconhecimento daqueles que
merecem a tutela estatal e jurídica não se dá pelo pertencimento a uma nação,
mas sim pela qualidade de ser humano que merece a garantia de direitos e um
tratamento justo. Situação oposta é observada nos casos de “indivíduos da
sociedade”. Nesses casos, a individualidade se perde em meio a uma
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hipervalorização do social e sufocamento do indivíduo. Nos casos em que o
Estado for a base para a ideia de sociedade e ela se resumir a ele, o que se
presencia é um terreno extremamente fértil para totalitarismos e opressões.
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O ser humano “em sociedade”, ao ser pertencente a esse contexto mais
amplo, estabelece relações intersubjetivas e interage com o meio ao seu redor.
A ideia de um ser humano isolado é irrealizável, sob pena de perder as
características de humano. O meio aqui é determinante para essa construção
individual.
3. A resposta positivista
A corrente positivista do Direito é uma das mais famosas formas de se
enxergar o sistema jurídico. Essa concepção tomou seus primeiros contornos
com a transformação das formas de trabalho da ciência do Direito –
inicialmente com a Escola Histórica do Direito com Puchta e Savigny – e foi
muito desenvolvida até o positivismo jurídico científico[5].
O positivismo jurídico se 5alinhava à filosofia natural na operação com
enunciados, axiomas ou “princípios primeiros”, forma de realização máxima do
projeto sistemático. Aqui, percebe-se a maior aproximação entre o positivismo
e a individualidade. Esses princípios primeiros são concentrados no conceito de
liberdade, tratada como possibilidades de seleção dirigidas pela vontade. Nesse
sistema, a objetividade do Direito era totalmente dependente da vontade
subjetiva do aplicador da lei, desde que reconhecesse o Direito objetivo como
superior a si. Esse pensamento se encontra bem elucidado na obra de Thomas
Vesting:
“A livre vontade estava fundada em um universal, em
um outro da razão, para cuja estranheza o indivíduo e sua
vontade deveriam abrir-se. (…) A escola Histórica do
Direito e o positivismo jurídico-científico enfatizavam,
sobretudo, a contribuição ordenadora dos direitos
decisórios subjetivos descentrais, em especial, na forma
da liberdade de propriedade e da liberdade de contratar.
Mas, aqui, o Estado, como personalidade jurídica, também
estava integrado na forma de uma subordinação de
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vontade”.”[6]
Uma face interessante do positivismo jurídico-científico foi o
embasamento do sistema jurídico a partir do “poder da vontade” que passaria a
ser tomado como base das concepções legais. Essa era, para Puchta,
justamente a tarefa de um pensamento sistemático do Direito: a de classificar
de modo completo todos os direitos, uma Construction jurídica que significava
o sistema como projeto global e era operada segundo regras autocriadas e
tinha como nominado objetivo o desenvolvimento de princípios gerais.[7]
É ideal que um dos conceitos líderes do projeto de Universalização do
Direito seja a igualdade entre todas as pessoas, para, assim, reduzir o espaço de
arbitrariedades que podem surgir ao se delegar a poderes locais a função de
adequação do direito à práxis. A quem se dirigem as leis é uma questão
fundamental em qualquer sistema legal, no entanto, deve ser analisada com
extrema cautela. Nesse ponto, ressalta-se o estudo de Savigny ao adotar a
frenologia, ciência da medição de crânios, para definir a qual povo pertencia
determinada pessoa e, consequentemente, em qual sistema jurídico ela se
inseria. Os desdobramentos dessa concepção são muito perigosos, podendo
levar a uma concepção de direito excludente, que resuma a universalização do
Direito a um “universal local” de encontro ao conceito de igualdade
intentado.[8]
3.1. O Direito como Teoria Pura
Após a crise do projeto sistemático jurídico-positivista por volta de 1900 a
obra de Kelsen rechaçou a ideia de um Direito fundado em uma vontade
pessoal e adotou a de uma “norma fundamental”. Para tanto, o filósofo afasta
do estudo do Direito as outras áreas como a sociologia ou a psicologia.
Para Kelsen, a produção normativa, como já atestado em tópicos anteriores
desse artigo, é fruto de um ato de vontade, a qual, não nega ele, está
permeado de interferências políticas, religiosas, ideologias, valorações, etc., mas
que deve ser explicado pela Ciência do Direito sob um regime depurado,
visando-o somente pelo prisma do objeto (a norma jurídica). Assim, o que
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confere validade ao ato não seria propriamente o seu conteúdo, mas a
autorização para produzi-lo.
Diferentemente dos autores da Escola Histórica, Kelsen faz uma distinção
muito clara entre o dever-ser e a norma. Assim, a norma como dever-ser dita o
ser, a conduta adequada para cada cidadão segundo o estabelecido nas leis.
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A lei é concebida como aplicação da Constituição. Aqui, a individualidade
tem um papel muito importante, porquanto cada um em seu particular é
responsável por seguir ou não as leis. Da mesma forma, o juiz e o
administrador, ao estabelecerem a sentença ou o ato administrativo, estão
aplicando a legislação. O descumprimento do estabelecimento legal dá
margem à punição, sendo que a mera existência de leis já apresenta função
coativa. O indivíduo em Kelsen é, como assim já visto, moldado pelas leis:
“O indivíduo que, com o seu ato intencional dirigido
à conduta de outrem, criou uma norma jurídica, não
precisa continuar a querer essa conduta para que a norma
5
que constitui o sentido do seu ato valha (seja vigente). Os
indivíduos que funcionam como órgão legislativo, depois
de
aprovarem
uma
lei que regula determinadas matérias e de a porem,
portanto, em vigor, dedicam-se, nas suas resoluções, à
regulamentação de outras matérias.”[9]
3.2. A Pessoa Kelseniana e a intersubjetividade
Em Kelsen, estuda-se a distinção entre sujeitos de um dever jurídico e
sujeitos de um poder jurídico, sendo esse segundo competente para criar e
aplicar normas jurídicas. O jurista defende ainda que a autonomia jurídica só
existe em um sentido muito limitado e impróprio:
“Na verdade, ninguém pode conceder-se direitos a si
próprio, pois o direito de um apenas existe sob o
pressuposto do dever de outro, e uma tal conexão
jurídica, de acordo com a ordem jurídica objetiva, apenas
pode constituir-se, no domínio do direito privado, em
regra, através da manifestação concordante da vontade
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de dois indivíduos. E isto também somente na medida em
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que o contrato é assumido pelo Direito objetivo como
fator criador de Direito, de tal forma que a
regulamentação jurídica, em última análise, resulta
precisamente deste Direito objetivo e não do sujeito
jurídico que lhe está subordinado.” [10]
Kelsen julga a forma mais aproximada de um direito individual a
asseguração da propriedade privada. A ideologia da subjetividade jurídica se
liga com o valor ético da liberdade individual, da personalidade autônoma da
propriedade. Ora, não há razão de ser da confirmação da propriedade privada
perante o nada, apenas perante o outro, ainda que observadas as
particularidades subjetivas. Não há de se pensar a análise do Direito, portanto,
sem as relações intersubjetivas.
O comum dualismo entre o Direito subjetivo, a titularidade jurídica do
sujeito, e o Direito objetivo, da ordem jurídica do sistema de normas, é
superada na Teoria Pura que entende a pessoa como a personificação de um
complexo de normas jurídicas. Kelsen reduz o dever e o direito subjetivo à
norma jurídica que liga uma sanção a determinada conduta de um indivíduo e
torna a execução de sanção dependente de uma ação judicial a tal fim
dirigida.[11]
4. A construção do indivíduo como alicerce do sistema jurídico
Outro passo importante para o reconhecimento individual, após as
particularidades individuais de Arendt e a intersubjetividade do positivismo de
Kelsen, foi a filosofia moral (ou prática) de Kant, todos isoladamente
considerados, mas ainda assim intimamente relacionados.
A moral kantiana consiste no reconhecimento da pessoa como fim em si
mesma. O conceito que orienta todo esse estudo é o da liberdade, não como
“conferir poder”, mas como “estar autorizado a” estreitamente conectado com
a capacidade racional do indivíduo e não com sensações ou busca pela
felicidade, de prazeres, ou de fuga da dor. A liberdade aqui é pautada pela
autonomia da vontade, uma ação consciente e acordada com a lei que cada um
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impõe a si mesmo. Consolida-se a tríade kantiana: liberdade, autonomia e
moral.[12]
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A lei, para Kant, é interna ao indivíduo. Se somos livres, somos obrigados a
agir de acordo com uma lei que outorgamos a nós mesmos. Essa lei viria
invariavelmente da razão, conceito sempre interligado ao da moral, “uma razão
prática pura, que cria suas leis a priori, a despeito de quaisquer objetivos
empíricos”. O imperativo categórico, caro conceito para a filosofia de Kant,
surge como a ação boa em si, não direcionada a qualquer fim, não relacionado
com o objetivo da ação e seus possíveis resultados, mas sim com sua forma e
com o princípio do qual partiu. Seria esse o verdadeiro imperativo da
moralidade. O indivíduo só age livremente quando age segundo o imperativo
categórico, desvinculado de algum interesse ou objetivo externo.[13]
O sistema jurídico, por sua vez, é um imperativo ligado ao poder de
coerção e coação do Estado. Assim surgem os deveres como ações às quais os
indivíduos estão obrigados. No entanto, é, ao mesmo tempo, natural,
porquanto o direito é fruto da racionalidade
que é uma só para todos os seres
5
humanos. É a vertente objetiva da moral aquela responsável pela regência do
Direito. A partir do conceito de liberdade como autorização, nasce o de
licitude/ilicitude, paralelamente ao de justo/injusto. A transgressão é
caracterizada como fato contrário ao dever. É sensível, portanto, a distinção
entre a conformidade de uma ação com a lei do dever (legalidade) e a
conformidade da máxima de uma ação com uma lei (moralidade). O indivíduo é
livre para escolher agir de acordo com a lei ou não, mas sempre de acordo com
a razão.[14]
O Direito é a soma das condições sob as quais a escolha de alguém pode
ser unida à escolha de outrem de acordo com a lei universal da liberdade. No
entanto, o Direito não é a imposição de leis, porquanto é baseado na razão e a
razão é uma só para todos os seres humanos, ainda que use como pressuposto
a moral universal:
“A lei universal do direito [...] age externamente de
modo que o livre uso do teu arbítrio possa coexistir com a
liberdade de todos de acordo com uma lei universal, é
verdadeiramente uma lei que me impõe uma obrigação,
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mas não guarda de modo algum a expectativa de que eu
próprio devesse restringir minha liberdade a essas
condições simplesmente em função dessa obrigação; em
lugar disso, a razão diz apenas que a liberdade está
limitada àquelas condições em conformidade com sua
ideia e de que ela pode também ser ativamente limitada
por outros. Quando o objetivo de alguém não é ensinar
virtude, mas somente expor o que é direito, não é
permissível e nem deveríamos representar aquela lei do
direito como ela mesma sendo o motivo da ação”[15]
Em última análise, é perceptível que toda a filosofia de Kant reverbera os
sons do indivíduo: sua razão, sua liberdade e sua moral. A partir da autonomia
da vontade, o homem ou mulher define se age ou não de acordo com a lei,
pautado sempre por um limite moral. Assim se constrói o Direito: a soma das
atitudes morais individuais de acordo ou não com as leis, o que dá espaço para
o poder coercitivo do Estado.
4.1. As últimas consequências de Kant em Fichte
A filosofia Kantiana, pautada pelo indivíduo, foi marcada pela extrapolação
trazida em Johann Fichte. O alemão enxerga o indivíduo, mas ressalta a relação
desse indivíduo com os demais. O “eu” agora não está sozinho, mas
acompanhado do não-eu. Nessa visão a partir da qual o indivíduo enxerga o
mundo ao seu redor, a identidade ou unidade é a origem da oposição e da
diferença.
Particularmente em seu Segundo Teorema, Fichte transmite a ideia de que
não há consciência própria sem consciência do outro, ou seja, o ser racional
finito não pode pôr a si mesmo como livre, no mundo sensível, sem admitir
outros seres racionais fora de si. O argumento, portanto, que revela a estrutura
intersubjetiva da razão finita é bastante claro: o reconhecimento do outro –
como ser racional – é condição da própria consciência[16]. Isso porque a razão
tem como núcleo fundamental a liberdade, em alinhamento com Kant.
Com o desenvolver de seu pensamento, Fichte chega ao seu Quinto
Teorema, no qual afirma que “a pessoa não pode se atribuir um corpo sem o
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pôr como se encontrando sob influência de outra pessoa fora dela”[17]. A
conjugação dos teoremas nos leva a uma reflexão acerca das interações sociais,
possibilidade que só existe graças à existência corpórea dos indivíduos.
5. O palco das interações
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A linha de raciocínio desenhada até aqui abordou a existência do “eu”, do
“não-eu” e das interações entre eles. Volta-se a atenção agora ao elemento que
possibilita as relações corpóreas: o meio. Pela análise racional o “eu” não pode
existir no nada, bem como o reconhecimento do “não-eu” não ocorre no vazio,
uma vez que os indivíduos são corpóreos, em conformidade com a teoria de
Fichte. O indivíduo só existe no meio em que habita, onde trava também suas
relações interpessoais. O meio é, portanto, requisito ontológico do “eu”, do
“não-eu”, e da relação entre eles.
A partir de uma análise das intenções de Fichte em sua obra, a
possibilidade de sanção a um indivíduo que ofenda o ambiente é um claro
exemplo da existência do “não-eu” e da sua relação com o indivíduo. A punição
5
é aplicada mesmo a quem titulariza o direito, porquanto o ordenamento
percebe que uma vida social organizada não pode ter como objeto apenas a
proteção dos interesses individuais nas suas esferas particulares, mas sim de
toda a comunidade para propiciar um equilíbrio nas relações intersubjetivas.
5.1. Estado Natural em Rousseau, precursor das políticas ambientais
A natureza, como meio de interação entre o “eu” e o “outro”, é de tamanha
onipresença que permeia a obra de relevantes autores da filosofia do Direito.
Rousseau indica a natureza como conceito filosófico estruturante de uma
reforma moral e intelectual. Assim, é visto como um precursor dos movimentos
ecológicos, pois, mesmo sem conhecer as consequências destrutivas que o
progresso e a revolução industrial causariam aos recursos naturais do planeta,
Rousseau contribuiu para a criação de uma nova mentalidade a respeito de
nossas relações com a natureza, como enunciado por ele, “a ponto de me

fundir, por assim dizer, no conjunto dos seres, de me identificar com a natureza
inteira”. [18]
Rousseau radicaliza essa concepção de natureza: não é mais um conceito
místico, tampouco mecânico, como na física contemporânea, mas uma unidade
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pré-empírica que age autonomamente, uma unidade perfeita, anterior à
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sociedade. A análise do autor não é tampouco irrelevante: a natureza, como já
visto anteriormente nesse artigo, é um pré-requisito, portanto, anterior à
existência do ser.
Aqui é estabelecida a unidade entre homem e universo, aspirando uma
interioridade vinda da natureza, fornecedora de harmonias e proporções. Para a
individualidade, Rousseau supera a razão como regente do indivíduo e passa a
adotar a própria natureza[19]. Admite, no entanto, que o estado de natureza
original não pode mais ser alcançado, mas que o uso dos padrões da natureza
permite uma referência para aquilo que há de enganoso na sociedade.
Rousseau diferencia ainda o homem, que tem por objetivo a própria
conservação, e o cidadão, como aquele que objetiva a conservação do corpo
social. No entanto, a liberdade moral do cidadão depende da preparação do
homem, pois o homem só respeita as leis sociais a partir do domínio das
paixões. O alicerce da educação, para Rousseau, está na natureza e ressoa
também na educação ambiental. O homem, no entanto, está “na” natureza e,
junto a ela, e a partir dela se constrói a subjetividade e a intersubjetividade.[20]
A relação entre o indivíduo e o meio não pode ser enxergada, assim, como
uma relação entre sujeito e objeto. A consciência que temos hoje em relação ao
meio ambiente é adequada nesse ponto na medida em que é adotada a noção
de socio-ambiente, uma relação dialética da interação cultura-natureza,
englobando a informação técnica para se sintetizar em decisões.
6. Conclusões
O estudo do indivíduo na Filosofia do Direito parte da objetivação de
justiça social. Uma sociedade justa se constrói a partir do comportamento justo
de cada um dos seus participantes e, principalmente, daqueles responsáveis
pela aplicação do Direito. A individualidade e as relações de interações
individuais são de fundamental importância nessa empreitada. A adequação e
aplicação das normas à realidade social concreta é a forma mais efetiva de se
alcançar a eficiência do sistema jurídico como instrumento de garantia da
justiça na vida em sociedade.
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O arranjo normativo como estabelecimento de preceitos básicos a serem
seguidos por todos os ordenamentos, na forma de Construction como
apregoado pela Escola Histórica, é uma estratégia interessante para o
cerceamento de ideais totalitários que cerceiem individualidades. Dessa
maneira, mesmo que partindo de premissas opostas, muitos dos filósofos se
alinham no sentido de buscarem estruturar um sistema jurídico efetivo e válido,
seja a lei moldando o indivíduo, ou a moral sendo fonte da lei.
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O caminho percorrido no presente ensaio nos leva à evolução de um
entendimento do indivíduo como fim em si mesmo. O “eu” racional como fonte
de moral não é constituinte de um ordenamento jurídico. As relações
interpessoais só surgem quando o indivíduo percebe o outro e com ele
estabelece contato. Contudo, interação alguma seria possível sem o suporte
material do meio em que vivem. O meio é, portanto, em última análise, o
alicerce da filosofia do ser, do outro e das relações entre eles. Não é possível a
existência de um ser racional dotado de vontade em um ambiente definhado.
Assim, o Direito é a forma de conservação em cada uma dessas etapas para
possibilitar a continuidade de 5cada um dos institutos da tríade apresentada
nesse artigo.
Remanescem questionamentos para pensadores e pesquisadores: teria o
individualismo deturpado a construção de Arendt e se desenvolvido na atual
crise ambiental? Em que medida o totalitarismo pôde ser combatido quando
do reconhecimento das particularidades? Como o Direito enxerga o indivíduo
na reforma ambiental? Questionamentos nessa linha podem servir de
sugestões para trabalhos que complementem o presente artigo e prossigam
com o pensar da Filosofia do Direito.
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Resumo: Este artigo tem por objetivo um estudo breve das condutas proibidas
aos agentes públicos em ano eleitoral. Garantir a igualdade de oportunidades a
todos os candidatos durante o ano eleitoral de 2018, a legislação atinente à
matéria, em especial o artigo 73 da Lei nº 9.504/97 [Lei das Eleições] elenca
quais são as condutas proibidas de serem praticadas pelos agentes públicos,
com o fim de impedir [ou ainda que seja minimizar] o abuso de poder, ao
passo que a prática de algumas condutas [proibidas por lei] poderiam levar ao
favorecimento de alguns candidatos em detrimento de outros. O objetivo da
norma é impedir que o gestor público faça uso da máquina administrativa com
seus operadores, prejudicando assim o serviço público para favorecer
candidato, partido político ou coligação.
Palavras-chave: Condutas proibidas. Agentes públicos. Ano eleitoral.
Abstract: This article aims at a brief study of conduct prohibited to public
officials in electoral year. To guarantee equality of opportunity to all candidates
during the electoral year of 2018, the legislation related to the matter, in
particular article 73 of Law No. 9,504 / 97 [Elections Law] elenca which are the
prohibited conduct to be practiced by public agents, in order to prevent [or
even minimize] the abuse of power, while the practice of some [prohibited by
law] conduits could lead to the favoring of some candidates to the detriment of
others. The purpose of the rule is to prevent the public manager from using the
administrative machine with its operators, thus prejudicing the public service to
favor candidate, political party or coalition.
Keywords: Forbidden conduits. Public agents. Electoral year.
Resumen: Este artículo tiene por objetivo un estudio breve de las conductas
prohibidas a los agentes públicos en el año electoral. Garantizar la igualdad de
oportunidades a todos los candidatos durante el año electoral de 2018, la
legislación relativa a la materia, en particular el artículo 73 de la Ley nº 9.504 /
97 [Ley de las Elecciones] elena cuáles son las conductas prohibidas de ser
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practicadas por los agentes públicos con el fin de impedir [o aunque sea
minimizar] el abuso de poder, mientras que la práctica de algunas conductas
[prohibidas por la ley] podrían llevar al favorecimiento de algunos candidatos
en detrimento de otros. El objetivo de la norma es impedir que el gestor
público haga uso de la máquina administrativa con sus operadores,
perjudicando así el servicio público para favorecer candidato, partido político o
coalición.
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Palabras clave: Conductas prohibidas. Agentes públicos. Año electoral.
Sumário: Introdução. 2. Desenvolvimento. 2.1 Tabela com o resumo das
condutas proibidas. Conclusão. Referências.

Introdução
Segundo o §1º do art. 73 da lei nº 9.504/97, agente público é quem tem
um cargo, emprego ou função
na Administração Pública, mesmo que
5
temporariamente ou sem remuneração.
Agentes políticos: presidente da República, ministros de Estado,
governadores, prefeitos, secretários, deputados, senadores e vereadores e seus
vices e suplentes;
Servidores públicos: efetivos ou comissionados, em órgão ou entidade
pública;
Empregados dos órgãos da Administração direta ou indireta: com regime
estatutário ou celetista, permanentes ou temporários, contratados por período
determinado ou indeterminado;
Pessoas requisitadas para prestação de atividade pública: membros da
mesa receptora ou apuradora de votos e os recrutados para o serviço militar;
Pessoas com contrato com o Poder Público: prestadores de serviços
terceirizados, concessionários e delegados que tenham contrato de prestação
de serviço.
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De acordo com § 1º do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997: “Reputa-se agente
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público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente
ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou
função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou
fundacional.”
Também são agentes públicos os membros de conselhos, tais como o
Conselho Tutelar, o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, enfim,
aquele que, ainda que de modo transitório e sem remuneração,
independentemente do seu vínculo com a Administração, exerça uma atividade
pública.
Esse conceito de agente público é muito semelhante ao contido no art.
327 do Código Penal e, como se viu, a natureza do cargo, emprego ou função,
e o modo de investidura do agente público, assim como a duração dessa
investidura e a existência ou inexistência de remuneração, são irrelevantes para
a caracterização do agente público, para os fins previstos no art. 73 da Lei nº
9.504/97.
2 Desenvolvimento
Dentre os dispositivos da Lei de Eleições, cujo âmbito de observância é de
natureza nacional, destaca-se o art. 73, da Lei Federal nº 9.504/97, que contém
relação de condutas de agentes públicos “tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais”. Referida Lei Eleitoral,
não custa salientar, define agente público como toda pessoa física “que exerce,
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração
pública direta, indireta, ou fundacional” (art. 73, § 1º, da Lei Federal n° 9.504 de
1997).
Merece menção também o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal –
embora não dirigida especificamente à disciplina do processo eleitoral –, que
ostenta regras que primam pela austeridade e retidão dos gastos públicos em
final de mandato.
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Ao disciplinar as condutas vedadas aos agentes públicos, o art. 73 da Lei
Federal n. 9.504/97 deixa claro que o seu objetivo é não permitir que seus atos
venham “a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais” e, assim, influenciar no resultado das eleições.
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Nestes casos, sem prejuízo da possibilidade de elaboração de consulta
sobre a legalidade do ato a ser praticado e da plena observância das normas
cabíveis, recomenda-se que as condutas sejam pautadas por princípios do
direito administrativo e eleitoral, especialmente:
ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS: As normas eleitorais são feitas
justamente para evitar que o equilíbrio das eleições seja perdido. Por isso, um
candidato não pode ser beneficiado e sobrepor-se aos demais por abuso de
poder político e econômico, sob pena de impedir que a sociedade escolha os
candidatos de forma livre e isenta.
IMPESSOALIDADE DO AGENTE PÚBLICO: Os atos praticados pelo agente
público no exercício de sua função são realizados pelo próprio Estado, não por
5
sua pessoa física. Assim, vinculam-se ao Poder Público, e não devem reverter-se
em propaganda para candidato, partido político ou coligação. Por esse motivo,
a publicidade institucional sempre deve ser feita em prol do Ente Público e da
sociedade, sem influenciar nas eleições.
SEPARAÇÃO DO PÚBLICO E DO PRIVADO: Os bens públicos são
disponibilizados aos agentes públicos exclusivamente para que possam exercer
suas funções e atuar em benefício do interesse comum. O patrimônio público
não pode confundir-se com o patrimônio pessoal dos agentes públicos. Logo,
os bens públicos não podem ser utilizados para participação na campanha
eleitoral.
SUFRÁGIO UNIVERSAL E EXERCÍCIO DA CIDADANIA: feitas essas ressalvas,
não se pode esquecer que a Constituição Federal assegura aos cidadãos
brasileiros, salvo nas raras exceções legais, a ampla participação no processo
político. Deste modo, o agente público deve respeitar a isonomia entre os
candidatos, mas não pode ser proibido, pelos seus colegas e superiores, de ter
suas próprias convicções políticas e participar do processo eleitoral, desde que
fora do horário de expediente, sem a utilização de bens públicos e quando não
estiver legalmente impedido.
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EXCEÇÕES À PROIBIÇÃO: Cessão ou uso dos bens da administração direta
ou indireta para a realização de convenção partidária (art. 73, inc. I, da Lei nº
9.504/97).
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Utilização, pelos candidatos, coligações e partidos políticos dos bens de
uso comum – como praças, avenidas, ruas.
Utilização e uso em campanha, das residências oficiais ocupadas pelos
Chefes do Poder Executivo (na esfera estadual, Governador e Vice-Governador)
candidatos à reeleição, para realização de contatos, encontros e reuniões
pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público
(art. 73, § 2º, da Lei nº 9.504/97)
A proibição de algumas condutas aos agentes públicos tem início em
datas diferentes. Saiba quais são as proibições:
distribuição de bens, valores ou benefícios pela Administração (permitido
apenas em emergências, calamidades ou programas sociais em andamento);
emprestar ou usar bens ou materiais da Administração Pública para
beneficiar um candidato;
ceder ou usar os serviços de um servidor para trabalhos de campanha
eleitoral durante o horário de trabalho;
distribuir bens ou serviços sociais pagos pelo Poder Público em benefício
de um candidato;
realização de despesas com publicidade dos órgãos públicos em valor
superior à média dos três últimos anos;
revisão geral da remuneração dos servidores (permitido apenas para
recomposição da perda de poder aquisitivo);
execução de programas sociais por entidades que sejam vinculadas a um
candidato.
Nos três meses anteriores à eleição é proibido:
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transferência de recursos da União para os estados e municípios ou dos
estados para os municípios (apenas permitido em situações de emergência,
calamidade ou para obras já iniciadas);
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fazer publicidade institucional de programas, obras, serviços ou veicular
campanhas dos órgãos públicos (permitida apenas por necessidade pública),
NÃO SÃO PROIBIDAS: A mera concessão de entrevista por ocupante de cargo
público durante o período eleitoral, que não é considerada publicidade, desde
que inserida dentro do contexto de informação jornalística e não sirva de
instrumento de propaganda do candidato (Representação nº 234314, Relator
Min. Joelson Costa Dias, 07/10/2010). A própria publicação de atos oficiais,
como leis, decreto, etc. (Representação nº 234314, Relator Min. Joelson Costa
Dias, 07/10/2010). A publicidade do ente federativo realizada no exterior, em
língua estrangeira, a fim de promover produtos e serviços de origem na
entidade federativa (Res. 21.086/2002). A veiculação nos casos de grave e
urgente necessidade pública. Contudo, nessas hipóteses, é imperiosa
solicitação prévia à Justiça Eleitoral que, reconhecendo o enquadramento da
situação na exceção prevista em5lei, autorizará a veiculação da peça publicitária.
pronunciamentos transmitidos em rádio ou na televisão fora do horário
eleitoral (exceto em situações urgentes);
contratação de shows artísticos pagos com dinheiro público na realização
de inaugurações;
comparecimento de qualquer candidato a inaugurações de obras
públicas.
Dos três meses anteriores à eleição até a data da posse é proibido:
nomeação, contratação ou demissão de servidor sem justa causa;
diminuição ou alteração de vantagens salariais;
determinação pela chefia de remoção, transferência ou exoneração do
servidor.
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Para as nomeações e demissões existem algumas exceções permitidas
pela lei:
nomeação ou exoneração de cargos em comissão e funções de confiança;
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nomeação de cargos do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais,
Conselhos de Contas e órgãos da Presidência da República;
nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até três
meses antes da data das eleições;
nomeação ou contratação de serviços públicos essenciais, se for
autorizada pelo chefe do Poder Executivo;
transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis ou agentes
penitenciários.
Ex officio é uma expressão em latim que significa "por obrigação, por
dever do cargo, por determinação superior". A transferência ou remoção ex
officio é realizada por obrigação, por imposição da lei ou de alguma
autoridade.
O agente que descumprir a lei terá a conduta suspensa em caráter
imediato e estará sujeito ao pagamento de multa.
Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, “As condutas vedadas (Lei das
Eleições, art. 73) constituem-se em espécie do gênero abuso de autoridade.
Afastado este, considerados os mesmos fatos, resultam afastadas aquelas. O
fato considerado como conduta vedada (Lei das Eleições, art. 73) pode ser
apreciado como abuso do poder de autoridade para gerar a inelegibilidade do
art. 22 da Lei Complementar no 64/90. O abuso do poder de autoridade é
condenável por afetar a legitimidade e normalidade dos pleitos e, também, por
violar o princípio da isonomia entre os concorrentes, amplamente assegurado
na Constituição da República.” (ARO nº 718, Acórdão de 24/05/2005, relator
Ministro Luiz Carlos Madeira).
De acordo com a Lei 9.504/1997 configura abuso de autoridade, para os
fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
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a infringência do disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, ficando o
responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma
(art. 74).
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Assim, a prática de condutas vedadas pela Lei nº 9.504, de 1997, pode vir
a ser apurada em investigação judicial e ensejar a aplicação do disposto no art.
22 da Lei Complementar nº 64, de 1990, que trata do uso indevido, desvio ou
abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, da utilização indevida
de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou
partido político. (TSE, AG nº 4.511, Acórdão de 23/03/2004, relator Ministro
Fernando Neves da Silva).
Saliente-se que segundo o Tribunal Superior Eleitoral “(...) as hipóteses de
conduta vedada previstas neste artigo têm natureza objetiva, cabendo ao
julgador aplicar as sanções previstas nos §§ 4º e 5º de forma proporcional (Ac.TSE, de 7.4.2016, no REspe nº 53067).
Nesse contexto, vale a pena registrar que para o TSE, o “abuso do poder
5
político qualifica-se quando a estrutura da administração pública é utilizada em
benefício de determinada candidatura ou como forma de prejudicar a
campanha de eventuais adversários, incluindo neste conceito quando a própria
relação de hierarquia na estrutura da administração pública é colocada como
forma de coagir servidores a aderir a esta ou aquela candidatura (...).” (Recurso
Ordinário nº 265041, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJE 08/05/2017).
Agora, cabe relembrar que a exigência da potencialidade lesiva da
conduta para a configuração do abuso do poder de autoridade, previsto no art.
22 da Lei Complementar nº 64, de 1990, objeto de reiteradas decisões do
Tribunal Superior Eleitoral, não mais prevalece em virtude da inclusão do inciso
XVI ao art. 22 da Lei das Inelegibilidades (LC n.º 64/90), pela Lei Complementar
nº 135, de 2010, dispondo que eleições 201824 “para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da
eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Não é por outra razão que o TSE decidiu recentemente que a “partir da
nova redação do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990, com a inclusão
do inciso XVI, não cabe mais considerar a potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
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caracterizam.” (REspe nº 13.068, Acórdão de 13/08/2013, relator Ministro
Henriques Neves da Silva; e, ainda, REspe n.º 82.911/MS, Acórdão de
17/11/2015, Relator Ministro Admar Gonzaga Neto).
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2.1 Tabela com o resumo das condutas proibidas

CONDUTAS PROIBIDAS

TIPO

PERÍODO

EXEMPLO

Ceder ou usar No
ano Uso de veículos
bens
móveis eleitoral.
oficiais,
ou
imóveis
computadores,
pertencentes à
mobiliário, prédios
administração
pública

públicos e etc.

OBSERVAÇ
ÃO

LEGISLAÇ
ÃO

Não
se Art. 73, I,
aplica a bem LE
público de
uso comum
(ex.:
praias,
parques
e
ruas), nem à
cessão
de
prédios
públicos
para
realização
de
convenção
partidária

Usar materiais No
ano Uso de material e Essas
ou
serviços eleitoral.
serviço para envio prerrogativa
públicos que
ultrapassem as
previsões dos
órgãos

Art. 73, II,
LE

de

s são dadas
pelos
cartas aos eleitores regimentos
e etc.
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e

Ceder ou usar No
ano
serviço
de eleitoral.
servidor ou de
empregado
público
para
comitê
de
campanha

Servidores/emprega Permitido
Art. 73, III,
dos trabalhando em durante
LE
férias
e
campanha durante licenças do
o horário do
servidor.

Fazer
uso No
ano
promocional
eleitoral.
da distribuição
gratuita
de
bens e serviços

Distribuição
de
cestas básicas ou
qualquer outro bem
ou
serviço.
Utilização
de

de
caráter
social,
custeados pelo
Poder Público

5
veículos
prefeitura
ostentar
propaganda
eleitoral.

Nomear,
contratar
ou
admitir,
demitir
sem
justa
causa,
suprimir
vantagens,
dificultar/impe
dir o exercício
funcional,
remover,
transferir
exonerar
servidor

ou

Desde os
três meses
que
antecede
m
as
eleições
até a
posse dos
eleitos.
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pelas
normas
internas.

expediente.
É vedado o Art. 73, IV,
uso
LE
promocional
em favor de
candidato.

da
para

Exceções:
a) cargos em
comissão e
funções
comissionad
as;

Art. 73, V,
LE

b)
Poder
Judiciário,
Ministério
Público,
Tribunais
ou Conselho
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Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

público

de

Contas,

Órgãos da
Presidência
da
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República;
c) nomeação
de
aprovados
em concurso
público
homologad
o
até
3
meses antes
da eleição;
d) serviços
públicos
essenciais
(com
autorização
do
chefe
do
Poder
Executivo REspe
nº
27.563/06);
e)
transferência
ou remoção
ex officio de
militares,
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policiais civis
e de agentes
penitenciári
os.
Desde os Entrega de recursos
três meses correntes ou de
que
capital a outro ente
antecede
da Federação, a
m
as
título
de
eleições
cooperação, auxílio
até a
ou
posse dos
assistência
eleitos.
financeira, que não
decorra

Exceções:

Art. 73, VI,
“a”,

a) obra ou
serviço
já LE
em
andamento;
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Realizar
transferência
de recursos

b)
calamidade
pública;
c)
emergência.

5

de
determinação
constitucional, legal
ou
destinação ao SUS
(art. 25, LRF).
Autorizar
ou Desde os
veicular
três meses
publicidade
que
institucional
antecede
m
as
eleições
até a

Divulgação
dos Exceções:
Art. 73, VI,
feitos do governo,
“b”,
a) grave e
como, por exemplo, urgente
LE
investimentos,
necessidade
pública
obras, construção (reconhecida
de escolas e de
pela Justiça
posse dos hospitais, e etc.
Eleitoral);
eleitos.

b) produtos
ou serviços
que tenham
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concorrência
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no mercado
(ex.: correios
e
bancos
públicos).
Fazer
pronunciamen
to, em rádio
ou TV, fora do
horário
eleitoral
gratuito

Desde os Qualquer
três meses pronunciamento
que
fora do
antecede
horário
m
as gratuito.
eleições
até a

Exceção:

Art. 73, VI,
“c”,

Matéria
urgente,
LE
eleitoral relevante e
característic
a das
funções de
governo, a
critério da

posse dos
eleitos.

Justiça
Eleitoral.
Realizar
despesas com
publicidade
institucional
que excedam: I
– a média dos
gastos nos 03
últimos anos
que
antecedem o
pleito; ou II –
do
ano
anterior
à
eleição.

Desde o
início do
ano eleito
ral até 03
meses
antes das
eleições.

Divulgação
dos
feitos do governo,
como, por exemplo,
obras, construção
de escolas e
hospitais,
investimentos

Art. 73, VII,
LE

de

e etc.

Fazer,
na Desde os Reajustes acima da Proibição
Art. 73, VIII,
circunscrição
180 dias inflação do período apenas para LE
das
eleições, que
revisões que
reajustado.
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geral antecede

da
remuneração
de servidores
públicos

excedam a

m
as
eleições
até
a
posse dos
eleitos.

Distribuir
No
ano
gratuitamente eleitoral.
bens, valores
ou benefícios
por parte da
administração
pública

recomposiçã
o da perda
do
poder
aquisitivo.
Distribuição
de Exceções:
Art. 73, §§
cestas básicas ou
10º e
a)
qualquer outro bem programas
11, LE
ou serviço.
sociais já em
execução;
b)
calamidade
pública;
5

Fazer
A
propaganda
qualquer
institucional
tempo.
na qual conste
nome, símbolo
ou
imagem
que caracterize
promoção
pessoal
Contratar
shows
artísticos para
animar
inaugurações

Comparecer a Nos três
inaugurações
meses

c)
emergência.

Qualquer forma de Caracterizaç Art. 74, LE
comunicação que
ão de abuso
Art. 37, §
de
permita
a autoridade.
1º, CF
identificação do
governante/candida
to.

Nos três Gasto de recursos
meses
públicos para
que
contratação
de
antecede
shows.
m
as
eleições.
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revisão

É vedada a Art. 75, LE
utilização de
recursos
públicos
para essa
Finalidade.
A
simples Art. 77, LE
presença
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de

obras que
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públicas

antecede
m
as
eleições.

física

do

candidato,
sem
nenhuma
manifestaçã
o de caráter
eleitoral, é o
bastante
para
caracterizar
a
conduta
vedada.

Conclusão
Garantir a igualdade de oportunidades a todos os candidatos durante o
ano eleitoral de 2018, a legislação atinente à matéria, em especial o artigo 73
da Lei nº 9.504/97 [Lei das Eleições] elenca quais são as condutas proibidas de
serem praticadas pelos agentes públicos, com o fim de impedir [ou ainda que
seja minimizar] o abuso de poder, ao passo que a prática de algumas condutas
[proibidas por lei] poderiam levar ao favorecimento de alguns candidatos em
detrimento de outros.
O objetivo da norma é impedir que o gestor público faça uso da máquina
administrativa com seus operadores, prejudicando assim o serviço público para
favorecer candidato, partido político ou coligação.
Preservar a igualdade formal entre os candidatos ao tentar impedir a utilização
indevida da máquina administrativa pelos agentes públicos.
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(2018-); pós-graduado-graduado em Direito
Administrativo Empresarial na UCAM-RJ
(2010); graduado em Direito pela UCAM-RJ
(2008).
RESUMO: O presente trabalho tem como escopo a apresentação de uma
percepção que indique a necessidade de o Supremo Tribunal Federal passar
por uma reestruturação institucional com vistas a continuar exercendo a
judicatura de forma eficiente, em tempo razoável e limitada a questões que
demandem efetivamente a intervenção de uma corte constitucional.
Palavras-chave: Direito Constitucional. Supremo Tribunal Federal. Rearranjo
institucional.
SUMÁRIO: Introdução; Uma percepção sobre a necessidade de rearranjo
institucional do Supremo Tribunal Federal; Conclusão; Referências bibliográficas

Introdução
Foi em uma Constituição Provisória publicada por meio do Decreto n.º
510, de 22 de junho de 1890, que o Supremo Tribunal Federal (STF) apareceu
pela primeira vez com essa designação, o que se repetiu na Constituição da
República dos Estados Unidos do Brasil de 24 de fevereiro de 1891.
Originariamente, a Corte contava com 15 (quinze) Ministros, cuja
nomeação era feita pelo Presidente da República e dependia da aprovação do
Senado Federal. Apesar da importância que rondava a Corte e a polêmica que
surgiu quanto à nomeação dos seus integrantes iniciais[1], uma leitura do
Artigo 59 da Carta de 1891 dá conta de que as suas competências eram
poucas[2], ainda mais se comparadas com as atuais.
Em 1931, por meio do Decreto n.º 19.656, apesar da ampliação de
competências, o STF viu sua composição ser reduzida para 11 (onze) Ministros,
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o que restou refletido na Constituição de 1934, bem como nas seguintes, tendo
esse numerário sofrido algumas pequenas variações por pequenos espaços de
tempo.
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Atualmente, nos termos do Artigo 101 da Constituição da República
Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, a Corte Suprema conta com 11
(onze) Ministros[3]. A forma de nomeação dos seus integrantes é similar ao
previsto na Carta de 1891. No entanto, em termos comparativos com as cartas
anteriores, o STF teve o seu rol de competências aumentado
consideravelmente, onde se incluem institutos inovadores[4], cujo aprendizado
e evolução do seu manejo se deu com a reiterada prática.
Além do aumento quantitativo de matérias e das questões com as quais
a Corte aprenderia a lidar no dia a dia dado o ineditismo no ordenamento
jurídico brasileiro, deve-se considerar também a mudança de paradigmas no
que tange à forma de interpretar e aplicar o texto constitucional[5], o que levou
a uma atuação mais ativa do STF em muitas questões que outrora teriam sua
discussão limitada às casas legislativas.
5
Uma percepção sobre a necessidade de rearranjo institucional do
Supremo Tribunal Federal
É de se perceber, em suma, que o Supremo Tribunal Federal manteve
uma estrutura, em termos de quantidade de integrantes, similar à sua
composição inicial, mas teve a sua carga de trabalho aumentada
consideravelmente, o que, dada a relevância, ineditismo e profundidade de
muitos dos temas com os quais costuma se deparar, pode ter a sua eficiência
prejudicada pela morosidade na conclusão de todos os casos que lhe são
submetidos[6]. Há ainda 237 processos autuados perante a Suprema Corte na
década de 90 aguardando julgamento[7].
Adiante-se que a pretensão não é ofertar uma crítica à expansiva
atuação da Corte Constitucional no que tange à concretização de direitos
fundamentais quando da omissão dos Poderes Executivo e Legislativo, bem
como ao enfrentamento de temas que, por motivos variados, deixam de ser
enfrentados pelos poderes políticos. Neste ponto, concorda-se com o
entendimento do Ministro Luís Roberto Barroso, para quem “as minorias
reacionárias e as maiorias acomodadas são capazes de retardar
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indefinidamente o processo histórico”, de modo que conclui que “nessas horas,
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é preciso que uma vanguarda intelectual, comprometida com o avanço
civilizatório e a causa da humanidade, desobstrua o caminho e dê passagem ao
progresso social”[8].
Acolhem-se, assim, as dimensões metodológica, processual e de direitos
do ativismo judicial lecionadas pelo Professor Carlos Alexandre de Azevedo
Campos[9]. O ponto que se pretende abordar é pertinente à capacidade de a
Suprema Corte, em razão do seu arranjo institucional e das competências que
lhe são atribuídas, atender as finalidades para as quais tem se proposto.
Ainda que se reconheça a magnitude da importância do giro
democrático constitucional no que tange à atuação da Suprema Corte
Constitucional brasileira no período pós 1988, tem sido possível perceber o seu
descompasso com o giro pragmático[10], já que o excessivo trabalho que lhe é
submetido tem gerado distorções temporais na entrega da jurisdição, trazendo
consequências práticas nem sempre satisfatórias, vez que extemporâneas.
Pertinentes, neste contexto, as palavras de Rui Barbosa, “justiça atrasada não é
justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”[11].
Assim, valorizando a experiência prática de como o STF vem apreciando
muitos casos de enorme relevância para o desenvolvimento social do país,
torna-se importante, por um viés, consequencialista[12], perceber que a sua
estrutura, seja no aspecto formal da composição de seus membros, seja do
aspecto da quantidade de matérias que encontram-se inseridas em sua
competência, não demonstra ter condições de dar todas as respostas que a
sociedade demanda dentro de um razoável lapso temporal, o que, no fim das
contas, prejudica o seu imprescindível papel de vanguarda iluminista[13].
Não se pretende defender um consequencialismo inconsequente, que
ignore arbitrariamente o desenho institucional do STF previsto na Constituição
Federal. Pelo contrário. Tem-se a plena convicção de que a questão não pode
ser resolvida de forma simplória, desprestigiando o texto constitucional, o
devido diálogo entre as instituições e o sistema de separação de poderes
estabelecido.

406
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

Nessa fase crítica da análise institucional do STF, considerando que o
próprio arranjo constitucional da Corte encontra-se previsto na Constituição
Federal, tem-se que o prognóstico necessariamente implicaria na elaboração de
uma proposta de emenda constitucional que trouxesse um modelo alternativo
destinado a eliminar ou mitigar os efeitos negativos verificados atualmente[14].
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Recentes alterações constitucionais e legislativas foram feitas no sentido
de evitar que a Suprema Corte se tornasse uma mera instância revisora de
decisões proferidas por outros juízos, automatizando a aplicação da
jurisprudência pacífica do STF e reduzindo o alto número de recursos que ali
chegam. Citem-se como exemplos os casos das súmulas vinculantes, existência
de repercussão geral como condição de admissibilidade de recursos
extraordinários, utilização da sistemática do recurso como representativo de
controvérsia constitucional.
O próprio Supremo Tribunal Federal vem proferindo decisões que
buscam limitar o acesso à Corte, restringindo-o a matérias que teologicamente
justifiquem a sua intervenção. Emblemático,
nesse sentido, a recente decisão
5
que concluiu pela restrição do alcance do foro por prerrogativa de função para
deputados federais e senadores a casos cujos crimes tenham sido cometidos
no mandato e que tenham relação com o cargo[15].
Apesar do esforço envidado, poucos efeitos práticos foram percebidos
no sentido de aliviar a agenda dos Ministros para que pudessem se dedicar a
temas mais complexos e com efeitos sociais abrangentes.
Nesse aspecto de proposta de remodelação institucional, vale ter em
mente o caso da Suprema Corte americana, onde se percebeu “uma gradual
tendência de substituição da mandatory jurisdition pela discretionary certirorai
category, ocorrida nos Estados Unidos entre 1891 e 1988”[16], de modo que,
com essa sensível mudança na estrutura jurisdicional, atualmente, a referida
corte tem a discricionariedade de decidir quais casos que julgará, tendo como
premissa básica de que sua função é velar pela unidade do direito.
Provavelmente, uma brusca mudança dessa magnitude em relação ao
STF enfrentaria sérias resistências, ainda mais se for considerado o conturbado
momento envolvendo os três poderes.
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Por outro lado, há ainda que se evitar uma excessiva retração da atuação
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da Corte brasileira, de modo que ela não fique completamente isolada e indene
de acesso, tal como percebido pelo Professor Antônio Augusto Cançado
Trindade quando da análise de período anterior à sua presidência na Corte
Interamericana de Direitos Humanos[17].
Vale, de todo modo, observar o exemplo americano e tentar adaptá-lo
ao caso brasileiro com vistas a garantir que a Corte continue tendo condições
materiais e formais de “empurrar a história”.
Tem-se que, aliado à ideia de Judiciário como superego da
sociedade[18], é relevante pensar uma reestruturação institucional do Supremo
Tribunal Federal, por meio de proposta de emenda à Constituição, de modo
que se permita que a Corte, dadas as suas capacidades materiais, continue
desenvolvendo e prestando seus serviços jurisdicionais de forma eficiente e em
um tempo adequado.
Conclusão
Diante do passar do tempo, das inovações tecnológicas, do acesso à
informação em tempo real, dos novos e complexos anseios sociais, tem-se
percebido que o Supremo Tribunal Federal tem acumulado excessivas funções
(Corte Constitucional, Instância Revisora e Tribunal Originário), o que, dada a
profundidade e importância de certos temas lá tratados, demanda-se um
excessivo empenho intelectual e debates entre os Ministros. Sem sombra de
dúvidas, o fator tempo acaba sendo determinante nesse cenário.
Por conta disso, é forçoso concluir que o modelo institucional atual do
Supremo Tribunal Federal inviabiliza o seu sucesso em questões que
efetivamente demandam a atuação de uma verdadeira Corte Constitucional em
um tempo adequado.
Desta feita, apesar do conturbado cenário político pelo qual o País passa,
é legítimo se debruçar sobre alternativas para um novo desenho institucional
do STF. Ainda que, por conta da cultura e do sistema jurídico diverso do nosso,
não seja desejável importar acriticamente o modelo institucional da Suprema
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Corte americana, seria interessante o seu estudo com vistas a rearranjar a nossa
corte para um padrão institucional mais enxuto e eficiente.
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Ministério da Educação e Cultura, v. 18, 1891. Tomo I. Páginas 73 e ss.
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[2] Art. 59 Á Justiça Federal compete: - Ao Supremo Tribunal Federal: I processar e julgar originaria e privativamente: a) o Presidente da Republica, nos
crimes communs, e os Ministros de Estado, nos casos de art. 52; b) os Ministros
diplomaticos, nos crimes communs e nos de responsabilidade; c) as causas e
conflictos entre a União e os Estados, ou entre estes, uns com os outros; d) os
litigios e as reclamações entre nações estrangeiras e a União ou os Estados; e)
os conflictos dos juizes ou tribunaes federaes entre si, ou entre estes e os dos
Estados, assim como os dos juizes e tribunaes de um Estado com os juizes e os
tribunaes de outro Estrado; II - julgar em gráo de recurso as questões
excedentes da alçada legal resolvidas pelos juizes e tribunaes federaes; III rever os processos findos, em materia crime. (sic)
[3] Além da função jurisdicional perante o STF, há ministros que, por
imposição constitucional, também atuam em outros órgãos judiciários, como
no caso do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça.
5

[4] V.g., Mandado de Injunção, Ação de Descumprimento de Preceito
Fundamental, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Vale ainda citar outros
instrumentos que, apesar da ausência de previsão expressa no texto
constitucional, têm sido utilizados com frequência pelo STF, tais como:
interpretação conforme a Constituição, declaração de inconstitucionalidade
parcial sem redução de texto, declaração de inconstitucionalidade sem
pronúncia de nulidade, declaração de constitucionalidade de lei “ainda”
constitucional, sentenças intermediárias, sentenças transativas, estado de coisas
inconstitucional, controle de convencionalidade.
[5] Neste ponto, é pertinente destacar a Teoria da efetividade das normas
constitucionais, muito bem trabalhada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, para
quem “em âmbito jurídico. não há avanço maior do que o de assegurar
efetividade ao texto constitucional. com a realização concreta dos seus
comandos no mundo dos fatos. E isto pela constatação óbvia de que o
legislador constituinte é. invariavelmente, mais progressista que o legislador
ordinário. Daí por que se devem esgotar todas as potencialidades
interpretativas do texto constitucional, sem ficar no aguardo dos agentes
infraconstitucionais (...) É possível convir, então, que a perspectiva de
efetividade da Lei maior conduz a alguns pressupostos, que assim se resumem:
(I) as normas constitucionais devem estruturar-se e ordenar-se de forma tal que
possibilitem a pronta identificação da posição jurídica em que investem os
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jurisdicionados; (2) tais posições jurídicas devem ser resguardadas por
instrumentos de tutela adequados, aptos à sua realização prática (...) Fique bem
clara a posição que adotamos: direito é direito e, ao ângulo subjetivo, ele
designa uma específica posição jurídica. Não pode o Poder Judiciário negar-lhe
a tutela, quando requerida, sob o fundamento de ser um direito não exigível.
Juridicamente, isso não existe (...) somente poderá o juiz negar-lhe o
cumprimento coercitivo, no caso de impossibilidade material evidente e
demonstrável, pela utilização de uma interpretação sistemática influenciada
pela teoria geral do Direito. Fundar-se-ia em um raciocínio estruturado de
forma assemelhada a esta: a Constituição está no vértice do sistema jurídico. O
sistema jurídico é um sistema lógico. Uma regra que preceitue um fato que de
antemão se saiba irrealizar, viola a lógica do sistema. Não pode, portanto,
integrá-lo validamente.” (BARROSO, Luís Roberto. A efetividade das normas
constitucionais revisitada. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v.
197,
p.
30-60,
jul.
1994.
ISSN
2238-5177.
Disponível
em:
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46330/46902>.
Acesso em: 30 Abr. 2018)
[6] “Quanto ao tempo entre a decisão liminar e a posterior decisão de
mérito que veio a confirmar ou derrubar a liminar, a média geral, quando
considerados todos os tipos processuais, é de 653 dias. Nas ADIs, a média de
vigência de uma decisão liminar é de 6,2 anos. Dentre as classes processuais
com número significativo de processos para contagem, aquela com a menor
média de vigência é o Habeas Corpus: 286 dias. Ao considerar as liminares
ainda vigentes, percebem-se médias significativamente maiores. A média geral
é de 2.416 dias – o equivalente a 6,6 anos de duração até dezembro de 2013”.
FALCÃO, Joaquim; HARTMANN, Ivar Alberto Martins; CHAVES, Vitor Pinto. III
Relatório Supremo em Números: o Supremo e o tempo - Rio de Janeiro: Escola
de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, 2014. 151 pp. 13
[7]http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoBOInternet/anexo/acervostf
.mhtml. Acesso em: 30 Abr. 2018
[8] BARROSO. Luís Roberto. A americanização do direito constitucional e
seus paradoxos: teoria e jurisprudência constitucional no mundo
contemporâneo. Disponível em: . Acesso em: 30 Abr. 2018)
[9] CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Dimensões do ativismo judicial
do Supremo Tribunal Federal – Rio de Janeiro: Forense, 2014. pp. 275.
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[10] BINENBOJM. Gustavo. Poder de Polícia, ordenação, regulação:
transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do direito
administrativo ordenador. Belo Horizonte: Fórum, 2016. pp. 35 a 62.
[11] Célebre frase inserida em “Oração aos Moços”, um discurso escrito por
Rui Barbosa para os formandos da turma de 1920 da Faculdade de Direito do
Largo de São Francisco, em São Paulo.
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RESUMO: Este estudo decorre de uma pesquisa de campo realizada na Casa de
Prisão Provisória de Palmas (CPPP), estado do Tocantins, durante o mês de
maio de 2018, buscando além dos dados estatísticos gerais da unidade, dados
referentes ao número de reincidentes criminais que cumprem pena definitiva,
como base de análise da aplicabilidade dos fins da pena. Desta forma,
o objetivo principal deste estudo é analisar a realidade do sistema prisional
tocantinense refletido na maior unidade prisional do estado do Tocantins a
partir dos dados pertinentes à distribuição do número de internos na unidade
prisional e do porcentual de reincidentes e primários no período de maio de
5
2018. A análise permitiu concluir
em primeira ótica a ineficiência da
aplicabilidade dos fins da pena, especialmente às especificidades de prevenção
e ressocialização. Dentre os principais aspectos influenciadores da nãoressocialização dos apenados e, consequentemente, da reincidência criminal,
destacam-se a superlotação, as condições de infraestrutura da unidade e
praticamente a ausência de atividades para além da mantença nas celas e do
banho de sol dos reeducandos. Restou demonstrado que, infelizmente, a
realidade da maior unidade prisional do Tocantins reflete a falibilidade do
sistema carcerário no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Ressocialização; Reincidência criminal na Casa de Prisão
Provisória de Palmas.
ABSTRACT: This study is based on a field survey carried out in the Provisional
House of Palmas (CPPP), state of Tocantins, during May 2018, seeking, besides
the general statistical data of the unit, data regarding the number of criminal
repeat offenders who comply as a basis for analyzing the applicability of the
purposes of the penalty. Thus, the main objective of this study is to analyze the
reality of the Tocantins prison system reflected in the largest prison unit in the
state of Tocantins, based on the data pertinent to the distribution of the
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number of inmates in the prison unit and the percentage of recidivists and
primary in the period of May of 2018. The analysis allowed us to conclude at
first glance the inefficiency of the applicability of the purposes of the sentence,
especially to the specificities of prevention and resocialization. Among the main
influential aspects of non-resocialization of the victims and, consequently, of
criminal recidivism, are the overcrowding, the infrastructure conditions of the
unit and practically the absence of activities besides the maintenance in the
cells and the sunbathing of the reeducandos . It has been demonstrated that,
unfortunately, the reality of the largest prison unit in Tocantins reflects the
fallibility of the prison system in Brazil.
KEYWORDS: Ressocialização; Criminal recidivism at the House of Provisional
Prison of Palmas.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E OS
FINS DA PENA. 2.1 DOS FINS DA PENA: TEORIA RETRIBUTIVA, TEORIA
RELATIVA E TEORIA MISTA. 2.1.1 TEORIA ADOTADA NO BRASIL. 3. O
PROBLEMA DA NÃO RESSOCIALIZAÇÃO E A REINCIDÊNCIA CRIMINAL. 3.1 A
REINCIDÊNCIA CRIMINAL: ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS. 3.2 A CASA DE
PRISÃO PROVISÓRIA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS. 3.3 A
REINCIDÊNCIA CRIMINAL NA CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE PALMAS,
ESTADO DO TOCANTINS. 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 5. REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO
Um dos temas mais presentes no debate público sobre violência no
Brasil é a ineficiência do Estado em combater a criminalidade, que é cada vez
mais ascendente. Fato que se verifica nos altos índices de reincidência criminal,
dos poucos estados da federação que possuem estatísticas sobre este tema.
Entretanto, mesmo empiricamente é fácil constatar pelos dados gerais do
sistema prisional brasileiro que o número de indivíduos que volta a cometer
crimes após ou mesmo durante o cumprimento de uma pena é vultuoso.
Na verdade, nunca foi realizado um estudo de abrangência nacional
sobre a questão. O que tem predominado no âmbito acadêmico é a
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preocupação em compreender os fatores sociais que dificultam a reinserção
social do egresso do sistema prisional, constituindo tema de estudo muito
relevante (Mariño, 2002; Bitencourt, 2004).
A partir dessa premissa da realidade sobre a reincidência criminal no
Brasil surgiu a necessidade de conhecer os números da reincidência do sistema
tocantinense, em especial da maior unidade prisional do Estado denominada
de Casa de Prisão Provisória, localizada na capital Palmas.
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Verificou-se incialmente que o estado do Tocantins também não possui
estatísticas sobre a reincidência criminal. Desta forma, a presente pesquisa
pode contribuir para uma análise crítica sobre a real efetividade dos fins da
pena, especialmente no fim ressocializador, uma vez, que punir somente tem
sentido em um Estado Democrático de Direito se o infrator for reinserido na
sociedade e não voltar mais a delinquir.
Sendo assim, o presente estudo tem por objetivo principal identificar os
dados relativos à reincidência criminal na Casa de Prisão Provisória de Palmas 5
CPPP, estado do Tocantins, bem como analisar, de forma quantitativa e
qualitativa as nuances destes dados e sua influência no cumprimento dos fins
punitivo, preventivo e ressocializador da pena restritiva de liberdade prevista no
ordenamento penal pátrio.
Face a ausência de dados estatísticos já compilados a respeito do tema,
a metodologia deste estudo consistiu em analisar de forma individual o
processo de execução penal, em especial dos cálculos de pena realizados a
partir da Calculadora de Execução Penal disponibilizada pelo Conselho Nacional
de Justiça, de cada um dos 312 sentenciados em definitivo que estão
cumprindo pena de restrição de liberdade no regime fechado da unidade
prisional palmense no mês de maio de 2018.
A partir do diagnóstico quantitativo da reincidência criminal na CPPP, os
dados foram compilados e analisados buscando responder tanto ao número de
reincidentes, quanto pormenorizar o número de reincidentes específicos e por
crime diverso e, por fim, o número total de reincidências de cada um dos
apenados, buscando sempre relacionar os dados estatísticos com a
complexidade exigida pelos fins da pena em um Estado Democrático de Direito.
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O nome pena surgiu do grego ‘poiné’ e do latim ‘poena’, significando
nos dois idiomas aflição, castigo e uma forma de reprimir e prevenir delitos, o
que se subtende um ato educativo e corretivo dos que não seguem as leis
(CALDAS; CARLES, 2009).
De acordo com essa definição, pena é uma imposição, independente de
aceitação, caracterizada pela perda ou diminuição de um bem jurídico. Para
Greco (2016, p. 581) “a pena é consequência natural imposta pelo Estado
quando alguém pratica uma infração penal. Quando o agente comete um fato
típico, ilícito e culpável, abre-se a possibilidade para o Estado de fazer valer o
seu jus puniendi”.
Tal imposição deve obedecer ao princípio constitucional da
anterioridade, explícito tanto no artigo 5º, inciso XXXIX, quanto no Código
Penal Brasileiro, em seu artigo. 1º e se traduz por: “Não há crime sem lei
anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”, ou seja, para que
haja crime e seja imposta pena é preciso que o fato tenha sido cometido
depois da lei entrar em vigor (DAMÁSIO DE JESUS, 2015, p. 51).
Nas minuciosas palavras de Silva e Casagrande (2010, p. 4):
O princípio da legalidade é base do Direito Penal, e
constitui-se ainda, amparo às liberdades individuais,
ademais os crimes e penas não podem ser criados por
medida provisória nem mesmo por meio de lei delegada,
com efeito a trazer ao direito maior segurança jurídica. A
lei penal deve ser clara, exata e precisa, só existindo crime
se houver um fato lesivo a um bem jurídico.
O princípio da legalidade assegura o princípio da dignidade humana,
garantindo a defesa da dignidade do ser humano, protegendo o indivíduo de
ações arbitrárias e indevidas por parte do Estado, sendo, como bem expõe
Greco (2016, p. 143) “a lei é única fonte do Direito Penal quando se quer proibir
ou impor condutas sob a ameaça de sanção”.
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órgão jurisdicional para aquele que cometeu ofensa às disposições do Código
Penal ou outra legislação que defina crimes, caracterizando assim ilícito penal,
deverá ser obedecido o princípio do devido processo legal, exposto no artigo
5°, inciso, LIV, da Constituição Federal: “ninguém será privado da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal”. Para que alguém seja
criminalmente processado, todas as formalidades legais devem ser satisfeitas,
sob pena de nulidade processual e consequentemente da aplicação da sanção
imposta.
A Constituição Federal, visando a impedir qualquer tentativa de
retrocesso quanto à cominação das penas levadas a efeito pelo legislador,
preceitua no inciso XLVII de seu art. 5º:
Art. 5º. XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos
termos do art. 84, XIX;
5

b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
Este princípio também corrobora com um dos fundamentos do Estado
Democrático de Direito, qual seja, a dignidade da pessoa. Como expõe Capez
(2016, p.23):
O Estado Democrático de Direito parte o princípio da
dignidade da pessoa humana, orientando toda a
formação do Direito Penal. Qualquer construção típica,
cujo conteúdo contrariar e afrontar a dignidade humana,
será
materialmente
inconstitucional,
posto
que
atentatório ao próprio fundamente da existência de nosso
Estado.
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ordenamento penal brasileiro: reclusão, detenção e prisão simples. As duas
primeiras são aplicadas aos crimes, a última é aplicável às contravenções
penais.
O artigo 33, §1º, do Código Penal prevê que o cumprimento de pena
poderá ocorrer em três espécies de regimes: fechado, semiaberto ou aberto. No
regime fechado, a pena deverá ser cumprida em estabelecimento de segurança
máxima ou média. No semiaberto o cumprimento deveria ser em colônia
agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Por fim, no regime aberto as
casas de albergado ou estabelecimento adequado a propiciar o cumprimento
digno da pena.
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á, com
observância dos critérios previstos nos artigos 33 e 59 do Código Penal, sendo
o regime inicial fechado obrigatório quando a pena for superior a oito anos.
Semiaberto quando o condenado não for reincidente e a pena for superior a
quatro anos e não ultrapassar oito anos, observado o disposto na Súmula 269
do Superior Tribunal de Justiça: “É admissível a adoção ao regime prisional
semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstancias judiciais”. Por fim, o regime aberto quando o
condenado não for reincidente e a pena não ultrapassar quatro anos.
Cumpre ressaltar que em obediência ao direito de progressão de regime
no cumprimento de pena, estabelecido na Lei 7.210/1984, Lei de Execução
Penal – LEP, todos os sentenciados, obedecendo aos critérios objetivos e
subjetivos expostos na legislação, deverão passar ao longo do cumprimento da
pena do regime mais gravoso, inicialmente estipulado, para o menos gravoso,
dando assim ao reeducando a oportunidade de voltar gradativamente à
sociedade.
2.1 DOS FINS DA PENA: teoria retributiva, teoria relativa e teoria mista
Em um Estado Democrático de Direito, o Direito Penal exerce um
importante papel na ordem jurídica, radicando a proteção de bens jurídicopenais, tendo em sua essência o ser humano e a sociedade, além de garantir a
liberdade de todos os indivíduos, protegendo as condições elementares para a
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dos cidadãos.
Cada sociedade tende a estabelecer sua política criminal, observando
os aspectos históricos, sociais e políticos. De acordo com os ensinamentos de
Capez (2011, p. 159), a política criminal:
É traçada a partir das conveniências do sistema. O
que realmente importa é que as normas penais ordenem
e regulem o funcionamento do corpo social, devendo o
Estado extrair, a partir desta necessidade, os valores a
serem traduzidos em tipo legais incriminadores.
Entende-se preliminarmente, que só se pode punir lesão ao bem
jurídico se for fundamental para a pacificação da sociedade. Nesse sentido, é
importante destacar a lição de Marques, citado por Bittencourt (2011, p. 32-33):
Para Frederico Marques, Direito Penal é o conjunto
de normas que ligam ao crime, como fato, a pena como
consequência, e disciplinam também as relações jurídicas
daí derivadas, para estabelecer aplicabilidade de medidas
5
de segurança
e a tutela do direito de liberdade em face
do poder de punir do Estado. E, acrescentava Frederico
Marques, para dar uma ciência precisa de Direito Penal, é
indispensável que nele se compreendam todas as relações
jurídicas que as normas penais disciplinam inclusive as
que derivam dessa sistematização ordenadora do delito
da pena.
Para Nucci (2009, p. 61):
O Direito Penal é o ramo do ordenamento jurídico
que se ocupa dos mais graves conflitos existentes,
devendo ser utilizado como a última opção do legislador
para fazer valer as normas legalmente impostas a toda
comunidade, utilizando-se da pena como meio de sanção,
bem como servindo igualmente para impor limites à
atuação punitiva estatal, evitando abusos e intromissões

indevidas na esfera de liberdade individual.
Resta evidente que o Direito Penal tem por finalidade prevenir a
ocorrência de condutas que desestabilizem a harmonia social, por meio de
normas impositivas, bem como combatê-lo, quando sua atuação preventiva.
421
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

A teoria absoluta encontra-se atrelada essencialmente aos preceitos da
retribuição, em que a pena se consume na opinião de legítima retribuição,
tendo como finalidade a reação punitiva, ou seja, como uma espécie de
resposta violenta ao delito praticado pelo agente.
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Logo, a pena é imposta como forma de retribuição, ou seja,
compensação do mal ocasionado pelo crime. De acordo com respeitável
doutrina:
A teoria da retribuição não depara o sentido da pena
na perspectiva de algum fim socialmente útil, senão em
que mediante a imposição de um mal merecidamente se
retribui equilibra e expia a culpabilidade do autor pelo
fato cometido. Se relata aqui uma teoria ‘absoluta’ porque
para ela o fim da pena é independente, ‘desvinculado’ de
seu feito social. A concepção da pena como retribuição
compensatória realmente já é conhecida desde a
antiguidade e permanece viva na consciência dos
profanos com uma certa naturalidade: a pena deve ser
justa e isso pressupõe que se corresponda em sua
duração e intensidade com gravidade do delito, que o
compense. (GRECO, 2011, p. 473)
O sistema punitivo não atende às imposições estabelecidas para um
Estado Democrático de Direito, haja vista que em sua maioria as prisões não
oferecem aos apenados condições básicas de salubridade. Geralmente, não há
ressocialização dos condenados e, consequentemente, a taxa de reincidência é
alta. Nesse sentido:
A teoria da retribuição não encontra o sentido da
pena na perspectiva de algum fim socialmente útil, se não
em que mediante a imposição de um mal merecidamente
se retribui, equilibra e expia a culpabilidade do autor pelo
fato cometido. Se fala aqui de uma teoria absoluta porque
para ela o fim da pena é independente, desvinculado do
seu efeito social. A concepção da pena como retribuição
compensatória realmente já é conhecida desde a
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antiguidade e permanece viva na consciência dos
profanos com uma certa naturalidade; a pena deve ser
justa isso pressupõe que se corresponda em sua duração
e intensidade com a gravidade do delito, que compense
(ROXIN, 2005, p. 81-82).
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A Teoria retributiva considera que a pena se esgota na ideia de pura
retribuição, tem como fim a reação punitiva, ou seja, responde ao mal
constitutivo do delito com outro mal que se impõe ao autor do delito.
Esta teoria somente pretende que o ato injusto cometido pelo sujeito
culpável deste seja retribuído através do mal que constitui a pena.
Em uma democracia o Direito Penal não pode atuar como um violador
de garantias constitucionais, ou seja, mesmo o indivíduo promovendo uma
conduta que afete diretamente a harmonia social, como é no caso do
cometimento de um crime, a punição estabelecida não pode afetar os
princípios consagrados na Constituição da República, cumprindo ao Estado, por
meio do Poder Judiciário fiscalizar
5 todo o sistema prisional no intuito de cuidar
do cumprimento dos direitos de qualquer apenado.
Em relação às teorias relativas, estas estão fundamentadas no critério
da prevenção onde conferem à pena a missão de impedir que no futuro sejam
cometidos novos delitos, ou seja, tem a função de prevenir a sua prática,
servindo como garantia social.
Atualmente a função da pena é desempenhada sobre a eficácia em sua
aplicação como forma de impedir e inibir a prática de futuros crimes, bem
como a conduta reprovada do indivíduo em relação ao seu ato praticado.
Portanto, a pena tem como finalidade a repressão dos crimes, a
prevenção, proteção dos bens jurídicos e a ressocialização, sendo de suma
importância refletir acerca da reinserção do indivíduo na coletividade após a
realização do cumprimento da pena.
As teorias preventivas abarcam na sua essência a necessidade da pena se
traduzir em benefício para a coletividade, ou seja, um instrumento políticocriminal capaz de proporcional a profilaxia criminal.
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entre os objetivos retributivo e preventivo dos fins da pena, buscando a
harmonia entre punir o agente que comete um crime, bem como evitar que
novos crimes sejam cometidos e interferiram na harmonia social. A teoria mista
direciona de forma mais ampla os fins da pena:
A teoria mista permitiria orientar, sucessivamente, os
fins da pena estatal para a proteção da sociedade,
fidelidade ao direito, retribuição da pena como um mal
moral em resposta à violação do preceito normativo,
proteção de bens jurídicos, intimidação dos potenciais
infratores, bem como a ressocialização do delinquente.
Esta concepção aceita a retribuição e o princípio da
culpabilidade como critério limitadores da intervenção
penal e da sanção jurídico-penal, onde a punição não
deve ultrapassar a responsabilidade pelo fato criminoso,
devendo-se também alcançar os fins preventivos especiais
e gerais (SOUZA, 2006, p. 85).
Esta teoria promove a defesa de três objetivos para a pena aplicada a um
infrator das normas penais: a retribuição, a prevenção e a ressocialização.
Não somente reprovar e prevenir o crime, a pena deve ter função
ressocializadora, que também é uma forma de prevenção com o objetivo de
reintegrar o agente na sociedade, de modo que não volte a delinquir.
A ressocialização vem no intuito de resgatar a dignidade, promovendo a
autoestima do apenado, no intuito de criar condições para um
amadurecimento pessoal, além de lançar e efetivar projetos que tragam
proveito profissional, entre outras formas de incentivo e com ela os direitos
básicos do reeducando aos poucos vão sendo priorizados.
Neste diapasão, Assis (2007, p.76) assevera:
Quando se defende que os presos usufruam as
garantias previstas em lei durante o cumprimento de sua
pena privativa de liberdade, a intenção não é tornar a
prisão um ambiente agradável e cômodo ao seu convívio,
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pena de prisão. No entanto, enquanto o Estado e a
própria sociedade continuarem negligenciando a situação
do preso e tratando as prisões como um depósito de lixo
humano e de seres inservíveis para o convívio em
sociedade, não apenas a situação carcerária, mas o
problema da segurança pública e da criminalidade como
um todo tende apenas a agravar-se.
A ressocialização deverá ser feita respeitando a individualização da pena,
em um ambiente prisional saudável, com assistência social, assistência médica,
familiar e tudo que for necessário para reeducar o sentenciado para voltar a
conviver e respeitar as regras e normas sociais. Uma vez ressocializado, a
finalidade da pena estará parcialmente cumprida.
E o ordenamento jurídico brasileiro adota a Teoria Mista pensando em
atingir as três finalidades da pena, ou seja, retribui ao condenado o mal
causado, busca prevenir que o condenado cometa novas condutas criminosas e
ainda almeja a reinserção do infrator
na sociedade.
5
2.1.1 Teoria adotada no Brasil
Em razão da redação contida no caput do artigo 59 do Código
Penal, pode-se afirmar que o Brasil adotou uma teoria mista ou
unificadora da pena. Como bem explica Greco (2016, p. 587):
Parte final do caput do art. 59 do Código Penal
conjuga a necessidade de reprovação com a prevenção
do crime, fazendo, assim, com que se unifiquem as teorias
absolutas e relativa, que se pautam, respectivamente,
pelos critérios da retribuição e da prevenção.
Traduz o artigo 59 do Código Penal que a pena será estabelecida
“conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do
crime”. Completando a teoria unitária, a LEP, em seu artigo 1°, faz referência à
finalidade do processo de execução, “A execução penal tem por objetivo
efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”.
Ademais, nesse contexto, a Lei 12.594/12, que instituiu o Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), o qual regulamenta a
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execução das medidas socioeducativas destinadas aos adolescentes que
praticam atos infracionais, estabelece em seu artigo 1°, § 2°, seguindo a teoria
unitária do Código Penal, que tal medida deverá punir, prevenir novas práticas
e ressocializar o menor infrator.
Nesse sentido, em tese, toda unidade prisional brasileira deveria ser
desde a sua concepção preparada para o efetivo cumprimento dos fins da pena
de acordo com a teoria adotada pelo sistema legislativo brasileiro.
Na prática, a situação precária em que se encontram a maioria das
instituições prisionais, bem como as condições degradantes as quais são
expostos os engastulados, sejam eles provisórios ou sentenciados definitivos,
retrata que os fins da pena privativa de liberdade não estão sendo efetivamente
atingidos, trazendo consequências devastadoras para a sociedade, como o caso
da reincidência criminal e, consequentemente, o aumento da criminalidade.
3. O PROBLEMA DA NÃO RESSOCIALIZAÇÃO E A REINCIDÊNCIA
CRIMINAL
O Estado condena um indivíduo por meio de uma pena restritiva de
liberdade e supõe-se que após o cumprimento da pena esse indivíduo esteja
apto a voltar a viver em sociedade, aceitando e convivendo com o pacto social,
de modo que não volte mais a delinquir. Entretanto, o que ocorre em um
grande número de casos é justamente o contrário, o indivíduo não só volta a
delinquir, como não raro, comete crimes mais graves do que o anterior.
O objetivo do sistema prisional é retribuir a punição ao ato cometido e
ainda prevenir outro delito, bem como ressocializar o sujeito que cometeu
crime. Mas, no momento atual, o que se percebe é que o Estado apenas vem
aplicando, ainda com falhas, o fim retributivo da pena. O Estado não
ressocializa e o egresso retorna ao convívio em sociedade, vindo a cometer
novos delitos, tendo como consequência a reincidência no sistema prisional.
3.1 A REINCIDÊNCIA CRIMINAL: aspectos teóricos e práticos
A definição de reincidência criminal pode ser encontrada em um simples
dicionário jurídico (2009, online), a saber:
Ocorre a reincidência quando o agente, após ter sido
condenado definitivamente por outro crime, comete novo
delito, desde que não tenha transcorrido o prazo de cinco
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a prática da nova infração. É uma agravante que visa punir
com mais severidade aquele que, uma vez condenado,
volta a delinquir, demonstrando que a sanção aplicada
não foi suficiente para intimidá-lo ou recuperá-lo.
Em termos legislativos, o Código Penal pátrio estabelece de forma
objetiva em seu artigo 63 e 64, a definição de reincidência criminal e suas
consequências para o apenado que cometer nova infração tendo sido
condenado por crime anterior:
Art. 63 Verifica-se a reincidência quando o agente
comete novo crime, depois de transitar em julgado a
sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha
condenado por crime anterior
Art. 64 - Para efeito de reincidência:
I - não prevalece a condenação anterior, se entre a
data do cumprimento ou extinção da pena e a infração
posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5
5
(cinco) anos,
computado o período de prova da
suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer
revogação;
II - não se consideram os crimes militares próprios e
políticos
A reincidência pode ocorrer logo após a volta ao convívio social, seja em
dias ou meses, como também pode ocorrer em anos posteriores. O período de
acompanhamento para cálculo da reincidência nos estudos internacionais varia
entre um e oito anos.
Na definição de Greco (2016, p. 881):
Embora exista posição contrária entende se a
reincidência, como marco interruptivo da prescrição da
pretensão executória, tem o poder de gerar tal efeito a
partir da data do transito em julgado da sentença que
condenou o agente pela prática de novo crime.

Em relação às consequências jurídicas para o infrator reincidente, a mais
dura delas implica, como narrado em seção anterior deste estudo, na definição
de um regime inicial de cumprimento de pena do novo crime mais gravoso do
que aquele determinado, via de regra, pelo tempo de condenação, isto é, um
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sentenciado com pena de cinco anos, que em regra, se não reincidente, poderia
iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto, irá iniciá-lo no regime
fechado.
A realidade da reincidência criminal no Brasil é um retrato fiel das
condições a que o condenado foi submetido durante o seu encarceramento. O
ambiente prisional é uma verdadeira “universidade do crime”, que ao invés de
lhe dar condições de ressocialização, o torna mais competente no mundo do
crime.
Aliado a esse fator, ainda existe a descriminação social em relação ao expresidiário, que implica em um sentimento de rejeição e indiferença que ele
recebe por parte da sociedade e do próprio Estado. Fator que influencia
diretamente na reinserção do egresso no mercado de trabalho e na própria
convivência social, acarretando, na reinserção no mundo do crime.
O egresso do sistema prisional, no aspecto legislativo, tem amplo apoio
legal, mais precisamente nos artigos 25, 26 e 27 da Lei de Execução Penal. Esses
dispositivos estabelecem que o egresso tenha direito a receber orientação para
sua reintegração à sociedade, assistência para obtenção de um emprego, ainda
se necessário alojamento e alimentação em estabelecimento apropriado nos
primeiros dois meses de sua liberdade. De forma literal:
Art. 25. A assistência ao egresso consiste:
I - Na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em
liberdade; II - Na concessão, se necessário, de alojamento
e alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo
de 2 (dois) meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido
no inciso II poderá ser prorrogado uma única vez,
comprovado, por declaração do assistente social, o
empenho na obtenção de emprego.
Art. 26. Considera-se egresso para os efeitos desta
Lei:
I - O liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a
contar da saída do estabelecimento; II - O liberado
condicional, durante o período de prova.
Art. 27.O serviço de assistência social colaborará com
o egresso para a obtenção de trabalho.
A assistência ao egresso prevista na Lei de Execução Penal não deve ser
entendida como o único mecanismo de solução para a problemática da
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reincidência. Até porque existem outros fatores que geram a reincidência, um
deles é predominante e também o mais difícil de ser combatido, que é o
aperfeiçoamento de práticas criminosas, obtido no ambiente prisional durante
o período de encarceramento. Portanto é necessária a adoção de uma série de
medidas durante o cárcere que permitam em definitivo o afastamento do
sentenciado da sociedade do crime.
3.2 A CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS
Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

A Casa de Prisão Provisória de Palmas - CPPP foi construída no ano de
2002, com capacidade para receber 260 detentos do gênero masculino. Até
então presos provisórios, devido à falta de estabelecimento adequado.
Preso provisório é aquele privado de liberdade antes do trânsito em
julgado da sentença penal condenatória, ou seja, aquele que aguarda
julgamento do seu processo recolhido à prisão. Esta provisoriedade se
manifesta como medida cautelar necessária para se atingir os fins colimados
pelo Estado (CAPEZ, 2011).
Entretanto, presos provisórios
passaram a ser aglomerados com presos
5
já sentenciados, devido ao escasso número de vagas no sistema prisional
tocantinense. Atualmente, o Tocantins possui 2.099 vagas distribuídas em 51
unidades prisionais (presídios, casas de prisão e cadeias públicas), mas uma
lotação de 4.450 presidiários, ou seja, um déficit de 1.581 vagas.
A CPPP possui dois pavilhões, A e B, tendo os dois sido tomados por
facções criminosas, implicando na distribuição dos internos de acordo com a
aceitação de cada facção. Cada Pavilhão é composto por 28 celas, sendo uma
cela de cada pavilhão para os internos que participam da comunidade religiosa
da unidade. A CPPP possui ainda 5 celas que são denominadas de “especiais”,
também conhecidas como “seguro”, para aqueles internos que estão
ameaçados de morte por outros detentos. Há também uma cela designada
para custódia daqueles que aguardam a realização da audiência de custódia,
implantada na capital desde 2015.
A unidade possui uma escola de Ensino fundamental e Médio, na qual
estão, neste semestre, matriculados regulamente 50 reeducandos. A matrícula
depende exclusivamente do interesse do interno, ou seja, por adesão, não
existindo política pública que auxilie na inclusão dos reeducandos na escola ou
em outras atividades de educação profissionalizante, por exemplo.
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A equipe técnica é composta por agentes penitenciários, médico,
odontólogo, psicológico, assistência social, pedagogo e advogado, que
prestam a assistência preliminar aos internos, remanejando, quando necessário,
para unidades de atendimento especializado, externas à unidade prisional.
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Em relação à Casa de Prisão Provisória de Palmas, no dia 24 de maio de
2018 a lotação era de 744 internos, entre provisórios e definitivos, sendo
sua capacidade total de 260, quase três vezes o número máximo suportado.
A superlotação de internos na CPPP é causa de inúmeros problemas que
implicam diretamente no cumprimento dos fins da pena, visto que não se
educa para a prevenção do cometimento de novo crime, não se pune
adequadamente e muito menos se ressocializa o infrator, acarretando em um
dos maiores problemas do sistema prisional brasileiro, a reincidência criminal.
Outro problema da CPPP que merece destaque é a convivência cotidiana
de internos provisórios com sentenciados definitivos. Embora tenha sido
projetada para atendimento apenas de custodiados provisórios, em virtude da
escassez de vagas no sistema estadual, ao longo dos anos, os sentenciados
foram se acumulando na unidade, sendo atualmente praticamente equiparado
o número de provisórios e definitivos, chegando a uma porcentagem de 58%
os presos provisórios e 42% dos internos já se encontram sentenciados.
Manter juntos os engastulados provisórios e sentenciados contraria
expressamente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Penal: “as
pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem
definitivamente condenadas, nos termos da lei de execução penal”, imperativo
legal que buscou justamente salvaguardar que o preso provisório conviva com
o condenado, haja vista que as consequências advindas da custódia
inapropriada são danosas tanto para o custodiado quanto para o Estado.
O interno provisório acaba, em não raras vezes, se tornando refém dos
sentenciados, sendo obrigado, por ameaças pessoais e para sua família, a
integrar facções criminosas não somente dentro da unidade, mas também
continuar servindo a facção caso adquira a liberdade provisória, vindo a
cometer novos crimes mesmo antes do julgamento final do primeiro delito.
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3.3 A REINCIDÊNCIA CRIMINAL NA CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE
PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS
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Em pesquisa de campo realizada entre os meses de fevereiro e maio de
2018, analisando individualmente os processos de execução penal de todos os
312 internos condenados em definitivo, especialmente, os cálculos de pena
realizados através da Calculadora de Execução Penal disponibilizada pelo
Conselho Nacional de Justiça, anexos aos processos de execução penal dos
reeducandos, foram obtidos resultados quantitativos da reincidência criminal
na unidade prisional denominada Casa de Prisão Provisória de Palmas/TO.
Verificou-se em primeira análise a relação existente entre o número de
apenados reincidentes e primários, 70% dos internos são reincidentes, e apenas
30% primários.
Tal qual a realidade das demais unidades prisionais brasileiras, no
Tocantins o número de reincidentes criminais é alto, isto é, mais do que o
dobro dos sentenciados primários, ou seja, daqueles que possuem apenas uma
5
condenação transitado em julgado, fornecendo fortes indícios de que o sistema
prisional tocantinense não está sendo eficiente em ressocializar o indivíduo
infrator.
Através da análise também foi possível verificar o tipo de reincidência
cometida pelo apenado, se específica, ou seja, pelo mesmo crime da
condenação anterior ou por crime diverso, que como o nome sugere, um
distinto da anterior, 60% dos internos são reincidentes específicos e 40% em
crimes diversos.
Por fim, buscou-se analisar o número de reincidências de cada um dos
70% dos reeducandos da CPPP que voltaram a cometer novos crimes,
retornando ao sistema prisional.
Neste quesito os números são alarmantes, segunda a pesquisa realizada
em campo, chegamos à conclusão que a cada 100 internos 32% foram
condenados apenas uma vez, porém a grande maioria, 68% deles já entram em
reincidência.
Assim, a taxa de reincidência, calculada pela média ponderada,
demonstra que 68% dos que reincidem em crimes de todas as espécies, 42% já
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foram condenados mais de duas ou mais de três vezes, 21% respectivamente
com 2 e três condenações, e ainda 12% já foram condenados quatro vezes, e
14% deles já foram condenados mais de quatro vezes.
O nível alarmante de reincidência exposta alhures, demonstra tamanho
descontentamento com o nosso sistema penitenciário, pois se analisa friamente
o quão inadequado e pobre são os meios adotados para a ressocialização do
apenado, não só no Estado do Tocantins, mais em todo o Brasil. A
ressocialização é objetivo genuíno de qualquer condenação, para que o
condenado retome à sociedade apto a produzir como um cidadão de bem,
remido dos erros e com todas as chances e oportunidades de um cidadão
“ficha limpa”.
4 CONSIDERAÇÕS FINAIS
A pesquisa realizada, apresenta sinais de que o sistema prisional
tocantinense não está sendo eficiente em ressocializar o indivíduo infrator, é
dever do Estado, objetivando prevenir o crime orientar o egresso ao retorno à
convivência em sociedade, para que não retome a pratica de nova conduta
delituosa.
O dever do Estado não consiste apenas em punir o infrator de uma
conduta delituosa, incide também em proporcionar condições para a
harmônica integração social do condenado, o Direito Penal não pode atuar
como um violador de garantias constitucionais.
O objetivo da pesquisa realizada é de evidenciar a superlotação na
unidade por meio dos dados coletados, o alto índice de reincidência na
unidade, a ineficiência do sistema prisional, oferecer algumas soluções, por
meio de um estudo fundamentado nos aspectos históricos, sociais e jurídicos
da pena.
Medidas como assistência ao egresso para retomar a convivência em
sociedade, programas de incentivos ao mercado de trabalho, projetos voltados
a sociedade com o intuito de amenizar os preconceitos contra ex- presidiários,
parceria do Governo com Empresas em buscar da inserção do infrator no
mercado de trabalho, cursos profissionalizantes para que venha obter uma
profissão, certamente medidas como está acarretará na redução da reincidência
no sistema prisional.
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Apesar de todos os projetos instalados dentro da unidade para remissão
de pena, como Leitura, Tapete, Artesanato e até mesmo a unidade escolar
instalada dentro da casa, não são suficientes para a conscientização do interno
para que, quando em liberdade, não retorne ao cárcere, é preciso muito mais
para que o sistema de ressocialização funcione como descrito na legislação, a
princípio isso é tudo utopia
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RESUMO: Com o advento da Lei 11441/2007 fora possível a formalização do
procedimento do divórcio e inventário através de escritura pública lavrada no
Tabelionato de Notas. Tal normatização agregou inúmeros benefícios tanto ao
Poder Judiciário quanto às partes, que agora possuem a faculdade de optar
pelo procedimento extrajudicial, desfrutando dentre outros benefícios da
celeridade e desburocratização. A pesquisa que ora se apresenta é qualitativa
através do método dedutivo5 e procedimento técnico bibliográfico e
documental. Analisa-se primeiramente a criação da lei 11.441/2007 e sua
parcela significativa no desafogamento das vias judiciárias, analisando-se
posteriormente o procedimento para realização do divórcio por meio da Lei
11441/2007 e, por derradeiro, passasse a análise dos objetivos alcançados pela
Lei e sua efetividade após onze anos de publicação. O objetivo maior desta
pesquisa está em demonstrar a simplicidade e agilidade do procedimento
extrajudicial além dos inúmeros benefícios que foram alcançados pela Lei
11.441/2007 no decorrer destes últimos onze anos depois de sua
publicação, mostrando-se como um instituto de grande valia, tornando-se um
meio efetivo, justo e célere que de fato conseguiu produzir excelentes
resultados.
Palavras-chave: Lei nº 11.441/2007. Divórcio Extrajudicial. Procedimento.
Benefícios.
INTRODUÇÃO

435
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

Por mais absurdo que pareça, há poucos anos atrás, os cidadãos
somente tinham a seu alcance a via judicial como forma de atender as
pretensões relacionadas à separação, divórcio e inventário.
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Ocorre que, em meio aos clamores da sociedade e dos operadores do
direito, ocorreu o advento da Lei nº 11.441/07, que veio a permitir que os
procedimentos supracitados fossem realizados também extrajudicialmente,
através de escritura pública, em tabelionatos de todo o país.
Tal legislação surgiu para facilitar a vida da população e desafogar o
Poder Judiciário, já abarrotado e consequentemente moroso.
Com a edição do diploma legal acima mencionado, muitas expectativas
emergiram entre os operadores do direito, doutrinadores e sociedade em geral,
haja vista que tal diploma legal em poucos artigos concentrou uma carga muito
grande de soluções práticas, mais céleres, menos burocráticas e menos
custosas. Igualmente surgiu um questionamento sobre a efetividade da nova
norma, ou seja, sobre a utilização da via extrajudicial pelos interessados.
Neste contexto, dispôs-se o presente trabalho para apresentar os
aspectos importantes da mencionada legislação desde o seu surgimento até as
mudanças sofridas no decorrer de sua vigência, citando a Emenda
Constitucional nº 66/2010 e discorrendo sobre a sua criação e sua parcela
significativa no desafogamento do Poder Judiciário. Além disso, apresentam-se
os procedimentos para realização do divórcio através da referida via
extrajudicial e finalmente mencionam-se os reflexos práticos das mudanças
propugnadas pela Lei nº 11.441/2007 após decorridos onze anos do início de
sua vigência
Tal pesquisa será qualitativa no que se refere a abordagem,
empregando-se o método dedutivo e auxiliar comparativo tendo por base os
dados e informações apresentados na doutrina, na legislação, artigos e sites
especializados no assunto.
Conforme descrito acima, no capítulo inicial deste trabalho será
analisado o surgimento da Lei 11.441/2007 e os benefícios por ela trazidos
como a redução significativa no número de processos encaminhados ao
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Judiciário e a facilidade no acesso do cidadão a um procedimento mais célere e
menos burocrático.
Em seu segundo capítulo, o mencionado estudo abordará quais os
procedimentos adotados para a realização do divórcio extrajudicial,
apresentando os requisitos indispensáveis a serem observados quando da
realização de tal ato através da via administrativa e finalmente a importância da
Emenda Constitucional nº 66 de 2010.
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Já no terceiro e último capítulo serão apresentados os inúmeros
benefícios trazidos pela referida legislação e sua efetividade nos últimos onze
anos após sua publicação.
DA CRIAÇÃO DA LEI Nº 11.441/2007 E SUA PARCELA SIGNIFICATIVA
NO DESAFOGAMENTO DAS VIAS JUDICIAIS
Há tempos, grande parcela dos juristas questionam-se e tentam achar
solução para a morosidade do sistema jurisdicional brasileiro, que sofre com
5
uma justiça tardia e que por tal
razão acaba por acarretar em situações de
injustiça.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, parágrafo LXXVIII[1], veio a
confirmar a necessidade de agilidade no decorrer de qualquer tipo de processo,
assegurando ao indivíduo meios que possam garantir a este a referida e
almejada agilidade, impondo inclusive que qualquer celeuma deve decorrer em
um prazo de tempo razoável.
No caso do procedimento judicial do divórcio, inventário e partilha não
se observa situação discrepante. Tais procedimentos acabam por impor aos
interessados uma série de providências e requisitos que, por vezes, torna o
atendimento da pretensão lento e desgastante.
Por tratarem-se de procedimentos extremamente comuns a toda a
população, tais demandas representam parte bastante expressiva nas varas
especializadas, acabando por sobrecarregar ainda mais o Poder Judiciário,
sabidamente abarrotado e deveras moroso.
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Em função de tal realidade fora criada a Lei 11.441/07, sancionada em 04
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de janeiro de 2007, com vigência a partir de 05 de janeiro do mesmo ano, que
veio a permitir que partilhas, separações, divórcios e inventários fossem
realizados através da via administrativa, não sendo mais obrigatória sua
interposição e processamento via Poder Judiciário.
Referida Lei alterou os artigos 982, 983 e 1031 do Antigo Código de
Processo Civil (Lei 5.869/1973), acrescentando ainda o artigo 1124-A ao mesmo
diploma legal.
Referidas alterações, apresentadas por esta nova legislação, trouxeram,
dentre outros benefícios, maior simplicidade e principalmente maior celeridade
aos procedimentos para realização de separações e divórcios, alcançando
também estes benefícios aos procedimentos de inventário e partilha.
Paulo Roberto Ferreira apresentou em seu estudo a explanação dos
motivos, constante no projeto de lei, que justificaram a criação da mencionada
legislação. Dentre os motivos destacados estão a simplificação do
procedimento, principalmente no caso de consenso entre as partes, a
possibilidade de escolha entre ambos os procedimentos (judicial e
extrajudicial), celeridade, desafogamento do Judiciário e baixo custo de
despesas para o cidadão, com a possibilidade de gratuidade para os atos e
tabela de emolumentos mais baratas.
Observemos na íntegra o que fora mencionado pelo autor supracitado:
1. A lei busca uma simplificação de procedimentos,
ou seja, a lei é procedimental, não altera o direito
material. 2. Via alternativa para os procedimentos de
separação, divórcio, inventário e partilha, em que haja
partes maiores e capazes em consenso? ou seja, a via
judicial segue possível. 3. Maior racionalidade e
celeridade, decorrente do procedimento notarial, que
deverá ser mais apropriado para partes que estão em
consenso, resguardando o Judiciário para as causas em
que haja litígio. Desta forma, se obtém celeridade por
duas vias: o procedimento consensual é mais rápido e o
procedimento litigioso, pela via judicial também o será,
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dos juízes. 4. Concentrar o Poder Judiciário na jurisdição
contenciosa, seu destino tradicional, descentralizando
para delegados do poder público a atividade consensual
[...]. 5. Desafogar o Poder Judiciário, posto que o
diagnóstico é de uma sobrecarga de causas, com
tendência a crescimento, e o Estado não pretende ou não
pode destinar mais recursos para aparelhar o Poder e
fazer face à demanda. 6. Facilitar a vida do cidadão, visto
que o procedimento notarial envolve burocracia menor. 7.
Desonerar o cidadão, com a previsão de gratuidade para
os atos de separação e divórcio e com tabelas de
emolumentos notariais mais baratas do que as tabelas de
custas em vigor na maioria dos Estados para os atos de
inventário e partilha.(Ferreira, 2008, p. 14).
A realização de tais procedimentos nos cartórios especializados, ou seja,
sem a necessidade de se utilizar
a máquina judiciária, afora diminuir
5
significativamente a quantidade de ações em trâmite, proporcionaram
significativa economia de tempo e dinheiro para as partes envolvidas.
Tais economias não foram significativas somente em relação as partes,
mas também em relação ao Estado, que pode ficar alheio a inúmeras
pendências agora resolvidas extrajudicialmente, sem a sua desnecessária
intervenção/homologação.
Montalvão (2007, p. 1) afirma que “o processo judicial brasileiro é ainda
excessivamente burocrático e quanto mais se fizer desnecessária a intervenção
do Estado Jurisdicional sobre os atos de vontade, maior avanço terá a
sociedade”.
A lei nº 11.441/07 veio, dessa maneira, a criar uma revolução silenciosa
no sistema judiciário como um todo, já que casos consensuais, que
normalmente poderiam ser resolvidos de forma célere e ainda assim deveriam
obrigatoriamente passar pela via processual, poderão ser transferidos para os
cartórios extrajudiciais, desobstruindo o Judiciário, permanecendo este apenas
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como uma esfera superior que visa solucionar causas complexas e que carecem
de maior análise.
Coadunando com os argumentos acima expostos, Cassetari afirma que:
Dessa forma, abre-se uma possibilidade de duplo
favorecimento para ambos os lados: o jurisdicionado
ganha uma nova forma de realizar separação, divórcio e
inventário muito mais ágil, e o Judiciário ganha mais
tempo para se dedicar às questões complexas, com a
redução da tramitação desses processos.(Cassetari, 2010,
p. 29)
Neste mesmo norte, conforme bem asseverado por Chaves e Rezende
(2010, p. 299/300) “o grande mérito da Lei nº 11.441/2007 reside no fato de
que seu espírito visa o bem do cidadão, colocando-o acima de qualquer outro
interesse. Por meio de um procedimento rápido, eficiente e de menor custo,
desobstrui o Poder Judiciário”.
Já no que se refere a diminuição expressiva dos custos quando da
escolha pelo procedimento extrajudicial Loureiro menciona:
Esta medida favorece a celeridade dos atos, sem
prejuízo à sua segurança jurídica. Certamente também
resulta em diminuição de custos, pois, embora haja
necessidade de pagamento de emolumentos pela
lavratura de escritura pública (salvo para as pessoas
reconhecidamente pobres), os honorários advocatícios
tenderão a ser menores (o advogado não precisará
acompanhar uma ação por vários meses) e, não será paga
a taxa judiciária e outras despesas decorrentes do
processo judicial. (Loureiro, 2010, p. 536)
Certamente ao se analisar a Lei e seus institutos percebe-se que a
mesma veio ao encontro do cidadão e da sociedade como um todo, já
desgastada com a morosidade e os altos custos impostos as demandas em
curso no Judiciário.
Além dos inúmeros benefícios acima mencionados, o cidadão, ao
eleger o procedimento extrajudicial proposto pela Lei 11.441/2007, além arcar
com custos expressivamente menores, irá se abster de enfrentar inúmeros
incômodos sabidamente vivenciados em meio a uma demanda judicial, já que
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Não há nenhuma dúvida de que o procedimento
extrajudicial é muito menos dispendioso para todos os
envolvidos, qualquer que seja o montante patrimonial.
Evitam-se enormes desgastes, tendo em vista o rápido
alcance das pretensões dos envolvidos. (Chaves e
Rezende, 2010, p. 302/303)
Enfim, aparentemente, o que se tem através da criação da Lei
11.441/2007 é um primeiro passo de uma tendência legislativa de
descentralização da competência do Poder Judiciário, atribuindo-a a outros
órgãos e setores melhor capacitados e com maior disponibilidade de tempo
para tais providências, com a finalidade de reduzir o movimento judicial e, por
decorrência, dar maior celeridade aos feitos, tanto judiciais como extrajudiciais.
Adiante far-se-á um estudo mais aprofundado acerca dos requisitos e
procedimentos adotados pela Lei
5 11.441/2007 no que se refere a realização do
divórcio extrajudicial, abordando-se ainda as mudanças trazidas pela Emenda
Constitucional nº 66/2010.
O DIVÓRCIO CONSENSUAL ATRAVÉS DA LEI Nº 11.441/2007 E A
IMPORTÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66/2010
A Lei nº 11.441/2007 veio para disciplinar em um primeiro momento a
possibilidade de se lavrar escritura pública para realização de separação e
divórcio consensual, possibilitando que tais institutos fossem alcançados pela
via extrajudicial, através de escritura pública, sem passar pela homologação
judicial que por vezes tornava-se excessivamente demorada, além de
extremamente custosa, conforme já antes mencionado.
Ocorre que, já no ano de 2010 alterações legislativas expressivas vieram
em benefício não só da mencionada Lei, mas também do cidadão, que há
muito clamava por uma possibilidade de dissolução do matrimônio menos
onerosa e burocrática.
A Emenda Constitucional de nº 66/2010, também conhecida quando de
seu surgimento como a PEC do Divórcio, veio a modificar a redação dada ao
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parágrafo sexto.
Após o advento da referida Emenda, mencionado artigo restou assim
redigido:
Constituição Federal
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial
proteção do Estado.
[...]
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo
divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº
66, de 2010)
Ou seja, a partir de então, os prazos anteriormente exigidos não
necessitariam mais ser cumpridos, podendo os cônjuges ingressarem com o
pedido de divórcio a partir do momento que julgarem haver ocorrido a
dissolução conjugal, senão vejamos:
Agora basta um único procedimento para a
concessão do divórcio. Não se faz necessário buscar a
separação de corpos, depois a separação judicial para
finalmente obter, depois de um ano, a sua conversão em
divórcio. Também os processos terão prazo de tramitação
muito menor eliminando-se anos de conflitos, pois não há
mais provas a serem produzidas. Basta a juntada da
certidão de casamento para buscar a sua dissolução.
(DIAS, 2010, p. 16)
Inúmeros doutrinadores e estudiosos elogiaram referida alteração,
mencionando que a mesma trouxe agilidade, posto que assim, “o divórcio
deixou de estar atrelado àquela natureza conversiva, tendo sido eliminados os
requisitos objetivos da prévia separação judicial por um ano e os da separação
de fato por dois anos” (SILVA, 2011, p. 15).
Frisa-se ainda que “[...] nesse aspecto, inconteste que a nova emenda se
fez eficaz, pois desapareceram os requisitos antes indispensáveis, tal como a
separação antecedente” (SILVA, 2011,p. 15).
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conversão da separação já realizada em divórcio, através de escritura pública,
conforme determinado por meio da Resolução nº 35/2007, artigo 52, do
Conselho Nacional de Justiça, assim redigida:
Resolução nº 35/2007
Artigo 52: A Lei número 11.441/07 permite, na forma
extrajudicial, tanto o divórcio direto como a conversão da
separação em divórcio. Neste caso, é dispensável a
apresentação de certidão atualizada do processo judicial,
bastando a certidão da averbação da separação no
assento de casamento.
Neste sentido, mais uma vez se viu beneficiado o cidadão, já que possui
a faculdade de realizar a conversão sem a necessidade de aguardar os prazos
anteriormente estipulados.
Porém, para que se faça uso desta louvável medida mostra-se necessária
a observância de requisitos obrigatórios.
5
O preenchimento de tais condições são importantíssimas quando se
elege a via administrativa acima mencionada: o casal não pode ter filhos
menores de 18 anos ou incapazes que necessitem de tutela ainda que tenham
alcançado a maioridade; a escritura pública deve ser lavrada por tabelião de
notas expressando a livre decisão do casal acerca do valor e do modo de
pagamento dos alimentos que um dos cônjuges pagará ao outro, caso
necessário, ou ainda acerca da dispensa deste pagamento; a descrição e a
partilha dos bens adquiridos durante o casamento bem como sobre a decisão
do cônjuge em manter ou não o sobrenome adotado após a união.
Ressalta-se que, em relação aos filhos, admite-se a realização de tal
procedimento quando existirem filhos menores, desde que emancipados, tendo
em vista que o cidadão emancipado torna-se totalmente capaz para os atos da
vida civil.
Lavrada a escritura pública, não se mostra necessária a homologação
judicial, constituindo a mesma título hábil tanto para o registro civil como para
o imobiliário.
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refere aos requisitos exigidos pela Lei, principalmente quanto a vedação do
divórcio por meio extrajudicial em caso de existência de filhos menores e
incapazes.
Tais requisitos, podem ser flexibilizados nos casos onde, por exemplo, já
fora realizada a separação judicial, estando o ex casal apenas buscando a
conversão da mesma em divórcio através da via extrajudicial, desde que não
haja nenhuma alteração no que foi convencionado e homologado na separação
judicial realizada anteriormente em relação aos direitos dos filhos menores ou
incapazes.
Existe inclusive Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça neste
sentido, vejamos:
Provimento nº 48/08
Artigo 1º - Fica criado o parágrafo 6º do artigo 619-C
da Consolidação Normativa Notarial e Registral, com a
seguinte redação: ‘Artigo 619-C [...] Parágrafo 6º - É
possível a lavratura de escritura pública de conversão de
separação judicial em divórcio consensual, com ou sem
partilha de bens, mesmo que existam filhos menores ou
incapazes do casal, desde que não haja nenhuma
alteração do que foi convencionado e homologado na
separação judicial em relação aos direitos dos filhos
menores ou incapazes’.
Rolf Madaleno igualmente manifestou-se quanto a flexibilização dos
requisitos apresentados pela Lei 11.441, apontando que:
[...] embora a lei vede expressamente a separação ou
o divórcio extrajudicial para casais com filhos menores ou
maiores, mas incapazes, não é de todo modo descartável
a utilização da via extrajudicial, sem com isso ferir a clara
preocupação do legislador em não afastar da intervenção
do juiz direitos indisponíveis, e cuja tutela judicial é
imperativa [...] (MADALENO, 2011, p. 303).
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Tal flexibilização não se verifica porém quanto a obrigatoriedade de
assistência de procurador às partes, que devem necessariamente estar
acompanhadas por advogado, podendo ser este comum à ambos os cônjuges.
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O procedimento extrajudicial traz ao casal, por exemplo, a oportunidade
de uma seção de mediação no escritório, onde poderão, orientados pelo
advogado, discutir e definir as situações relativas aos nomes, pensão e partilha
de bens. Definidas tais questões, o advogado elabora documento contendo a
manifestação da vontade das partes para ser levado ao cartório. No cartório,
presentes as partes e o advogado é realizado o divórcio nos termos
anteriormente consignados.
Já no que se refere aos documentos necessários para a lavratura da
escritura pública de divórcio ressalta-se que poucas são as exigências neste
sentido, devendo ser apresentada apenas a certidão de casamento, o
documento de identidade oficial e o CPF, além do pacto antenupcial, certidão
de nascimento ou identidade dos filhos absolutamente capazes, certidão
de propriedade de bens imóveis
5 e direitos a eles relativos e documentos
necessários à comprovação da titularidade dos bens móveis e direitos, acaso
existentes.
Além dos documentos obrigatoriamente apresentados pelos cônjuges,
resta necessária a qualificação dosadvogados contratados pelas partes ou do
causídico escolhido por ambos, através da carteira da Ordem dos Advogados
do Brasil.
A Resolução nº 35 do Conselho Nacional de Justiça, em seu Artigo 33,
dispõe a respeito:
Art. 33 Para a lavratura da escritura pública de
separação e de divórcio consensuais, deverão ser
apresentados: a) certidão de casamento; b) documento de
identidade oficial e CPF/MF; c) pacto antenupcial, se
houver; d) certidão de nascimento ou outro documento
de identidade oficial dos filhos absolutamente capazes, se
houver; e) certidão de propriedade de bens imóveis e
direitos a eles relativos; e f) documentos necessários à
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Importa ressaltar ainda que fora possibilitado às partes solicitar a
gratuidade da escritura e dos atos notariais bastando apenas que as mesmas
declararem-se pobres sob as penas da lei.
Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 35, artigo 6º, com o
intuito de sanar eventuais dúvidas neste sentido regulamentou que: “a
gratuidade prevista na Lei 11.441/07 compreende as escrituras de inventário,
partilha, separação e divórcio consensuais.
Além do que fora esclarecido acima, importa ressaltar novamente que as
partes, mesmo que preenchendo os requisitos exigidos pela Lei 11.441/07,
ainda possuem a faculdade de escolha pela via judicial, acaso busquem sigilo
ou ainda em razão de qualquer outro motivo de ordem pessoal, o que continua
lhes sendo assegurado.
Ao se analisar o que fora acima tratado, verifica-se que este novo veículo
legislativo veio a trazer grande facilidade além de significativa agilidade na
realização do divórcio, haja vista que consegue-se dar fim ao procedimento
administrativo em até quinze dias, dependendo do número de bens envolvidos,
o que jamais se poderia observar em se tratando de procedimento realizado via
Poder Judiciário. Ademais, além da celeridade, os custos podem ser reduzidos
em até 90%, outro benefício importantíssimo trazido por esta legislação.
Adiante, realizar-se-á uma avaliação acerca dos benefícios alcançados
pela Lei 11.441/2007 e sua efetividade após decorridos onze anos de sua
publicação.
OS

BENEFÍCIOS

ALCANÇADOS

PELA

LEI

11.441/2007

APÓS

DECORRIDOS ONZE ANOS DE SUA PUBLICAÇÃO
Tanto o próprio Direito como a legislação, em todo o mundo, surgiram
como instrumentos para atender os desejos e necessidades dos cidadãos,
apaziguando o convívio e resolvendo os conflitos porventura existentes. Em
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função de tal premissa, o Processo Civil Brasileiro tem sido objeto de reformas
com muita frequência.
Referidas mudanças legislativas nada mais pretendem do que adequar as
normas aos anseios da sociedade.
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Neste sentido, a Lei n. 11.441/07 surgiu como um mecanismo de
modernização do direito processual pátrio, possibilitando que inventários,
separações e divórcios, em preenchendo-se os requisitos obrigatórios,
pudessem ser realizados através da via administrativa.
Com o decorrer dos anos, pode-se observar que os objetivos que
impulsionaram a criação deste instituto legal foram realmente alcançados.
Além da expressiva redução dos custos, tendo em vista que os
emolumentos são bem menos onerosos que as custas processuais, existindo
ainda a possibilidade de gratuidade dos atos extrajudiciais (art.3°, §3° da Lei
11.441/2007), o número de audiências que deixaram de ser realizadas também
foi significativa, possibilitando a5redução do volume de atividades do Judiciário,
liberando os Julgadores para concentrarem-se em demandas mais complexas e
que consequentemente exigem uma maior análise.
Referido instrumento legislativo mostrou-se extremamente oportuno, já
que o Poder Judiciário encontra-se abarrotado, não possuindo mão de obra
capaz de dar vazão as inúmeras demandas propostas.
No decorrer destes onze anos, observa-se que este regramento legal
revelou-se capaz de possibilitar ao cidadão um acesso mais facilitado à justiça,
de maneira menos onerosa, conseguindo ainda eliminar a burocracia que acaba
muitas vezes por distanciar o jurisdicionado do acesso básico a seus direitos.
Conforme menciona Cristiano Chaves Farias (2007, p.141) “as
necessidades do homem contemporâneo são incompatíveis com o excesso de
formalidade e burocracia do Direito”.
Verifica-se portanto que, com o advento da Lei 11.441/2007, inúmeros
benefícios, tanto de ordem patrimonial quanto de ordem moral foram
alcançados, já que as partes envolvidas conseguem agora resolver uma
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de aguardar meses ou até mesmo anos como se verificava antes da referida
alteração.
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Conforme observado por Maria Luiza Póvoa (2008, p. 21), o
procedimento extrajudicial aqui estudado conseguiu mostrar-se “[...] célere e
singelo, sem audiência, prazos e outros atos processuais”.
Em análise aos inúmeros benefícios trazidos pela Lei 11.441/2007, podese perceber de forma clara que os objetivos almejados quando de sua criação
foram largamente alcançados. Referida legislação conseguiu de maneira
brilhante promover aos cidadãos um acesso mais facilitado à justiça obtendo
ainda, com sucesso, a desburocratização procedimental e agilidade no que se
refere à jurisdição voluntária.
O caminho a ser percorrer é longo, “[...] ainda surgirão outras discussões
sobre as alterações legislativas introduzidas pela Lei 11.441/2007, mas é
inegável o avanço introduzido no sistema jurídico brasileiro [...]” (CHICUTA,
2008, p. 99).
Pode-se afirmar sem sombra de dúvida que a Lei 11.441/2007 alcançou
sua finalidade inicial, causando mudanças significativas no cenário jurídico
brasileiro, trazendo benefícios grandiosos principalmente em razão de seu
formato simples e ágil, em meio a um sistema jurídico deveras moroso e
complexo.
Assim sendo, a Lei nº 11.441/2007 mostrou-se como um instituto de
grande valia, tornando-se um meio efetivo, justo e célere que de fato
conseguiu produzir excelentes resultados.
Tal legislação foi capaz de suprir com maestria os anseios da sociedade
que a muito clamava por uma legislação apropriada para resolver de forma
rápida e eficaz questões de pequena complexidade, trazendo ainda ares de
modernidade ao Sistema Processual Brasileiro.
CONCLUSÃO
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Já há muito tempo, grande parcela dos operadores do direito buscam
solução para a morosidade do sistema jurisdicional brasileiro, que sofre com
uma justiça tardia e que por tal razão acarreta muitas das vezes em situações
de injustiça.
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No caso do procedimento judicial do divórcio não se observa situação
discrepante. Tal procedimento impõe aos interessados uma série de
providências e requisitos que, por vezes, torna o atendimento da pretensão
lento e desgastante.
Desta feita, em função de tal realidade, desde o ano de 2007, tanto os
cidadãos, quanto o Judiciário e também os operadores do direito tiveram seus
anseios atendidos, já que entrou em vigor a Lei 11.441, trazendo a possibilidade
de realização de separações e divórcios através de escritura pública.
Tal meio extrajudicial veio a permitir que as partes, em preenchendo os
requisitos exigidos, possam dissolver o enlace matrimonial de forma célere e
menos onerosa.
O presente estudo buscou apresentar incialmente os motivos que
justificaram a criação desta valorosa
legislação e sua parcela significativa no
5
desafogamento das vias judiciais.
Em um segundo momento, analisou-se os procedimentos adotados
para a realização do divórcio extrajudicial e a importância da Emenda
Constitucional nº 66, que no ano de 2010 veio a alterar significativamente não
só a mencionada Lei 11441/2077 mas também o direito de família brasileiro
como um todo, extinguindo os prazos anteriormente exigidos para a realização
do divórcio.
Já no terceiro e último capítulo do desenvolvimento restaram descritos
os benefícios alcançados pela Lei 11.441/2007 após decorridos oito anos de sua
publicação, afirmando-se sem sombras de dúvida que a referida legislação
alcançou sua finalidade inicial, causando mudanças significativas no cenário
jurídico brasileiro, trazendo benefícios grandiosos principalmente em razão de
seu formato simples e ágil, em meio a um sistema jurídico deveras moroso e
complexo, tornando-se ainda um meio efetivo, justo e célere que de fato
conseguiu produzir excelentes resultados.
Assim verifica-se que do exame do problema colocado sob estudo
neste trabalho, pode-se auferir que a hipótese inicial levantada mostra-se
verdadeira, tendo em vista que a Lei 11.441/2007 vem cumprindo sua
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finalidade, alcançando avanço inegável e mudando de forma significativa o
cenário jurídico brasileiro.
Contudo o caminho a se percorrer na busca pela efetividade ainda é
longo. É necessário um maior incentivo por parte dos operadores do direito
para a escolha da via extrajudicial quando preenchidos os requisitos exigidos
pela Lei, já que uma pequena parcela de causídicos ainda orientam seus
clientes, seja por desconhecimento ou por pretensão de recebimento de
honorários mais vultuosos, a seguirem a via judicial. Existe ainda um minoritário
número de cidadãos que por puro desconhecimento acreditam que a via
judicial lhes oferecerá maior credibilidade.
Porém espera-se que com um acesso maior a informação e com
incentivo de seu uso por parte dos operadores do direito referida legislação
continuará a surtir seus gloriosos efeitos na sociedade, certamente ingressando
no rol das mudanças legislativas de grande importância para o sistema jurídico
brasileiro.
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[1]Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação.
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Resumo: O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) incide sobre as operações de energia elétrica, conforme
mandamento constitucional. Em razão da complexidade inerente à aludida
operação, composta por diversas etapas procedimentais, como a transmissão e
a distribuição, há divergência quanto à efetiva base de cálculo do imposto.
Desse modo, busca-se no presente trabalho explanar a controvérsia relativa à
inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso
do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre
operações de energia elétrica, examinando o arcabouço legislativo,
jurisprudencial e doutrinário.
Palavras-chave: ICMS. Operações de energia elétrica. Base de cálculo. TUST.
TUSD. Legalidade tributária.
Sumário: 1. Introdução. 2. A (in)devida inclusão da TUST e da TUSD na base de
cálculo do ICMS incidente sobre operações de energia elétrica. 3.
Considerações finais. 4. Referências bibliográficas

1. Introdução
Como sabido, o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) consiste em tributo de função
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eminentemente arrecadatória, compondo grande parte dos cofres públicos dos
Estados-membros e do Distrito Federal.
Diante da importância ímpar do tributo, exsurgem controvérsias no
tocante à hipótese de incidência, ao fato gerador e à base de cálculo, o que
incita investigação dos juristas quanto ao tema.
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Dentre os imbróglios, desponta atualmente a polêmica relativa à
inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso
do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do referido imposto
incidente sobre operações de energia elétrica.
Por conseguinte, em razão de a matéria tributária impactar diretamente
tanto os cofres públicos quanto o orçamento dos contribuintes, mostra-se
relevante analisar com afinco a viabilidade de tal inclusão.
2. A (in)devida inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do
ICMS incidente sobre operações de energia elétrica
5

À época da Constituição Federal de 1967, competia à União a
instituição de imposto incidente sobre a produção, importação, distribuição ou
consumo de energia elétrica (art. 22, IX, da CF/67).
Com o advento da Constituição de 1988, extinguiu-se a espécie do
referido tributo e atribuiu-se aos Estados-membros e ao Distrito Federal a
competência de instituir o ICMS, sendo que a energia elétrica é considerada
mercadoria no atinente à matéria tributária, assim como bem móvel para as
disciplinas cível e penal, à luz dos arts. 155, § 3º, da Constituição Federal, 83, I,
do Código Civil e 155, § 3º, do Código Penal, veja-se:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir impostos sobre:
(...)
II - operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
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intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações
e as prestações se iniciem no exterior;
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(...)
§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II
do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro
imposto poderá incidir sobre operações relativas a
energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados
de petróleo, combustíveis e minerais do País.

Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais:
I - as energias que tenham valor econômico;

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa
alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
(...)
§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou
qualquer outra que tenha valor econômico.
Nesse ínterim, analisando a cadeia produtiva e complexa da energia
elétrica, verificam-se inúmeras etapas desde a fonte geradora até a efetiva
disponibilização ao consumidor, o que acarreta inquestionavelmente a
cobrança de encargos a serem incluídos na fatura, como se vê do teor do art. 3º
da Resolução Normativa n. 166/05 da ANEEL:
Art. 3º: A tarifa de energia elétrica será formada pelo
valor dos seguintes itens:
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I – custo de aquisição de energia elétrica para
revenda;
II – custo da geração própria da concessionária de
distribuição;
III – repasse da potência proveniente da Itaipu
Binacional;
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IV – transporte da energia proveniente da Itaipu
Binacional
V – uso dos sistemas de transmissão da Itaipu
Binacional;
VI – uso da Rede Básica vinculado aos Contratos
Iniciais;
VII – Encargos
de Serviços do Sistema – ESS;
5
VIII – Perdas na Rede Básica;
IX – Pesquisa e Desenvolvimento – P&D e Eficiência
Energética; e
X - Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia
Elétrica – TFSEE.
§ 1 º A TE referente ao suprimento a outras
concessionárias ou permissionárias de distribuição será
formada pelo valor dos itens de I a IX, observadas as
condições estabelecidas nos §§ 2º e 3º seguintes.
§ 2º Caso a concessionária ou permissionária suprida
seja agente da CCEE, a TE aplicada ao respectivo consumo
não deverá incluir os valores a que se referem os itens VII
e VIII.
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Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

seja detentora de quota-parte de Itaipu, a TE aplicada ao
respectivo consumo não deverá incluir os valores a que se
referem os incisos III, IV e V.
Ademais, o art. 15, § 6º, da Lei n. 9.704/65 prevê que é assegurado aos
consumidores livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão de
concessionário e permissionário de serviço público, mediante ressarcimento do
custo de transporte envolvido.
Nesse diapasão, nos termos da Resolução Normativa da agência
reguladora em conjunto com a lei citada alhures, verifica-se que o consumidor
deve arcar com o custeio de despesas operacionais e administrativas relativas
às fases intermediárias para a prestação do serviço de energia elétrica, como
geração, transmissão e distribuição.
Entretanto, o fato de os referidos encargos integrarem a tarifa total não
permite, como consectário lógico, que a Fazenda Pública, no âmbito estadual e
distrital, realize a cobrança do ICMS incidente sobre a operação de energia
elétrica incluindo na base de cálculo as tarifas referentes às aludidas fases
técnicas, pois não há respaldo legal.
Isso porque, consoante reza o art. 97, IV, do Código Tributário Nacional,
somente a lei pode estabelecer a fixação da alíquota do tributo e da sua base
de cálculo, ressalvadas exceções. Trata-se do princípio da legalidade, alicerce
do Direito Tributário e do Estado Democrático de Direito, que representa
direito fundamental dos contribuintes.
Nos termos da Constituição de 1988 e da Lei Complementar n. 87/96,
denominada Lei Kandir, o fato gerador do ICMS consiste na efetiva circulação
de mercadoria que ocorre no momento da saída do estabelecimento do
contribuinte, revelando-se “necessária a circulação econômica e,

principalmente, a jurídica, que se perfaz somente quando ocorre alteração na
titularidade da res”[1].
Quanto ao assunto, leciona Roque Antonio Carrazza, que “a legislação

optou pela descrição de uma operação jurídica que possibilite o consumo de
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energia elétrica. Portanto, atualmente, a hipótese de incidência do ICMSEnergia Elétrica é consumir, por força de um negócio jurídico, energia
elétrica”[2].
O ilustre doutrinador, ainda, aponta que:
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“nas etapas anteriores ao consumo de energia
elétrica, deixa de ocorrer o fato imponível do ICMS, não
acarretando, portanto, qualquer dever de pagar o tributo.
(...) como visto, esta exação só e devida quando a
mercadoria chega regularmente ao consumidor final. (...)
O que há, nesta etapa preparatória ao fornecimento da
mercadoria ao consumidor final é uma mera situação de
não incidência.”
Assim, depreende-se que, nas operações de energia elétrica,
hodiernamente, o fato gerador do imposto consiste na circulação da mesma,
inexistindo previsão que especifique, ao revés da Constituição de 1967, etapas
5
operacionais passíveis de exação, como produção, importação, distribuição e
consumo. Por consectário, incluí-las na base de cálculo do imposto, sem
respaldo legal, configura violação ao princípio da legalidade tributária.
No aspecto, registre-se que a promulgação de uma nova Constituição
inaugura nova ordem jurídica e, dessa forma, se o Constituinte optou por não
explicitar as referidas etapas como feito anteriormente na constituição
revogada, não o fez sem motivo. Por conseguinte, não se revela cabível a
incidência do imposto sobre tais fases à luz do arcabouço normativo vigente.
Lado outro, corrobora tal entendimento o fato de que houve a tentativa
de modificar o texto constitucional referente ao Sistema Tributário Nacional por
meio da PEC n. 285/04, na qual, em sua redação original, alterava a sistemática
do ICMS de modo a prever a incidência do imposto sobre todas as etapas de
circulação, transmissão, distribuição, conexão e conversão, até a sua destinação
final. Entretanto, a proposta restou prejudicada em razão da conversão da PEC
n. 85/07 na EC n. 55/07.
Ora, diante desse panorama delineado, vislumbra-se que, efetivamente,
não há disposição que permita a inclusão de tais fases na base de cálculo do
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imposto, porquanto revelar-se-ia inócua a proposta de alteração do texto
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constitucional quanto a algo que já se admite.
Em sentido contrário, alguns defendem que a incidência do ICMS sobre
as tarifas operacionais legitima-se pela redação estampada nos arts. 9º, § 1º, II,
da LC n. 87/96 e 34, § 9º, do ADCT, que prevê que as empresas distribuidoras
de energia elétrica são responsáveis pelo pagamento do imposto sobre
operações relativas à circulação da mercadoria desde a produção ou
importação até a última operação. Confira-se o teor dos aludidos dispositivos:
Art. 9º A adoção do regime de substituição tributária
em operações interestaduais dependerá de acordo
específico celebrado pelos Estados interessados.
§ 1º A responsabilidade a que se refere o art. 6º
poderá ser atribuída:
(...)
II - às empresas geradoras ou distribuidoras de
energia elétrica, nas operações internas e interestaduais,
na condição de contribuinte ou de substituto tributário,
pelo pagamento do imposto, desde a produção ou
importação até a última operação, sendo seu cálculo
efetuado sobre o preço praticado na operação final,
assegurado seu recolhimento ao Estado onde deva
ocorrer essa operação.
Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor
a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da
promulgação da Constituição, mantido, até então, o da
Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda
nº 1, de 1969, e pelas posteriores.
(...)
§ 9º Até que lei complementar disponha sobre a
matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, na
condição de contribuintes ou de substitutos tributários,
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serão as responsáveis, por ocasião da saída do produto de
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seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra
unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias incidente
sobre energia elétrica, desde a produção ou importação
até a última operação, calculado o imposto sobre o preço
então praticado na operação final e assegurado seu
recolhimento ao Estado ou ao Distrito Federal, conforme
o local onde deva ocorrer essa operação.
Contudo, não se pode concluir que as disposições chancelem a
incidência do ICMS sobre as etapas meramente procedimentais. Isso porque, na
lição do eminente Roque Antonio Carraza:
“(...) só há falar em operação jurídica relativa ao
fornecimento de energia elétrica, passível de tributação
por meio de ICMS, no preciso instante em que o
interessado,
5 consumindo-a, vem a transformá-la em outra
espécie de bem da vida (luz, calor, frio, movimento ou
qualquer outro tipo de utilidade)”[3].
Na mesma perspectiva, a Súmula n. 166 do c. Superior Tribunal de
Justiça perfilha a diretriz no sentido de que “não constitui fato gerador de ICMS

o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do
mesmo contribuinte”.
Nesse diapasão, à mingua de previsão legal, conclui-se que se revela
indevida a inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de
distribuição (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a
operação de energia elétrica, pois os referidos custos se referem às operações
anteriores à disponibilização da mercadoria ao destinatário final, com o efetivo
consumo, inexistindo, portanto, real circulação que se amolde ao fato gerador
do imposto.
Ao analisar o tema em liça, a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, adotava o entendimento alhures delineado, acolhendo a tese dos
contribuintes, confira-se:
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INDEFERIMENTO. ICMS. INCIDÊNCIA DA TUST E TUSD.
DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO STJ.
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA A FUNDAMENTAÇÃO DA
DECISÃO ATACADA. NEGADO PROVIMENTO.
I - A decisão agravada, ao indeferir o pedido
suspensivo, fundou-se no fato de não ter ficado
devidamente comprovada a alegada lesão à economia
pública estadual, bem como em razão de a jurisprudência
desta eg. Corte de Justiça já ter firmado entendimento de
que a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia
Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição
de Energia Elétrica - TUSD não fazem parte da base de
cálculo do ICMS (AgRg no REsp n. 1.408.485/SC, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
12/5/2015, DJe de 19/5/2015; AgRg nos EDcl no REsp n.
1.267.162/MG, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 16/8/2012, DJe de
24/8/2012).
II - A alegação do agravante de que a jurisprudência
ainda não está pacificada não vem devidamente
fundamentada, não tendo ele apresentado sequer uma
decisão a favor de sua tese.
III - Fundamentação da decisão agravada não
infirmada.
Agravo regimental improvido.
(AgRg na SLS 2.103/PI, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe
20/05/2016)
Contudo, em meados de 2017, a despeito de a Corte Especial asseverar
que se tratava de entendimento pacífico no âmbito da Corte Cidadã, a Primeira
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Turma, sob a relatoria do Ministro Gurgel de Faria, proferiu o seguinte
precedente em sentido contrário:
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TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. 1. O ICMS
incide sobre todo o processo de fornecimento de energia
elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases
de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo
inerente a cada uma dessas etapas - entre elas a referente
à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) compõe o preço final da operação e, consequentemente,
a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, da
Lei Complementar n. 87/1996.
2. A peculiar realidade física do fornecimento de
energia elétrica revela que a geração, a transmissão e a
distribuição
5 formam o conjunto dos elementos essenciais
que compõem o aspecto material do fato gerador,
integrando o preço total da operação mercantil, não
podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de
cálculo,
sendo
certo
que
a
etapa
de
transmissão/distribuição não cuida de atividade meio,
mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de
energia elétrica, sendo dele indissociável.
3. A abertura do mercado de energia elétrica,
disciplinada pela Lei n. 9.074/1995 (que veio a segmentar
o setor), não infirma a regra matriz de incidência do
tributo, nem tampouco repercute na sua base de cálculo,
pois o referido diploma legal, de cunho eminentemente
administrativo e concorrencial, apenas permite a atuação
de mais de um agente econômico numa determinada fase
do processo de circulação da energia elétrica (geração). A
partir dessa norma, o que se tem, na realidade, é uma
mera divisão de tarefas - de geração, transmissão e
distribuição - entre os agentes econômicos responsáveis
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por cada uma dessas etapas, para a concretização do
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negócio jurídico tributável pelo ICMS, qual seja, o
fornecimento de energia elétrica ao consumidor final.
4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica
está
disponibilizado
apenas
para
os
grandes
consumidores, o que evidencia que a exclusão do custo
referente à transmissão/distribuição da base de cálculo do
ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada
em relação às empresas menores (consumidores cativos),
que arcam com o tributo sobre o "preço cheio" constante
de sua conta de energia, subvertendo-se, assim, os
postulados da livre concorrência e da capacidade
contributiva.
5. Recurso especial desprovido.
(REsp 1163020/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe
27/03/2017)
Lado outro, em razão da divergência isolada, a Segunda Turma
rechaçava a mudança de entendimento da Corte, veja-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ICMS. ENERGIA
ELÉTRICA. FATO GERADOR. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO
FORNECEDOR. CONSUMO. BASE DE CÁLCULO. TUSD.
ETAPA DE DISTRIBUIÇÃO.
NÃO INCLUSÃO. PRECEDENTES.
1. O Tribunal a quo confirmou sentença de concessão
da Segurança para determinar que a autoridade apontada
como coatora deixe de lançar o ICMS sobre a Tarifa de
Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da conta de
energia elétrica consumida pela recorrida.
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2. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a
controvérsia, em conformidade com o que lhe foi
apresentado.
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3. Não há falar em descumprimento do rito
processual relativo à observância da cláusula de reserva
de plenário, pois não se verifica o afastamento, pelo
Tribunal local, dos dispositivos invocados pelo recorrente,
mas, sim, interpretação dos enunciados neles
contemplados, a exemplo do conceito de "valor da
operação".
4. O STJ possui entendimento consolidado de que a
Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição - TUSD não
integra a base
de cálculo do ICMS sobre o consumo de
5
energia elétrica, uma vez que o fato gerador ocorre
apenas no momento em que a energia sai do
estabelecimento fornecedor e é efetivamente consumida.
Assim, tarifa cobrada na fase anterior do sistema de
distribuição não compõe o valor da operação de saída da
mercadoria entregue ao consumidor (AgRg na SLS
2.103/PI, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe
20/5/2016; AgRg no AREsp 845.353/SC, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/4/2016; AgRg
no REsp 1.075.223/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 11/6/2013; AgRg no REsp
1.014.552/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 18/3/2013; AgRg nos EDcl no REsp
1.041.442/RN, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
29/9/2010).
5. Não se desconhece respeitável orientação em
sentido contrário, recentemente adotada pela Primeira
Turma, por apertada maioria, vencidos os Ministros
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Napoleão Nunes Maia Filho e Regina Helena Costa (REsp
1.163.020/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe 27/3/2017). 6. Sucede que, uma vez
preservado o arcabouço normativo sobre o qual se
consolidou a jurisprudência do STJ e ausente significativa
mudança no contexto fático que deu origem aos
precedentes, não parece recomendável essa guinada, em
atenção aos princípios da segurança jurídica, da proteção
da confiança e da isonomia (art. 927, § 4°, do CPC/2015).
7. Recurso Especial não provido.
(REsp
1649658/MT,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017,
DJe 05/05/2017)
A par de tal quadro, em Sessão Eletrônica ocorrida entre 22/11/2017
e 28/11/2017, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, sob a
Relatoria do Ministro Herman Benjamin, procedeu, por maioria, à afetação do
EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos especiais repetitivos, com fulcro no art.
1.036 do CPC, como se verifica da ementa a seguir:
RECURSOS
ESPECIAIS
REPRESENTATIVOS
DE
CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E
ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO.
1. Admitida a afetação da seguinte questão
controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema
Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso
do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na
base de cálculo do ICMS".
2.

Autorização

do

colegiado

ao

Relator

para

selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos
para representarem a controvérsia.
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3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015.
(ProAfR nos EREsp 1163020/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
28/11/2017, DJe 15/12/2017)
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Na mesma assentada, determinou-se a suspensão da tramitação de
processos que versem sobre a matéria em todo o território nacional, inclusive
os que tramitem nos juizados especiais, com esteio no art. 1.037, II, do CPC.

3. Considerações finais
À luz das competências delineadas na Constituição Federal de 1988,
compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir, mediante lei, imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias, sendo a energia elétrica
5 jurídico-tributários.
considerada mercadoria para fins

Nesse diapasão, conforme preconiza o Código Tributário Nacional,
não somente a exigência e a majoração dos tributos submetem-se ao princípio
da legalidade, como, também, a definição do fato gerador e a fixação da
alíquota e da base de cálculo.
Sabendo-se que o fato gerador do ICMS consiste na efetiva
circulação de mercadoria, pode-se concluir que, no que concerne à energia
elétrica, o fato gerador ocorre à ocasião do consumo, pois se trata do
momento específico em que há a transferência de titularidade da res para o
destinatário final.
Nesse diapasão, ainda que a cadeia produtiva de energia elétrica
abarque etapas procedimentais anteriores à disponibilização ao consumidor e
estas integrem a respectiva tarifa final, não se revela possível incluir o valor das
referidas tarifas das etapas técnicas, como a TUSD e a TUST, na base de cálculo
do ICMS incidente sobre a operação, porquanto não há qualquer respaldo legal
para tanto e os referidos encargos se referem a momento anterior ao fato
gerador do imposto.
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Apesar de a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotar a
aludida tese anteriormente, a matéria foi afetada à sistemática dos recursos
especiais repetitivos e aguarda pacificação de entendimento.
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Contudo, espera-se que a egrégia Corte Superior mantenha a tese a
favor dos contribuintes, pois, nada obstante o ICMS corresponda a uma fonte
considerável de arrecadação dos Estados e do Distrito Federal, não se pode
inobservar o princípio da legalidade tributária.
4. Referências Bibliográficas
CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 16ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2009
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Manual de Direito Tributário. 2ª Ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2002
NOTAS:
[1] COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Manual de Direito Tributário. 2ª Ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 308
[2] CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 16ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p.
255-256
[3] CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 16ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p.
266-272
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Resumo: O inadimplemento anterior ao termo – ou inadimplemento
antecipado – trata da possibilidade de que seja reconhecido o inadimplemento
de uma prestação devida antes do advento de seu termo contratual. O
presente artigo se destina a empreender uma análise crítica do referido
instituto e sua aplicabilidade à luz do ordenamento jurídico pátrio.
Palavras-Chave: inadimplemento antecipado. Inadimplemento anterior ao
termo. Boa-fé objetiva.
Sumário: 1. Introdução; 2. A necessária releitura funcional do direito das
5
obrigações: alargamento do conceito
de adimplemento e a consequente
ampliação do conceito de inadimplemento; 3. Estruturação do inadimplemento
anterior ao termo no direito civil brasileiro; 3.1. Elemento objetivo; 3.2.
Elemento subjetivo; 4. Fundamento dogmático do inadimplemento anterior ao
termo; 5. Conclusão; 6. Referências.

1. Introdução
O inadimplemento anterior ao termo, também chamado por alguns
de inadimplemento antecipado,[1] refere-se à possibilidade de que seja
reconhecido, no âmbito de uma relação obrigacional/contratual, o
inadimplemento da prestação devida pelo devedor antes do advento de seu
termo.
“O instituto se afirma como importante mecanismo de proteção do
credor diante de relação contratual estéril, incapaz de produzir os efeitos para
os quais foi constituída, em razão do já configurado inadimplemento do
devedor”.[2] Com efeito, em uma realidade em que as relações jurídicas são
cada vez mais dinâmicas, não se afigura razoável exigir do credor que, detendo
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alto grau de certeza acerca do inadimplemento da prestação que lhe é devida,
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seja ele obrigado a se manter inerte ante a pendência do termo. Trata-se, nas
palavras de Aline Valverde, de “um formalismo que há muito se abandonou”.[3]
A figura do inadimplemento antecipado, portanto, apresenta-se
como salutar e bem-vinda oxigenação do direito obrigacional. Dito isto, o
grande obstáculo à implementação do instituto reside no fato de que, em
comparação aos demais ramos do direito privado, o direito das obrigações é
aquele de “mais lenta evolução no tempo”.[4]
Justamente por isto, poucos são os autores que se propõem a
enfrentar a questão e a promover, à luz da atual dogmática obrigacional, a
necessária releitura do direito das obrigações. Da mesma forma, os Tribunais
pátrios ainda engatinham sobre a matéria, muito embora o primeiro julgado a
reconhecer aplicabilidade ao instituto – ainda que sem declará-lo
expressamente – date de 1983.[5]
Em que pese a aparente dificuldade, não se pode admitir que a visão
tradicional do direito das obrigações, na forma proposta pelo codex civil em
vigor, coloque-se como efetivo óbice ao reconhecimento e à aplicação do
inadimplemento anterior ao termo no âmbito das relações obrigacionais.
Muito pelo contrário, tendo em vista a patente necessidade de
dinamização e funcionalização das relações obrigacionais, o alargamento do
conceito clássico de inadimplemento, com a consequente ampliação de suas
hipóteses de incidência, é medida que se impõe.
Não por outro motivo, na esteira da doutrina anglo-saxã
do anticipatory breach of contract,[6] o ordenamento jurídico pátrio já vem
assegurando ao credor o direito de agir diante de situações em que o
inadimplemento reste configurando antes do advento do termo.
Eis a relevância de tal instituto, que se apresenta como poderosa
ferramenta à tutela dos interesses do credor, quando diante de uma relação
que se saiba, desde logo, fadada ao insucesso.
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2. A necessária releitura funcional do direito das obrigações:
alargamento do conceito de adimplemento e a consequente ampliação da
noção de inadimplemento
Desde as Institutas romanas, já se podia pinçar a ideia fundamental
de obrigação como sendo “o vínculo jurídico que adstringe necessariamente a
alguém, para solver alguma coisa, em consonância com o direito (obligatio est
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juris vinculum, quo necessitate adistringimur alicujus solvendae rei, secundum
nostrae civitatis jura)”.[7]
Fato é que, ainda hoje, nos principais manuais de direito, este
conceito pouco mudou. Carlos Roberto Gonçalves, por exemplo, define
“obrigação” como:
o vínculo jurídico que confere ao credor (sujeito
ativo) o direito de exigir do devedor (sujeito passivo) o
cumprimento de determinada prestação. Corresponde a
uma relação de natureza pessoal, de crédito e débito, de
caráter transitório
(extingue-se pelo cumprimento), cujo
5
objeto consiste numa prestação economicamente
aferível.[8]
Sob esta perspectiva clássica, a obrigação é vista como uma espada,
que, pendendo sobre a cabeça do devedor, tem por escopo, tão somente,
coagi-lo a cumprir a prestação até o advento do termo. Assim, “durante o lapso
temporal que se inicia com o nascimento da obrigação e termina com o
momento em que aquele deve satisfazer sua obrigação, nada há além de um
vazio prestacional”.[9]
Ocorre que, no plano teórico-dogmático atual, a simplicidade de tal
construção tem se revelado insuficiente. Neste passo, exsurge necessária uma
visão mais dinamizada da relação obrigacional, que exija do credor, para além
da prestação principal, a realização de um “conjunto de atividades necessárias à
satisfação do interesse do credor”.[10] Nas precisas palavras de Anderson
Schereiber:
Rejeita-se, assim, a visão meramente estrutural das
obrigações, que identifica a satisfação dos interesses
envolvidos com a realização da prestação principal, a
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guiar mesmo a tipologia das obrigações, que reduz a
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complexidade da concreta regulação de interesse das
partes à fórmula simplista do dar, fazer ou não fazer.[11]
Sob este prisma, considera-se que, ao lado do denominado dever
principal, “co-existem na relação obrigacional uma miríade de deveres outros,
como por exemplo, os denominados deveres laterais, os secundários,
acessórios e assecuratórios da prestação principal”.[12] É o que destaca Aline
Valverde:
A realização da função da obrigação pressupõe além
do cumprimento do dever de prestação principal, também
a observância dos deveres de prestação acessórios e dos
deveres de conduta que recaem sobre a específica relação
jurídica. Por conseguinte, além de se vincular à realização
do ato prometido pelo devedor, o adimplemento deve
atender aos efeitos essenciais dos negócios jurídico
celebrado pelas partes.[13]
A partir desta perspectiva funcional, o adimplemento ganha uma
feição complexa, não bastando ao devedor o simples cumprimento da
prestação principal, mas a observância dos deveres acessórios e de condutas
incidentes ao longo de toda a relação jurídica concreta. Para além do simples
cumprimento da obrigação, busca se aferir se o interesse do credor foi
efetivamente satisfeito. Ou seja, se adimplida a obrigação, foi alcançado o
“resultado útil programado”[14].
Assim, se o que se propõe é uma ampliação do conceito de
adimplemento – notadamente diante dos deveres de conduta impostos ao
devedor que não a mera satisfação da prestação principal – na mesma medida,
a noção de inadimplemento também o será. Afinal, trata-se de faces de uma
mesma moeda.
Com isso, a ideia de inadimplemento não estará mais adstrita a
simples não realização da obrigação principal, “exigindo-se o efetivo
atendimento da função concretamente perseguida pelas partes com o negócio
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celebrado, sem o qual, todo o comportamento (positivo ou negativo) do
devedor, mostra-se insuficiente”.[15] É o que preleciona Sérgio Savi:
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Ao se considerar os deveres laterais criados pela boa
fé objetiva como integrantes da relação obrigacional,
amplia-se o próprio conceito de adimplemento, na
medida em que este passará a abarcar todos os interesses
envolvidos na relação, estendendo-se dos deveres de
prestação aos deveres instrumentais. Ampliando-se o
conceito de adimplemento, por consequência, amplia-se
também o conceito de inadimplemento, na medida em
que poderá ser ocasionado não só pela quebra dos
deveres de prestação, mas também pela violação dos
deveres instrumentais impostos pelo princípio da boa-fé
objetiva.[16]
Logo, se o devedor se colocar, por sua própria vontade e antes do
advento do termo, em posição5 que inviabilize o cumprimento da prestação
devida, restará violada, desde logo, a própria relação obrigacional, dando
ensejo, por consequência, ao reconhecimento do inadimplemento anterior ao
termo.
Nesta toada, qualquer violação de conduta por parte do devedor irá
repercutir, em maior ou menor grau, sobre a prestação devida e, por
consequência, sobre a satisfação do interesse útil do credor. Será esse maior ou
menor grau de afetação que definirá os efeitos do inadimplemento.
Propõe-se, portanto, uma contraposição à teoria clássica do
inadimplemento, calcada tão somente na sobreposição dos conceitos de
relação obrigacional abstrata e de prestação principal para configuração, casoa-caso, do inadimplemento absoluto ou da mora.
Desta forma, não importa se o que resta violado é um dever de
conduta ou um dever de prestação principal, uma vez que todos eles se
inserem no conceito mais amplo de “prestação devida”[17]. Violado qualquer
um destes deveres, há de se perquirir: se, apesar da violação, a prestação ainda
for possível ao devedor e útil ao credor, configurar-se-á a mora; ao revés, se
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dessa violação a prestação restar inutilizada para o credor ou impossível para o
devedor, será reconhecido o inadimplemento absoluto.
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3. Estruturação do inadimplemento anterior ao termo no direito civil
brasileiro
Como salientado alhures, ao contrário de outros ordenamentos
estrangeiros que adotam o civil law,[18] o Código Civil brasileiro não destina
qualquer dispositivo ao tratamento do instituto do inadimplemento anterior ao
termo.
A ausência de previsão legal, aliada ao pouco enfrentamento da
matéria por parte da doutrina e jurisprudência, cria certa dificuldade à aceitação
do instituto e, notadamente, à correta identificação de seus fundamentos e
efeitos.
Desta forma, torna-se indispensável a precisa configuração dos
elementos necessários à caracterização do inadimplemento anterior ao termo, a
fim de que o instituto tenha aplicabilidade e utilidade dentro do ordenamento
jurídico pátrio. O presente capítulo se destina a esta tarefa.
3.1. Elemento objetivo
Para que reste configurado o inadimplemento anterior ao termo,
bem como os efeitos daí decorrentes, é de vital importância que determinados
critérios sejam atendidos. Isso porque, como bem salienta Guilherme
Magalhães Martins:
O inadimplemento antecipado não pode se constituir
num instrumento de opressão à disposição do credor, que
deverá agir conforme os limites impostos pelo fim
econômico ou social do seu direito, além de observar os
parâmetros da boa-fé e dos bons costumes, sob pena de
incorrer em abuso de direito.[19]
Na mesma linha, sustenta Aline Valverde:
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A exata configuração do inadimplemento se afigura

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

imprescindível em qualquer momento da relação
obrigacional, seja antes, seja após o advento do termo,
sob pena de adotar contra o devedor medida mais
rigorosa do que aquela que seja a legítima consequência
de seu comportamento. Sendo assim, devem ser
afastadas as situações em que se identifica mero risco de
descumprimento. (...) Não se nega que tais hipóteses
também requeiram atenção especial a fim de proteger o
credor de um potencial descumprimento da prestação
devida. Todavia, outra deve ser a disciplina a incidir sobre
tais situações, com efeitos diversos daqueles produzidos
no caso de inadimplemento já configurado.[20]
Como cediço, o inadimplemento é reconhecido pela não satisfação
do interesse do credor. Assim, há inadimplemento absoluto quando a
prestação devida, após o nascimento da obrigação, não puder mais ser
realizada ou, ainda que possa sê-lo,
tenha se tornado inútil ao credor. Por sua
5
vez, tem-se a mora toda vez que a prestação não puder ser cumprida no
tempo, forma ou lugar acordados, mas, a despeito disso, ainda se afigure útil
ao credor.
Dessa forma, o suporte fático objetivo para configuração do
inadimplemento anterior ao termo é a manifestação ou o comportamento do
devedor no sentido de não querer ou não poder adimplir a prestação pactuada.
Com efeito, assevera Miguel Labouriau:
Há um elemento constante em todas as definições de
inadimplemento antecipado, desde àquelas que
remontam à origem da teoria do antecipated breach of
contract, até mesmo naquelas elaboradas pela recente
doutrina nacional: o comportamento do devedor.
Impossível imaginar a configuração do inadimplemento
anterior ao termo sem que o devedor tenha se
movimentado no sentido de repudiar o cumprimento da
prestação.[21]
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Esse repúdio ou recusa, de acordo com o que tem assinalado
considerável parte da doutrina, pode se dar de duas formas: ora pela
declaração expressa da recusa do devedor de não adimplir, ora pela conduta
concludente do devedor que demonstre a impossibilidade da realização da
prestação.[22]
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Em célebre estudo monográfico do final dos anos 80, Ruy Rosado de
Aguiar Jr, já apontava:
É possível o inadimplemento antes do tempo, se o devedor
pratica atos nitidamente contrários ao cumprimento ou faz
declarações expressas nesse sentido, acompanhadas de
comportamento efetivo, contra a prestação, de tal sorte que se
possa deduzir, conclusivamente, dos dados objetivos
existentes, que não haverá cumprimento. Se esta situação se
verificar, o autor pode propor a ação de resolução.[23]
Destarte, vê-se que a manifestação de não adimplir pode se dar de
forma expressa ou tácita. Na primeira hipótese, o devedor declara que não
cumprirá a prestação, seja por não poder ou por não querer fazê-lo, indicando,
com isso, que não satisfará o interesse do credor. Neste caso, “impõe-se que tal
declaração seja séria, dotada de notável grau de certeza e definitividade, bem
como livre de vícios”.[24]
Não poderia ser diferente, uma vez que consequência tão grave “não
se coaduna com a mera especulação, a dúvida acerca de um possível
inadimplemento: o incumprimento deve ser inequívoco e posto em termos
absolutos, isto é, insuscetíveis de dúvidas”.[25]
Nessa mesma linha, alerta Daniel Ustarróz:
não se quer afirmar de modo algum a ocorrência
de incumprimento prévio sempre que uma das partes
desatende a um dever, mas apenas a situação na qual,
antes mesmo de transcurso o prazo, já se pode constatar
o inadimplemento. O esclarecimento, conquanto banal,
mostra-se necessário para auxiliar a compreensão, na
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medida em que há julgados que se valem de termos
semelhantes para ilustrar qualquer inadimplemento no
curso da execução do contrato.[26]
De mais a mais, a doutrina diverge se a simples ciência do credor
quanto ao repúdio do devedor é suficiente ao reconhecimento do
inadimplemento anterior ao termo, ou se, ao revés, deve o credor exprimir sua
aceitação para que o repúdio produza seus efeitos.
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Acerca do tema, Aline Valverde assevera: “Basta a ciência do credor
para que a declaração produza seus efeitos, não se exigindo, portanto,
qualquer atuação de sua parte. Consequentemente, ciente o credor, eficaz a
declaração”.[27]
Em sentido contrário, sustenta Luís Tomás de Andrade que esta
visão:
não se mostra condizente com a dinâmica das
obrigações5 haja vista que, em regra, quem irá invocar o
inadimplemento antecipado do contrato será o próprio
credor, sendo certo, assim, que a materialização do
instituto dependerá da sua aceitação ou não do
repúdio.[28]
Em que pese à importância do entendimento exarado pela segunda
corrente, parece assistir razão à primeira. Com efeito, não parece necessária à
configuração do inadimplemento, que o credor aceite a declaração do devedor
no sentido de não querer adimplir, hipótese que mais se aproximaria de uma
oferta de rescisão contratual. Trata-se, em verdade, de declaração unilateral de
vontade do devedor, apta, desde a ciência do credor, a surtir seus efeitos legais
até eventual retratação.
É importante ressaltar, ainda, que “o juiz deve ponderar acerca da
possibilidade de o devedor se retratar de sua manifestação no sentido de não
adimplir, considerando a proibição do comportamento contraditório e o
princípio da vinculação e obrigatoriedade dos pactos, sempre à luz do interesse
do credor”.[29]
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A manifestação tácita, por sua vez, configura-se a partir do
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comportamento, comissivo ou omissivo, do devedor que impossibilite desde
logo a prestação. Nesse sentido, há de se destacar a lição de Aline Valverde,
para quem:
Tal comportamento é revelado de diversas formas.
Assim, pode o devedor retardar a execução de atos
necessários ao cumprimento da prestação de tal modo a
impossibilitar o adimplemento. O desempenho desses
atos é imposto pelos deveres secundários de prestação,
de cujo cumprimento depende o adimplemento da
prestação devida. Tais atos se incluem, como já se
afirmou, no inteiro ciclo de atividade do devedor dirigido
ao adimplemento, e pouco importa, sob o ponto de vista
econômico-funcional, se trata realmente de ato
preparatório ou de ato de execução final.[30]
Ato contínuo, preconiza a autora: “a manifestação tácita de não
poder adimplir pode ainda decorrer da violação de deveres de conduta que se
ligam tão visceralmente ao dever principal de prestação que seu
descumprimento impossibilita o adimplemento da própria prestação
devida”.[31]
O fato é que, sob o ponto de vista funcional, é indiferente o dever de
conduta violado, uma vez que todos se demonstram indispensáveis para o
cumprimento da obrigação. Em sendo assim, a inobservância de qualquer um
deles, por si só, a depender do grau, é suficiente a ensejar o inadimplemento da
prestação devida pelo devedor.
Não obstante, há de se ressaltar que a situação fática deve ser
analisada minuciosamente, a fim de que se verifique, de forma inequívoca, o
suporte fático objetivo[32] necessário à caracterização do inadimplemento
antecipado. Diz-se isso, não apenas em benefício do devedor, mas, também, do
próprio credor. Isso porque, não configurado o inadimplemento anterior ao
termo, poderá ele próprio ser tido por inadimplente, caso tenha suspendido a
sua prestação na relação obrigacional que deu ensejo ao litígio.
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3.2. Elemento subjetivo
O inadimplemento das obrigações está intrinsecamente relacionado
à ideia de culpa do devedor na prestação. Assim, tal qual o inadimplemento
que se configura após o advento do termo, também o inadimplemento anterior
subordina-se à identificação da culpa do devedor.
Nesse sentido, preleciona Miguel Labouriau:
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Exige-se que o devedor tenha agido culposamente
para a configuração de um daqueles elementos objetivos.
Toma-se a culpa em seu sentido amplo, a abranger não só
a culpa stricto sensu como também o dolo. Deve-se
verificar a culpa na ação ou omissão do devedor que deu
causa ao inadimplemento antecipado. É a violação a um
dever obrigacional que gerará o inadimplemento, sendo
esta violação possível apenas através de uma conduta
desidiosa do devedor. Não se cogita de caso fortuito e
5
força maior no âmbito do inadimplemento, pois se a
impossibilidade for decorrência de algum evento
desconexo à conduta do devedor, não haverá
inadimplemento, mas sim resolução ipso jure da
obrigação.[33]
Como bem aponta Aline Valverde, na declaração expressa de não
querer adimplir, identifica-se o dolo do devedor em não cumprir a obrigação.
Lado outro, em relação aos demais suportes fáticos objetivos, afigura-se
suficiente a configurar o inadimplemento a conduta culposa do devedor.[34]
Daí se infere não haver necessidade de que o devedor objetive com
sua conduta o inadimplemento da obrigação. Basta que se verifique no caso
concreto que sua conduta culposa contribuiu para o resultado que deu azo ao
inadimplemento.
Há de se ressaltar, no que tange à inutilidade da prestação em razão
da configuração da mora, que o elemento subjetivo restringe-se à analise da
conduta que lhe deu causa. Isso porque a configuração do inadimplemento
anterior ao termo “independe de o devedor saber ou não que a mora poderia
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tornar a prestação inútil para o credor; basta que soubesse, ou pudesse saber,
que sua conduta provocaria o atraso no adimplemento da prestação”.[35]
Pois bem, delineada a estrutura necessária à incidência do instituto,
demonstrar-se-á, agora, os fundamentos que dão ensejo a sua aplicação.
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4. Fundamento dogmático do inadimplemento anterior ao termo.
A caracterização do fundamento do inadimplemento anterior ao
termo é questão complexa e que encontra grande divergência na doutrina
pátria.
Tal estudo esbarra em duas dificuldades iniciais: em primeiro lugar,
na inexistência de arcabouço legislativo acerca do tema, e, em segundo lugar,
na escassez de jurisprudência que dê aplicação ao instituto, talvez em razão da
controvérsia doutrinária, que não encontra consenso sobre a sua
fundamentação.
Quanto à primeira questão, há quem invoque a inaplicabilidade do
inadimplemento anterior ao termo com base no art. 333 do Código Civil de
2002. Referido dispositivo estabelece que o credor poderá cobrar dívida antes
do vencimento quando: i) houver falência do devedor ou concurso de credores;
ii) se os bens, hipotecados ou empenhados, forem penhorados em execução
por um outro credor; ou iii) se cessarem ou se tornarem insuficientes as
garantias de débitos fidejussórias ou reais, e o devedor se negar a reforçá-las.
Nessa esteira, grande parte da doutrina se posiciona no sentido da
taxatividade do dispositivo supracitado e da consequente impossibilidade de
inserção de outras hipóteses de vencimento antecipado[36], razão pela qual,
poder-se-ia considerar inaplicável o inadimplemento anterior ao termo em
nosso ordenamento jurídico.
Trata-se de construção equivocada. Com efeito, a despeito da
aparente impossibilidade, esclarece Aline Valverde:
“o art. 333 admite o vencimento antecipado da dívida
porque as hipóteses ali elencadas não configuram
inadimplemento da prestação devida. Em outras palavras:
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o legislador elaborou dispositivo a fim de tutelar o direito
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do credor quando, em razão da falência do devedor, ou
concurso de credores, ou da insuficiência das garantias
oferecidas, houvesse significativa diminuição de
possibilidade de recebimento da prestação. Não há, ainda,
violação da prestação devida, pelo que se faz necessário
lançar mão de artifício jurídico para tornar a prestação
exigível antes do termo e permitir que o credor possa
satisfazer seu crédito imediatamente”.[37]
O fato é que, no inadimplemento anterior ao termo, não é preciso se
valer desse subterfúgio. Diz-se isso, pois, no momento em que se configura a
violação da prestação devida, esta passa a ser imediatamente exigível, uma vez
que o termo, ao deixar de realizar a função para o qual foi concebido, perde a
tutela do ordenamento jurídico.[38] Diante disso, não assiste razão a quem
invoca este dispositivo como óbice legislativo à aplicação do instituto.
Superada a questão, 5há de se enfrentar a controvérsia atinente ao
fundamento do instituto no direito civil brasileiro.
Uma primeira corrente, lastreada pelos ensinamentos de Ruy Rosado
de Aguiar Júnior,[39] defende que a fundamentação do inadimplemento
anterior ao termo residiria na violação positiva do contrato. Assim, diante de
uma violação, por parte do devedor, de um dever lateral de conduta,
decorrente do princípio da boa-fé objetiva e da tutela de confiança, restaria
configurado o inadimplemento antes ao termo.
Com esse entendimento, por exemplo, Miguel Labouriau:
Assim, parece evidente que o motivo justificante da
viabilidade do inadimplemento antecipado é a cláusula de
boa-fé objetiva, que exige das partes um comportamento
probo e honesto, instalando no ambiente obrigacional a
cooperação recíproca entre as partes a fim de alcançar o
resultado útil pretendido. Qualquer que seja o elemento
objetivo que der causa ao inadimplemento anterior ao
termo, veiculará um comportamento avesso àqueles
ditames exarados pela boa-fé objetiva.[40][41]
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Em sentido diametralmente oposto, há quem entenda ser o
inadimplemento anterior ao termo uma espécie comum de inadimplemento,
com todos os efeitos daí decorrentes. Para esta parte da doutrina, deve ser
rechaçada a teoria da violação positiva do contrato, porquanto os deveres
laterais de conduta devem ser vistos como parte incindível da prestação
principal.
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Nesta linha, confira-se a lição de Anderson Schreiber:
Na perspectiva tradicional, em que o adimplemento
consiste simplesmente no cumprimento da prestação
principal, a tutela do crédito em tais hipóteses exige
mesmo o recurso a alguma figura ou norma externa à
disciplina do adimplemento, como a violação positiva do
contrato ou o (mais direto) recurso à cláusula geral de
boa-fé objetiva (art. 422). Não é, todavia, o que ocorre em
uma perspectiva funcional, na qual o cumprimento da
prestação principal não basta à configuração do
adimplemento, exigindo-se o efetivo atendimento da
função concretamente perseguida pelas partes com o
negócio celebrado, sem o qual todo comportamento
(positivo ou negativo) do devedor mostra-se insuficiente.
Vale dizer: revisitado o conceito de adimplemento, de
modo a corroborar a necessidade de um exame que
abarque o cumprimento da prestação contratada também
sob o seu prisma funcional, as hipóteses hoje
solucionadas com o uso da violação positiva do contrato
tendem a recair no âmago interno da própria noção de
adimplemento.[42]
Parece ser este o melhor entendimento. Com efeito, o
comportamento do devedor, seja aquele que viola o dever primário de
prestação, seja aquele que fere os deveres laterais de conduta ou secundários
de prestação, tão somente informa o meio pelo qual a prestação devida, em
sua concepção mais ampla e funcionalizada, é violada.
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O fato é que todos os estes deveres de conduta compõem a
prestação devida, de tal forma que importa menos ao direito a precisa
identificação do dever violado, do que a efetiva repercussão dessa violação
sobre o interesse útil programado a satisfazer o interesse do credor.
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Assim sendo, violado algum dever de conduta que torne a prestação
devida impossível de ser adimplida, ou, ainda, que acarrete o atraso do
inadimplemento de forma a inutilizar a prestação para o credor, o benefício do
termo garantido ao devedor deixa de merecer tutela do ordenamento jurídico.
Isto ocorre porque a função social para o qual ele foi concebido, qual seja,
garantir ao devedor o tempo hábil para o adimplemento da prestação devida
de forma a realizar o interesse útil programado ao credor, simplesmente não
tem mais razão de ser.
Por oportuno, convém destacar, finalmente, que a perda desse
benefício importa na imediata exigibilidade da prestação. “Vale dizer, a
prestação passa a ser exigível no momento em que é violada, ou seja, quando o
credor recebe a declaração do5 devedor no sentido de não querer adimplir,
quando a prestação se torna impossível para o devedor, ou inútil para o
credor”.[43]
Tal orientação se mostra consentânea com a análise dinâmica
funcional do termo. Desse modo, tempera-se o tradicional entendimento,
segundo o qual “o termo importa, tout court, a inexigibilidade da prestação. Na
realidade, deve-se afirmar que o termo importa a inexigibilidade da
prestação se e enquanto o benefício realiza sua função”.[44]
5. Conclusão
Como visto, erige-se necessária a releitura do direito obrigacional, de
modo a superar a visão estática e excessivamente patrimonialista proposta pelo
Código Civil de 2002.
Com efeito, constatou-se que a atual concepção de obrigação,
analisada mediante a sua perspectiva funcionalizada, impõem aos contratantes
uma série de deveres de conduta, que extrapolam o mero adimplemento da
prestação principal.

481
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

A incidência de deveres de conduta na concreta relação obrigacional
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provocou o alargamento do objeto da obrigação, que, à luz da atual dogmática
obrigacional, deve abarcar tanto os deveres de prestação primários e
secundários, como os deveres laterais de conduta. Dessa forma, somente o
comportamento do devedor que observa todos estes deveres será capaz de
realizar a função do objeto da obrigação, qual seja, a satisfação do interesse útil
do credor.
Ampliado o conceito de adimplemento, por óbvio, alargam-se as
hipóteses de inadimplemento. Dessa forma, há de se perquirir, ao longo de
toda relação obrigacional, se o devedor se comporta de modo a adimplir a
obrigação tempestivamente. Caracterizado, por qualquer conduta imputável ao
devedor, que obrigação não será mais cumprida, por ter se tornado impossível
ou inútil ao credor, o benefício do termo conferido ao devedor perde a tutela
do ordenamento jurídico. Nesse caso, restará configurado o inadimplemento
anterior ao termo e a prestação devida se tornará, de pronto, exigível.
A ausência de dispositivo legal que discipline a matéria não
obstaculiza, de forma alguma, a aplicação do instituto no direito civil brasileiro.
Como salientado alhures, tendo em vista a patente necessidade de dinamização
e funcionalização das relações obrigacionais, o alargamento do conceito
clássico de inadimplemento, com a consequente ampliação de suas hipóteses
de incidência, é medida que se impõe. Trata-se, indubitavelmente, de uma
poderosa ferramenta, que pode e deve ser aplicada com vista à tutela dos
interesses do credor.
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participação em empreendimento a ser realizado pelo Centro Médico
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da sociedade, previam atendimento médico-hospitalar gratuito ao cotista, bem
como a sua família, mediante o pagamento de quota fixa, a ser dividida em
parcelas mensais.
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vendedor tuviere fundado motivo para temer la pérdida de la cosa inmueble
vendida y el precio, podrá promover inmediatamente la resolución de la venta.
Si no existiere este motivo, se observará lo dispuesto en el artículo 1124”.
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[41] No mesmo sentido, assevera Raphael Manhães: “O inadimplemento
antecipado, dependendo do comportamento do obrigado, pode conduzir ou a
uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, e/ou a ma violação da confiança
da outra parte. Neste sentido, estar-se-á diante de uma violação ao princípio da
boa-fé objetiva, quando o devedor violar algum dos deveres impostos pelo
princípio, como ocorre: I) quando o obrigado coloca-se em posição de
impossibilidade de adimplir com a prestação; ii) quando o devedor recusa
tacitamente a realizar o cumprimento da obrigação. Por outro lado, há uma
violação do dever de confiança que permeia a relação jurídica quando o
devedor; iii) recusa, expressamente, a cumprir a obrigação que lhe é imposta”.
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pela boa-fé objetiva” TERRA, Aline de Miranda Valverde. Inadimplemento
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(Orientador)
RESUMO: Esta pesquisa tem como tema a abordagem na perspectiva da
gravidez das mulheres nos estabelecimentos prisionais, à luz dos direitos
humanos, com fulcro ao Código Penal e a Lei de Execução Penal (Lei n°
7.210/1984). Em 2016, o Brasil chegou a 726.712 pessoas custodiadas no
Sistema Penitenciário Brasileiro em junho de 2016, chegando assim a terceira
maior população carcerária do mundo, sendo 45.989 mil presas, as brasileiras
compõem a quarta maior população feminina encarcerada do mundo, cerca de
5%, de acordo com o Cadastro5 Nacional de Presas Grávidas ou Lactantes do
Conselho Nacional de Justiça , atualmente tem-se 685 presas grávidas ou
lactantes no Brasil. No decorrer do trabalho, fica nítida a transgressão à Lei que
confere ao Estado o direito de punir, com fundamentação as normas vigentes,
em tese o único direito restrito é o da liberdade, e todos os outros
permanecem garantidos, porém os efeitos da sentença penal condenatória,
atualmente, com a superlotação dos sistema penitenciários e outros fatores,
não tem sido apenas este, essas mulheres não sofrem apenas limitações ao seu
direito de ir e vir, mas sim, violações aos seus direitos básicos, com a
desatenção a direitos essenciais à saúde, à vida até os que são envolvidos em
uma política de reintegração social, educação, trabalho e atenção à
manutenção da unidade familiar, atingindo no tema do trabalho em apreço,
não só a presa, como também seu filho. Resultando em informações claras e
diretas sobre garantias constitucionais, prerrogativas legais e administrativas.
Palavras-chave: Artigo científico. Prisão. Mulheres Grávidas. Direitos humanos;
Legislação.
SUMÁRIO: 1 Introdução 2 Os Presídios Femininos: Evolução Histórica 3 O Papel
(Ou Responsabilidade) Do Estado Na Garantia Dos Direitos Humanos Das
491
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

Mulheres Grávidas Encarceradas 4 O Perfil Das Mulheres Grávidas Encarceradas
5 Discricionariedade Do Magistrado 6 Da Primazia Do Princípio Constitucional
De Presunção De Inocência 6.1 Dos Requisitos Para Prisão Domiciliar 7 Da
Capacidade Ressocializadora Das Penas 8 Considerações Finais 9 Referências

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como tema a dignidade da mulher: cárcere e a
gestação, no panorama nacional e mundial este assundo vem recebendo
destaque uma vez que o Brasil tem atualmente a terceira maior população
carcerária do mundo.
Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1998 em seu artigo
5°, inciso L, tem-se assegurada condições para que às presidiárias possam
permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Destarte, nas
demais leis infraconstitucionais, sendo a Lei de Execução Penal n° 7.210/1984,
no artigo 117, inciso IV e no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 9,
onde tem-se notadamente previsão da obrigatoriedade na garantia de
condições adequadas para as mulheres gestantes, lactantes e com filhos
menores de 12 anos durante o período estabelecido.
O método utilizado para esta pesquisa foi o método de revisão de
doutrina, análise de leis e jurisprudência emendas de tribunais nacionais.
Buscaram-se também dados censitários em bases de dados nacionais, notícias
veiculadas pela mídia a fim de se obter maiores detalhes sobre o tema.
Esta pesquisa se justifica na medida em que a sociedade necessita de
mais respostas acerca deste tema, porque entende-se que quanto mais se
estuda essa problemática mais se faz avançar a ciência do Direito.
O trabalho em apreço vai tratar sobre os direitos fundamentais,
especificamente ao direito e garantia das mulheres presas grávidas, inclusive as
que estão sob custódia estatal, tendo em vista que a Constituição da República
Federativa do Brasil no artigo 5° que “todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza [...].”, nos mesmos termos a Lei de Execução
Penal no artigo 83, § 2°, determina que:
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Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua
natureza, deverá contar em suas dependências com áreas
e serviços destinados a dar assistência, educação,
trabalho, recreação e prática esportiva.
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§ 2° Os estabelecimentos penais destinados a
mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas
possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no
mínimo, até 6 (seis) meses de idade. (Redação dada pela
Lei nº 11.942, de 2009)
Consta ainda previsão, que a penitenciária para mulheres deve ser
dotada de seção para gestante e parturiente e de creche, com a finalidade de
assistir ao menor desamparado, cuja responsável esteja presa (artigo 89 Lei de
Execução Penal).
O questionamento que norteia este trabalho é se os estabelecimentos
prisionais femininos têm estrutura para “abrigar” gestantes e as parturientes em
5
ambiente isolado, e também creches para acomodar as crianças durante o
período de 6 meses em que é permitido permanecer com a mãe.
O presente feito, será desenvolvido com fulcro à Constituição Federal, Lei
de Execução Penal (Lei n° 7.210/1984), Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei 8.069/90) entre outras normas e doutrinadores tais como: Queiroz (2015),
Mello e Gauer (2011) e Santa Rita (2007).
Ao transcorrer serão apresentados pontos específicos sobre a temática e
sugestões acerca, nitidamente não será possível esgotar somente por
intermédio do artigo.
2 OS PRESÍDIOS FEMININOS: EVOLUÇÃO HISTÓRICA
Cada época da história utilizou mecanismos distintos para aplicação de
punições àqueles que desobedeciam às regras. Mas é similar a todas as épocas
que a função era o de devolver à sociedade um indivíduo cumpridor de leis,
ainda que existisse, de fundo, um sentimento de vingança.
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Há, na prisão, um caráter disciplinar, que busca coagir os indivíduos
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inseridos, não para que retornem à sociedade como um bom cidadão, mas
como um homem útil ao sistema. É o que entende Foucault (2008, p. 119)
quando afirma que “a disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados,
corpos dóceis. A disciplina aumenta as forças do corpo (tem termos
econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos
de obediência)”.
Zanetti (2010), relata que o primeiro presídio feminino de que se tem
notícia data de 1645 em Amsterdã, na Holanda. A instituição era responsável
por abrigar mulheres pobres, criminosas, bêbadas e prostitutas, além de
meninas mal comportadas que não obedeciam a seus pais e maridos. Esse
modelo foi copiado posteriormente na Inglaterra e nos Estados Unidos, a
primeira penitenciária feminina surgiu em Nova York em 1835, sendo a única
do gênero até 1870. Posterior período, foram inaugurados os chamados
reformatórios, que visavam “ensinar” às presas o comportamento e posturas
femininas, os afazeres do lar, entre outros hábitos domésticos comuns à época.
No entanto, em um verdadeiro declínio, muitas dessas casas de correção
obrigavam as mulheres aprisionadas a se prostituírem por imposição dos
próprios administradores de tais estabelecimentos, sendo completamente
avessas à função a qual se propunham.
Maia (2009) complementa a ideia afirmando que surgiram na segunda
metade do século XIX as casas de correção, onde as presas eram confinadas em
espaços completamente iguais aos dos homens, as vezes em conjunto. O fato
acarretava uma séria de complicações, vez que começaram a ocorrer abusos
sexuais frequentes. Em razão da necessidade de reduzir as tensões existentes
no ambiente de confinamento feminino, os governos do Canadá, da França, do
Chile e da Argentina optaram por transferir o dever de criação de centros de
detenção femininos à igreja católica, que já atuava neste ramo, livrando-se
assim da responsabilidade de construir e administrar as instituições de correção
para mulheres.
O mesmo conclui, que os baixos índices de criminalidade feminina
levaram ao esquecimento da causa e ao abandono dos centros de
confinamento.
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Carlos Aguirre (2009, p.51) afirmou que “as instituições para detenção de
mulheres funcionavam como entidades semiautônomas não sujeitas a
supervisão ou regulação estatal, violando claramente a lei ao permitirem a
reclusão de mulheres sem mandado judicial”.
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No Brasil, o cárcere feminino existiu desde que se tenha história, mas até
o ano de 1940 o ordenamento jurídico do país nada regulamentava sobre o
tema, muito embora já houvesse uma diferenciação mínima, conforme afirma
Silva (2014), onde o encarceramento de mulheres se davam em salas, celas, alas
e seções diferentes das masculinas, mas tal diferenciação não era regra: quem
determinava a separação ou não entre mulheres e homens presos eram as
autoridades responsáveis, que se baseavam, geralmente, nas condições físicas
do local.
O histórico do encarceramento feminino demonstra sua forte relação
com a moralidade e a religiosidade, fatores que não são relacionados ao
cárcere masculino.
5

3 O PAPEL (OU RESPONSABILIDADE) DO ESTADO NA GARANTIA DOS
DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES GRÁVIDAS ENCARCERADAS
De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias
(Infopen), atualmente tem-se 45.989 mil mulheres presas no Brasil, destas
mulheres, 80% são mães e responsáveis principais ou únicas pelos cuidados
dos filhos (DEPEN), dentre essas mulheres, 685 estão grávidas ou lactantes
presas no Brasil, só em São Paulo, deste número, são 243 grávidas e lactantes.
É evidente que o número de mulheres encarceradas tem aumentado ao
longo dos anos, e esse crescimento tem impactado diretamente na capacidade
do sistema prisional e no déficit de vagas por Estado, em junho de 2016 por
exemplo, já havia um déficit de vagas de 358.663 mil presos (incluindo os
homens), válido reiterar que 74% das unidades prisionais destinam-se aos
homens, e apenas 7% ao feminino e outros 17% são caracterizados como
mistos, o que significa que podem contar com alas/celas específicas para o
aprisionamento de mulheres dentro de um estabelecimento originalmente
masculino (DEPEN).
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Importante indicar, que a Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/1984), em
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seu artigo 85, deixou estabelecido que a estrutura física do presídio deve ser
compatível com a sua capacidade de lotação, e o artigo 88 da mesma Lei,
garante que o cumprimento de pena ocorra em cela individual (área mínima de
seis metros quadrados).
Os estabelecimentos penitenciários estão previstos no Título IV da Lei de
Execuções Penais, que são as penitenciárias (artigos 87 e ss.), as colônias
agrícolas, industrial ou similar (artigo 91/92), a casa do albergado (artigo 93 e
ss.), o centro de observação (artigo 96 e ss.), o hospital de custódia e
tratamento psiquiátrico (artigo 99 e ss.) e as cadeias públicas (artigo 102 e ss.),
que são destinados aos condenados, submetidos à medida de segurança, aos
presos provisórios e aos egressos.
Caberá ao Juiz competente, a requerimento da
autoridade administrativa, definir o estabelecimento
prisional adequado para abrigar o preso provisório ou
condenado, em atenção ao regime e aos requisitos
estabelecidos (art. 86, § 3º, acrescentado pela Lei n.
10.792/2003). Essa decisão de caráter jurisdicional deverá
ser precedida de manifestação do preso provisório ou
condenado e do Ministério Público, sendo cabível o
recurso de agravo em execução (art.197). Não poderá,
entretanto, o preso provisório ou condenado exigir a
transferência, pois se trata de ato facultativo, baseando-se
em razões de conveniência e oportunidade. A
transferência, por isso, não poderá ser concedida por
meio de habeas corpus. (CAPEZ, 2011, p.60).
Para Noronha (1999), os estabelecimentos penitenciários representam a
evolução do direito de punir estatal e de coibir os criminosos, pois a sanção
penal percorreu um longo caminho histórico até chegar à condição atual, que é
a pena privativa de liberdade.
Segundo Nunes (2013), antes de vigorar a Lei de Execuções Penais, não
havia qualquer distinção entre estabelecimentos penitenciários, muito menos a
divisão entre presos provisórios e os presos ja? condenados, e até em relação a
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doentes mentais que praticavam crimes, sendo todos eles, sem distinção,
recolhidos num mesmo presídio, em flagrante violação aos princípios
constitucionais da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.
Assim, num mesmo estabelecimento penal, as vezes numa mesma cela,
existiam reclusos que ainda aguardavam o seu julgamento, outros já?
condenados em definitivo e tantos outros cumprindo medida de segurança.
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Contudo, a resposta que atualmente é dada à estas mulheres, é o
encarceramento, estigmatizando-as mais, e limitando ainda mais sua
perspectiva de futuro, tendo em vista, que vão retornar à sociedade.
A saída é o intermédio do judiciário na punição efetiva do ato doloso,
sem prejudicar seu retorno à sociedade.
Oliveira (2014) é enfático ao dizer que a realidade carcerária brasileira é
lamentável, pois, apesar de as prisões estarem sendo realizadas em níveis
aterrorizantes, os crimes ainda continuam sendo praticados na mesma
proporção, tendo em vista que o Estado só investe nos presídios para depositar
5
os presos, não preparando os mesmos para uma readaptação ao convívio em
sociedade, fazendo com que o percentual de retorno de egressos ao cárcere
fique em torno dos 70%.
Destarte, um estabelecimento penal, por mais estrutura que tenha, não
deixa de ter grades limitações e regras, não sendo um local adequado para um
recém-nascido de até 6 meses.
O intuito da prisão é a ressocialização da pessoa, fazendo com que não
cometa mais crimes, essa progressão que é uma característica de inúmeros
países, vai inserindo o preso aos poucos para a sociedade, não é demais
relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente,
em seu art. 5º, XLV, que “nenhuma pena passará da pessoa do condenado”.
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na sessão
do dia 20/02/2018, por maioria de votos, conceder Habeas Corpus (HC 143641)
coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de
mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães
de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da
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aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal (CPP).
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A decisão será comunicada aos presidentes dos tribunais estaduais e
federais, inclusive da Justiça Militar estadual e federal, para que, no prazo de 60
dias, sejam analisadas e implementadas de modo integral as determinações
fixadas pela Turma.
O HC foi impetrado, ou seja, ajuizado, pelo Coletivo de Advogados em
Direitos Humanos (CADHU), questionando ponto já constante na lei desde
2016.
Isto representa um grande avanço, visto que o HC coletivo impetrado, foi
concedido de acordo com pedido, ou seja, qualquer mulher presa
provisoriamente, com fulcro ao artigo 318 do Código penal, sendo; gestante,
lactante ou mães de filhos até 12 anos, podem usufruir da prisão domiciliar,
essa disposição legal é regra, o que ocorre atualmente é o tratamento da regra
como exceção pelo judiciário, fazendo com que existam poucos casos em que
esse direito dos filhos principalmente, sejam cumpridos pelo judiciário.
Nos casos em que não é concedida a prisão domiciliar, por
peculiaridades especifica da ré, o juiz tem que justificar o motivo da
permanência na penitenciária/CDP, nesses casos, no estado de São Paulo, o
recém-nascido fica com a mãe no período de 6 meses, lactante, e deve ficar em
uma ala materna,
Entretanto, o agravante ainda, são os dados sobre infraestrutura relativa
à maternidade no interior dos estabelecimentos prisionais, sobre os quais cabe
apontar que:
(i)
nos estabelecimentos femininos, apenas 34%
dispõem de cela ou dormitório adequado para gestantes,
apenas 32% dispõem de berçário ou centro de referência
materno infantil e apenas 5% dispõem de creche
(INFOPEN Mulheres, p. 18-19);
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(ii)

nos estabelecimentos mistos, apenas 6% das

unidades dispõem de espaço específico para a custódia
de gestantes, apenas 3% dispõem de berçário ou centro
de referência materno infantil e nenhum dispõe de creche
(INFOPEN Mulheres, p. 18-19).
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Tal inércia do Estado impacta diretamente na situação das mulheres
grávidas encarceradas, infelizmente, de acordo com o Ifopen, a população
carcerária feminina cresce em torno de 10,79% por mês, compondo assim a
quarta maior população feminina do mundo
Os dados acima mencionado, mostram um aumento de 680% da
população carcerária feminina brasileira em apenas 16 anos, e mesmo com tal
crescimento, a maior parte dos estabelecimentos penais são projetados para os
homens, e somente 7% para as mulheres.
O Estado tem o dever de proteger as mulheres encarceradas, sobre o
assunto supramencionado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
5
sentido de que a responsabilidade civil do ente público é objetiva, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
ESTADO. ALÍNEA C. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE TERIA SIDO
INTERPRETADO DE MODO DIVERGENTE PELOS ARESTOS
CONFRONTADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. IMPROVIMENTO.
1.

No tocante à alegada ausência de culpa pelo
evento danoso, "a jurisprudência do STJ reconhece a
responsabilidade objetiva do Estado nos casos de
morte de preso custodiado em unidade
prisional" (AgRg no AREsp 346.952/PE, Relator
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
23/10/2013). Precedentes.
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2.

Na interposição do recurso especial com base na
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alínea c do permissivo constitucional é imperiosa a
indicação do dispositivo federal sobre o qual recai a
suposta divergência jurisprudencial, o que não
ocorreu no caso em tela. Assim, não pode ser
conhecido o presente recurso especial, nos termos da
Súmula 284/STF.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 615.381/PE, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe
19/12/2014)
Por fim, quando os danos são causados por omissão do Estado, estes
submetem-se à teoria subjetiva, ou seja, deve-se comprovar a culpa estatal.
Porém, quando tratamos de relações de custódia, o ente público tem o dever
de garantir a integridade das pessoas e bens custodiados. Por isso, a
responsabilidade estatal é objetiva inclusive quanto a atos de terceiros.
4 O PERFIL DAS MULHERES GRÁVIDAS ENCARCERADAS
De acordo com o Cadastro Nacional de Presas Grávidas e Lactantes,
divulgada no dia 13/03/2018, haviam 420 mulheres grávidas e 265
amamentando seus bebês nas prisões brasileiras.
No ano passado, um censo carcerário revelou o perfil das encarceradas
que tiveram filho na prisão. Quase 70% delas tinham entre 20 e 29 anos,
segundo levantamento da Fundação Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde.
Do total dessas mulheres, 70% são de negras e pardas, parcela mais
marginalizada e excluída pelo sistema econômico brasileiro.
Segundo o CNJ, por meio de um censo carcerário, foi possível identificar
o perfil das presas que tiveram filho na prisão: 56% são solteiras, 45% não tem
nenhum registro em carteira, e se declaram autônomas, ou seja, é uma
juventude pobre, negra, sem grandes expectativas dentro da sociedade.
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Tem-se ainda, que de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de
Ciências Criminais (IBCCrim), 4.560 mulheres grávidas ou com filhos de até 12
anos estão presas provisoriamente e deverão ser beneficiadas com a decisão
do HC.
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Em 2017, houve a autorização de prisão domiciliar de Adriana Ancelmo,
(ex-primeira-dama do Rio de Janeiro com filhos de 11 e 15 anos), após decisão
no Superior Tribunal de Justiça (STJ) houve indignação por parte da sociedade,
pelo caráter excludente e seletivo da justiça, que garantiu o habeas corpus à
mulher de Sergio Cabral (preso por delitos de corrupção), enquanto mantém-se
em prisão milhares de mães pobres e negras.
O debate sobre o tema foi intensificado, com a divulgação da prisão de
Jéssica Monteiro, detida em março de 2018, com 90 gramas de maconha, no
estágio final da gravidez e mantida na cadeia, após o parto, com o bebê recémnascido.
Com esse caráter excludente da Justiça, que é evidenciada como
5
exemplo, no caso de Adriana Ancelmo (esposa do ex-governador do Rio de
Janeiro Sérgio Cabral), e também no tratamento dado aos presos da operação
Lava Jato, que aguardam julgamento em prisão domiciliar com tornozeleira
eletrônica (dos 116 condenados, 97 respondem a seus processos em liberdade
ou sob medidas alternativas), em comparação ao tratamento que recebem às
mulheres pobres e negras das periferias brasileiras, gestantes, que são mantidas
na prisão sem julgamento.
De acordo com relatório da Anistia Internacional divulgado no dia
21/02/2018, cerca de 40% dos 727 mil presos do Brasil ainda aguardam
julgamento.
Ou seja, é um verdadeiro encarceramento da população pobre, que
acaba tem seus filhos dentro da prisão, reproduzindo a pobreza de geração em
geração.
Existem alguns condenados em condição especial, mas são mínimas as
ocasiões em que são notados. Na maioria das vezes, são até esquecidos, assim
como a condição que os distingue. Esses, são aqueles presos que menstruam,
engravidam e concebem, ou, como mais são conhecidos, as mulheres.
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Conforme constatado pela Departamento Penitenciário Nacional em 16
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anos a quantidade de mulheres encarceradas saltou 700%, em 2000 eram 5.701
mulheres e em 2016 o número passou para 44 mil mulheres.
Prevê a Cartilha da Mulher Presa, do CNJ, que a mulher não perde a
guarda dos filhos quando é presa. A guarda, no entanto, fica suspensa até o
julgamento definitivo do processo, ou caso ela seja condenada a pena superior
a dois anos de prisão. Enquanto durar o cumprimento da pena, a guarda dos
filhos fica com o marido, com parentes ou com amigos da família. Cumprida a
pena, a guarda retorna à mãe, caso não haja decisão judicial contrária.
O fato de encarcerar, faz com que a vulnerabilidade social amplie,
dificultando deste modo o acesso aos serviços de saúde, na prevenção,
assistência ou vigilância, comprometendo até mesmo, o bem estar para
exercício pleno da cidadania.
Um ponto fundamental, é a ruptura nos laços sociais das mulheres que
passam a viver longe de seus familiares e amigos em um ambiente
superpopuloso, insalubre, que acaba sendo marcado pela violência e com
assistência médica limitada.
Tal vulnerabilidade torna-se um agravante, principalmente quando
correlacionados à maternidade e ao nascimento de seus filhos no ambiente da
prisão.
Se por um lado o parto é considerado um evento significativo e positivo
na vida da mulher, é até mesmo um meio de motivacional a melhora nas
condições que se encontram atualmente, por outro, pode ser fonte de estresse
psicológico e de angústia, especialmente no contexto prisional.
Intuitivamente, por conta de estereótipos e senso comum, é dedutível
que a população prisional no Brasil tenha menor grau de escolaridade – e os
números confirmam essa impressão. Segundo o relatório do Ministério da
Justiça, “manter os jovens na escola pelo menos até o término do fundamental
pode ser uma das políticas de prevenção mais eficientes para a redução da
criminalidade e, por conseguinte, da população prisional”.
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5 DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO
Não é possível tratar do encarceramento feminino sem mencionar a Lei
de Drogas, (Lei n° 11.343/2006), que entrou em vigor no dia 08 de agosto de
2006, que representa 70% das prisões femininas.
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Embora, a referida Lei tenha significado avanços, ao verificarmos a
população carcerária, na verdade representou grande aumento, Gabriel Santos
Elias, coordenador de Relações Institucionais na empresa Plataforma Brasileira
de Política de Drogas (PBPD), explica como se deu esse processo:
O problema é que, como uma forma de compensar e
aumentar essa distinção entre usuário e traficante, as
penas para tráfico de drogas aumentaram. Isso fez com
que a população carcerária nos últimos dez anos
aumentasse muito, em grande parte por crimes
relacionados a drogas. O crescimento saltou de 15% para
30% nos últimos dez anos. Realmente foi um impacto
5
muito grande, especialmente para a população feminina,
que aumentou 513%. Esse foi um dos principais impactos
da Lei de Drogas de 2006. Por isso, é muito importante
ressaltar o quão equivocada foi essa lei que buscou
aumentar a punição para os crimes relacionados a tráfico.
Nos últimos anos, a única resposta do judiciário tem sido o
encarceramento em massa, e só podemos notar o crescimento das taxas de
violência, a Lei de Drogas (Lei n° 11.343/2006), representa 60% das mulheres
encarceradas, presas por tráfico, delitos que, na grande maioria dos casos, não
envolvem violência nem grave ameaça a pessoas, e cuja repressão recai, não
raro, sobre a parcela mais vulnerável da população, em especial sobre os
pequenos traficantes, quase sempre mulheres, vulgarmente denominadas de
“mulas do tráfico”, onde a lei dê certo acaba sendo subjetiva, por não distinguir
quem ganha dinheiro, quem é traficante e quem é usuário, fazendo-se
necessárias medidas que sejam diferentes do encarceramento, tendo em vista,
que é uma questão não só criminal, e sim social.
Os juízes tem se mostrado em geral conservadores, especialmente no
que diz respeito à posse de maconha, fazendo com que a população carcerárias
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se abarrote com mulheres pobres e negras, a maioria dessas mulheres, ocupa
posição coadjuvante no crime de tráfico, realizando serviços de transporte de
drogas, armazenamento ou pequeno comércio.
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Nesses casos, quase sempre, como revelam os estudos especializados, a
prisão preventiva se mostra desnecessária, já que a prisão domiciliar prevista no
art. 318 pode, com a devida fiscalização, impedir a reiteração criminosa.
Quando essas mulheres são presas, a responsabilidade dos filhos é
transferida para outras mulheres, principalmente familiares, amigas e até
mesmo vizinhas, para evitar o envio de seus filhos aos abrigos por receio de
perder a guarda das crianças até cumprimento da pena.
O costume de transferir o cuidado dos filhos para outras mulheres – e
não aos homens – reflete a enorme disparidade de gênero no Brasil, já que as
mulheres representam 60% da força de trabalho remunerada, e ainda assim
dedicam 24,4 horas por semana às tarefas domésticas, mais que o dobro do
que os homens, de acordo com um uma pesquisa do IBGE “Se trabalho
doméstico fosse considerado parte da economia nacional, elevaria o PIB
brasileiro em 12%”, diz a economista de gênero Hildete Pereira de Melo,
professora da Universidade Federal Fluminense.
Heidi Ann Cerneka, ativista americana que trabalhou com mulheres
presas no Brasil por 20 anos e que participou da criação das Regras de
Bangkok, acredita que parte do problema é o viés judicial. “No Brasil, os juízes
são muito conservadores e tendem a condenar as mulheres não só por seus
crimes, mas pelo que consideram ‘pouco femininas’ e ‘más mães’”, explica.
Uma das soluções é a substituição ao regime aberto de prisão, onde a
mulher sai durante o dia para trabalhar e à noite se recolhe na casa de
albergados, onde a Lei de Execução Penal, autoriza quem tem mais de 70 anos,
filho menor de 12 anos, e grávidas a substituir a prisão em regime aberto pelo
regime domiciliar, isso nos casos em que já houve condenação, e já progrediu
no regime, ou iniciou no regime aberto.
A outra possibilidade é a prisão preventiva, ou seja, no curso do
processo quando a mulher ainda não tem sentença condenatória, porém estão
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presentes as possibilidades de prisão preventiva, que são; risco à ordem pública
e ordem econômica, risco de fuga, ou fato de destruição de provas, ocultação
ou ameaça à testemunha.
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Nesses casos, em substituição da prisão que não ocorreu em decorrência
da pena, e sim provisória, é autorizada a prisão domiciliar, para maior de 80
anos, que tenha filho doente, que tenha mais de 7 meses de gestação, que
tenha algum dependente menor de 12 anos na qual precise dos cuidados da
mulher.
6 DA PRIMAZIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA
Atualmente o que chama atenção é o alto índice de presas provisórias,
ou seja, ainda sem condenação, 45%, de acordo com o novo Infopen, quase
metade das mulheres encarceradas no Brasil hoje estão presas sem
condenação.
5
A presunção de inocência
trata-se de uma das garantias fundamentais,
que pela via transversa, preceitua que todos serão considerados inocentes até
que se prove o contrário, sendo um princípio implícito, é uma consequência a
direta do devido processo legal, está consolidado expressamente na
Constituição Federal de 1988, que assim dispõe no seu art. 5º, inciso LVII:
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória”

Na mesma linha de entendimento, encontramos no teor do artigo 283
do Código de Processo Penal:
Art. 283 – Ninguém poderá ser preso senão em
flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da
autoridade judiciária competente, em decorrência de
sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso
da investigação ou do processo, em virtude de prisão
temporária ou prisão preventiva.
O Beccaria (1764), em sua famosa obra Dos delitos e das penas, já
advertia que “um homem não pode ser chamado réu antes da sentença do Juiz,
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e a sociedade só lhe pode retirar a proteção pública após ter decidido que ele
violou os pactos por meio dos quais ela lhe foi outorgada.”
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Cabe dizer, que o direito Penal e o Direito Processual Penal tratam de
um dos bens jurídicos mais caros e importantes aos seres humanos, a
liberdade. Por essa razão é que todo o processo deve ser pautado sob a égide
do princípio em comento.
Assim, tem-se que a presunção de inocência é uma garantia
constitucional e princípio regente do processo penal. Ela decorre do próprio
direito natural do indivíduo, assentado nas bases de uma sociedade livre,
democrática, que respeita os valores morais, éticos, e sobretudo, os valores
pessoais, aqueles que têm por essência a proteção da pessoa humana, dentre
os quais, se insere o primado da liberdade.
Destarte, pode-se entender por esse princípio e suas fundamentações
legais, que a acusada só pode ser considerada culpada, e por conseguinte
sofrer condenação posterior transito em julgado da sentença penal
condenatória.
Não obstante, a referida garantia não proíbe que haja submissão à
prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tendo em
vista que a própria Constituição Federal prevê casos onde é possível a ré sofrer
efeitos da condenação anterior ao decreto condenatório, como exemplo, as
hipóteses de flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente (art. 5º, LXI).
O motivo pelo qual não ultraja o princípio constitucional consiste no fato
de que a prisão antes do acórdão ou sentença condenatória, se dá apenas em
situações excepcionais, como exemplo o caso da prisão em flagrante (artigos
301 a 310, do CPP), prisão preventiva (artigo 311 a 316, do CPP), da prisão
como condição para apelar (artigo 594, CPP), da prisão por força da sentença
de pronúncia (artigos 282 e 408, § 1º, do CPP), e da prisão temporária (Lei nº
7.960/1989).
Quanto às prisões em virtude de acórdão penal condenatório recorrível
(art. 27, § 2º, da Lei 8.038/90), há controvérsias acerca da sua natureza jurídica,
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o que se observa é que muitos doutrinadores não a classificam como prisão
provisória.
Tal modalidade de prisão não preenche os requisitos da tutela cautelar,
desta forma, se caracteriza por ser uma prisão provisória obrigatória decorrente
da interposição de recursos às instâncias superiores, tratando-se, pois, de uma
execução penal antecipada.
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6.1 DOS REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR
A liberdade provisória é um benefício garantido pela Constituição
Federal no artigo 5° do inciso LVI, onde há garantia de que ninguém será
levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória,
com ou sem fiança.
Na Lei n° 12.403/2011, que alterou os dispositivos do Código de Processo
Penal, em relação à prisão processual; fiança, liberdade provisória dentre outras
medidas cautelares.
5

Com fulcro a referida Lei, a prisão preventiva deve ser determinada nos
casos em que não for cabível sua substituição por outro meio cautelar, como
recolhimento domiciliar no período noturno, monitoramento eletrônico, dentre
outros.
Com a vigente redação do artigo 300 da Lei de Execução Penal, onde
tem-se obrigatoriedade da separação dos presos provisórios dos condenados.
Pode ser decretada prisão de acordo com a Lei n° 13.257/2016, que alterou
artigos do Código de Processo Penal, onde mulheres com filhos de até 12 anos
de idade e que ainda não foram condenadas podem requerer a substituição da
prisão preventiva por domiciliar.
A resolução do CNJ (n° 213 de 2015) determina que na audiência de
custódia seja verificado se há cabimento de liberdade provisória, em hipótese
de gravidez, filhos ou dependentes sob cuidado da mãe presa em flagrante, se
possui histórico de doença grave, incluída a dependência química, para
encaminhamento assistencial.
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Sobre os requisitos para recolhimento domiciliar da medida cautelar
diversa da prisão, tem-se disposto no inciso V do artigo 319 do Código de
Processo Penal, a exigência da constatação de residência fixa e de trabalho com
carteira assinada.
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7 DA CAPACIDADE RESSOCIALIZADORA DAS PENAS
Como sabido, a função do Direito Penal é garantir a liberdade de todas
as pessoas, assegurando as condições para o convívio social, atuando na
segurança dos cidadãos, na liberdade, e tutelando os seus direitos, onde o
cumprimento da pena no sistema prisional nunca poderá provocar a perda ou
minimização dos direitos fundamentais, no entanto sua interferência é aplicada
somente quando for imprescindível para o resguardo ou para a proteção
pacífica da sociedade, garantindo a liberdade e punindo apenas lesões ao bem
jurídico sendo este indispensável para a coexistência da sociedade, logo para
haver a privação da liberdade é necessário que este bem seja muito importante
por isso que não é qualquer caso que pode justificar a prisão do ser humano, a
violação dos bens jurídicos que merecem proteção estão descritos na
Constituição Federal.
Como disposto no artigo 5 da Constituição Federal, que trata das
garantias fundamentais dos direitos e deveres individuais e coletivos “Todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.
Entretanto, nós, como sociedade, acreditamos que quando a mulher vai
presa deixa de possuir direitos, reprimindo-os, e tornando seus bens jurídicos
violados, entretanto são valores constitucionalmente protegidos, deste modo,
as mulheres encarceradas têm seus direitos assegurados tanto pela
Constituição Federal, como também assegurados pela Lei de Execução Penal.
Mirabete (2010) afirma que o sistema de penas de privativa de liberdade
e seu fim constituem verdadeira contradição. É praticamente impossível a
ressocialização do homem que se encontra preso, quando vive em uma
comunidade cujos valores são totalmente distintos daquele a que, em
liberdade, deverá obedecer. Isso sem falas nas deficiências intrínsecas ou
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eventuais do encarceramento, como a superlotação, os atentados sexuais, a
falta de ensino e de profissionalização e a carência de funcionários
especializados.
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As penas privativas de liberdade são classificadas em reclusão, detenção
e prisão simples. As penas de reclusão e detenção são constituídas como base
da implicação da pratica de delito, desempenhando-se primeiramente nos
regimes fechados, semiabertos e abertos. Por outro lado, a pena de detenção é
sobreposta nas contravenções penais, seu regime é desempenhado no local
aberto ou semiaberto, enquanto que a pena simples os agentes ficam sempre
apartados dos condenados à pena de reclusão ou de detenção.
A prisão serve somente para restringir a liberdade do autor, afim de
punir sua ação ilícita, diante desse diapasão, colocam de lado qualquer
esperança de utilização do presídio com finalidade de ressocialização, já que ao
contrário disto, ocorrem julgamentos diários, rebeliões, fugas, violência sexual,
abandono familiar, cárcere em condições desumanas, portanto podemos
afirmar que a mulher encarcerada
5 se torna vítima do sistema prisional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como visto no decorrer do presente trabalho, foi possível averiguar que
apesar da Constituição do Brasil, garantir que ninguém será levado à prisão ou
nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança,
no artigo 5° do inciso LVI, ainda assim, é notório a frequente negativa de prisão
domiciliar ou mesmo a (lamentável) realidade em que o sistema carcerário
encontra-se, o descaso devido à falta de respeito à dignidade da pessoa
humana com a concordância das autoridades competentes, que constitui uma
incapacidade do Estado no que diz respeito administração penitenciária.
Hoje, somos o terceiro país com a maior população carcerária do
mundo, e é claro, que não acabamos com a violência aprisionando pessoas,
nem tão pouco tratando de forma subumana e preconceituosa, muito pelo
contrário, com o atual tratamento a violência tende a crescer, e se fortalecer se
organizando cada vez mais.
Por este motivo, diante da negligência do Estado, e do aumento do
encarceramento feminino de mulheres grávidas, pobres, sem estudo e negras,
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considerando ainda que muitas destas mulheres sofrem nos presídios, com o
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abandono da família, e muitas vezes passam por discriminação pela própria
sociedade.
É necessário ter o conhecimento de que não é qualquer punição que vai
fazer com o indivíduo se afaste da conduta delituosa, ou seja, privar o indivíduo
de um bem que é fundamental para a sua subsistência, afastando-a da família
no momento mais importante da mulher: gravidez, só colabora para que essas
pessoas, que hoje são minoria, se reúnam com aqueles sujeitos que cometem
infração mais gravosas.
As mulheres em situação de encarceramento têm demandas que são
específicas, o que não raro, e acaba sendo agravado por histórico de violência
familiar, maternidade, nacionalidade, situação financeira, uso de drogas, entre
outros fatores.
O meio e os vínculos na qual as mulheres estabelecem suas relações
familiares, incluindo até mesmo o envolvimento ao crime, principalmente
tráfico de drogas, apresenta de forma geral, grande dessemelhança quando
comparada com a realidade dos homens em situação análoga, deixando em
segundo plano as necessidades do campo feminino.
Um exemplo é a grande deficiência de dados, indicadores e informações
sobre o perfil das mulheres encarceradas, o que contribui continuamente na
invisibilidade dessas pessoas.
Assim, com a ausência de políticas públicas desídia do Estado, falta de
oportunidades para recomposição de laços afetivos, incentivo ao trabalho, e
estudo, as mulheres encarceradas se veem sem possibilidade de progredir.
O encarceramento e por conseguinte, o sofrimento na prisão, não se limita
apenas ao período do cumprimento da pena (quando há), mas se estende ao
longo da vida destas mulheres, é como se o Estado “deixasse uma marca” em
cada uma dessas mulheres, deixando profundas consequências.
Por isso, a pena privativa de liberdade será, sempre, a última ratio legis,
ou seja, a última saída para a conservação da ordem jurídica.
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Portanto é primordial fazer uma reforma no sistema carcerário, com o
propósito de buscar a ressocialização, deste modo o Estado tem o dever de
prevenir o crime, em contrapartida ele tem a obrigação de ressocializar,
reintegrar, o preso na sociedade.
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As mulheres encarceradas ficam a margem da sociedade, e quando são
levadas a julgamento ficam a margem da lei, porque (infelizmente) o que é
garantido, não as ampara, principalmente quando são negras, pobres e sem
estudo básico. Elas existem.
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Introdução
Quando o consumidor adquire um produto, especialmente um produto
durável, a exemplo de um veículo, de um eletrodoméstico ou de
um smartphone, tem consigo uma forte expectativa de que esse produto
apresente uma durabilidade minimamente razoável, aferida em face de
produtos iguais ou similares.
O fabricante, a quem interessa gerar confiança para alavancar suas
vendas e obter lucro, costuma justamente exaltar os atributos da qualidade e
durabilidade dos seus produtos, o que, todavia, nem sempre não corresponde à
realidade.
Vale lembrar que a conduta dos fabricantes é temperada por uma
tendência coletiva de mercado: a obsolescência programada. Como se costuma
dizer, “um produto que não se desgasta é uma tragédia para os negócios”.
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Enfim, é evidente que os produtos oferecidos no mercado de
consumo não são eternos e, ainda, concorrendo com eventuais falhas de
produção, existe um certo esforço por parte dos fabricantes para que seus
produtos não durem demasiadamente.
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Diante dessa realidade, muitos produtos podem apresentar defeitos
antes mesmo do decurso de um prazo curto, o que, no mais das vezes, gera
grandes dissabores consumidor e que poderá encontrar guarida no Código de
Defesa do Consumidor e nas chamadas garantias legal e contratual.
As garantias legal e contratual no Código de Defesa do Consumidor e
o seu caráter complementar
A legislação brasileira busca equilibrar as tensões no mercado de
consumo, regulando uma série de situações entre as quais se situa a matéria
em debate: garantia de produtos.
Por obra e sabedoria do constituinte originário, a Constituição Federal
5
previu, no seu art. 5º, inciso XXXII,
que “o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor”. E, mais adiante, no seu art. 170, inciso V, que a ordem
econômica observará o princípio da defesa do consumidor.

A defesa do consumidor, contemplada no aludido art. 5º, inciso XXXII, no
Título II (“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”), no Capítulo I (“Dos Direitos
e Deveres Individuais e Coletivos”), é cláusula pétrea, de acordo com o que está
assentado no art. 60, § 4º, IV, da Constituição. Não pode, por isso, ser reduzida
ou abolida.
Em atendimento ao comando dado pelo art. 48 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT), o legislador infraconstitucional, com um
certo atraso, editou a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, também
conhecida como Código de Defesa do Consumidor (CDC). Esse código,
destaque-se, representou um enorme avanço e colocou o Brasil na vanguarda
da proteção legislativa conferida ao consumidor.
No tocante, especificamente, à garantia conferida aos produtos, ponto
de constante tensão entre consumidores e fornecedores, o CDC previu, de
início, uma garantia obrigatória, chamada de garantia legal (art. 24). Essa
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garantia, diz o CDC, independe de termo expresso e não está sujeita à
disposição ou exoneração contratual. Quanto a isso, aliás, é oportuno conferir o
teor do art. 51 do CDC, donde se extrai que são nulas as eventuais cláusulas
contratuais que exonerem o fornecedor do cumprimento da garantia legal, in

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

verbis:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou
atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de
qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem
renúncia ou disposição de direitos. [...]; II - subtraiam ao
consumidor a opção de reembolso da quantia já paga,
nos casos previstos neste código; III - transfiram
responsabilidades a terceiros; IV - estabeleçam obrigações
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; [...] XV estejam em desacordo com o sistema de proteção ao
consumidor; [...]
No mesmo sentido, afastando a liberdade contratual para derrogar a
norma pública consubstanciada na garantia legal assegurada pelo CDC,
confiram-se as seguintes ementas colhidas do acervo jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis:
[...] CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMA
DE ORDEM PÚBLICA. [...] DERROGAÇÃO DA LIBERDADE
CONTRATUAL. [...]. II – O caráter de norma pública
atribuído ao Código de Defesa do Consumidor derroga a
liberdade contratual para ajustá–la aos parâmetros da lei
[...]. (REsp 292.942/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em
03/04/2001, DJ 07/05/2001, p. 151)
DIREITO DO CONSUMIDOR. [...]. NORMAS DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. ORDEM
PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. [...]. 3. As normas de
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proteção e defesa do consumidor têm índole de “ordem
pública e interesse social”. São, portanto, indisponíveis e
inafastáveis, pois resguardam valores básicos e
fundamentais da ordem jurídica do Estado Social, daí a
impossibilidade de o consumidor delas abrir mão ex ante
e no atacado. [...] (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/04/2007, DJe 19/03/2009)
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Vale destacar que o prazo da garantia contratual, absolutamente
“imexível” está regulado no art. 26, incisos I e II, do CDC: 30 (trinta) dias,
tratando-se de fornecimento de duráveis; 90 (noventa) dias, tratando-se de
fornecimento de duráveis.
Ao lado da garantia legal, o CDC previu, no art. 50, a chamada garantia
contratual. Essa garantia é oferecida pelo fornecedor ao consumidor apenas
facultativamente e pelo prazo que entender cabível, sendo conferida mediante
termo escrito. Essa garantia contratual, ademais, é complementar e, por isso
5
mesmo, é somada à garantia legal.
Confira-se, por pertinente, o que está estipulado pelo CDC nos referidos
arts. 24, 26 e 50, in verbis:
Art. 24. A garantia legal de adequação do produto
ou serviço independe de termo expresso, vedada a
exoneração contratual do fornecedor.
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios
aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta
dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de
produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se
de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. §
1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da
entrega efetiva do produto ou do término da execução
dos serviços. § 2° Obstam a decadência: I - a reclamação
comprovadamente formulada pelo consumidor perante o
fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa
correspondente, que deve ser transmitida de forma
inequívoca; II - (Vetado); III - a instauração de inquérito
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oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que
ficar evidenciado o defeito.
Art. 50. A garantia contratual é complementar à
legal
e
será
conferida
mediante
termo
escrito. Parágrafo único. O termo de garantia ou
equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira
adequada em que consiste a mesma garantia, bem como
a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e
os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe
entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no
ato do fornecimento, acompanhado de manual de
instrução, de instalação e uso do produto em linguagem
didática, com ilustrações.
A compreensão do regramento estabelecido pelos dispositivos do CDC
alhures mencionados e que tratam da garantia, como se evidencia, não
demanda maiores dificuldades, mas pode ser facilitada com um exemplo, que
retrata prática comum no mercado. Vejamos.
Pode-se imaginar que um fornecedor, que é uma montadora de veículos,
orientado por determinada estratégia comercial, ofereça à venda os seus
veículos com uma garantia de 24 meses, benefício esse devidamente registrado
em termo escrito (“Manual do Veículo”) e onde não se menciona qualquer
outra garantia.
No caso hipotético apresentado, a referida garantia de 24 meses, sem
dúvidas, é a garantia contratual, que depois de escoada totalmente, dará lugar
ao cômputo do prazo da garantia legal, que é de 90 dias, conforme previsto no
art. 26, II, e 50 do CDC.
Ainda explorando o exemplo, um consumidor que tenha adquirido um
veículo, vindo a constatar algum defeito, poderá exigir que o fornecedor honre
a garantia, podendo fazê-lo a qualquer momento desde a data em que recebeu
o veículo e até o prazo final da soma das garantias contratual e legal (24 meses
+ 90 dias).
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Advirta-se que, nas situações previstas nos §§ 2º e 3º do art. 26, que
também abrange o vício oculto (aquele que existe desde a aquisição do
produto mas não era perceptível), a contagem dos prazos previstos nos incisos
I e II do caput será obstada ou terá seu início diferido em benefício do
consumidor. Tratam-se, porém, de situações excepcionais e que aqui não serão
exploradas.
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Corroborando o explanado sobre a obrigatoriedade da garantia legal e
sobre a complementariedade dos prazos da garantia legal e contratual, na
forma disposta no CDC, seguem os seguintes excertos colhidos de julgados do
STJ, in litteris:
[...]. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...] - O início da
contagem do prazo de decadência para a reclamação de
vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá após o
encerramento da garantia contratual. Precedentes. [...].
(REsp 1021261/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA,
5
06/05/2010)

julgado

em

20/04/2010,

DJe

CONSUMIDOR. [...] GARANTIA LEGAL E PRAZO DE
RECLAMAÇÃO. DISTINÇÃO. GARANTIA CONTRATUAL. [...]
- A garantia legal é obrigatória, dela não podendo se
esquivar o fornecedor. Paralelamente a ela, porém, pode o
fornecedor oferecer uma garantia contratual, alargando o
prazo ou o alcance da garantia legal. - A lei não fixa
expressamente um prazo de garantia legal. O que há é
prazo para reclamar contra o descumprimento dessa
garantia, o qual, em se tratando de vício de adequação,
está previsto no art. 26 do CDC, sendo de 90 (noventa) ou
30 (trinta) dias, conforme seja produto ou serviço durável
ou não. - Diferentemente do que ocorre com a garantia
legal contra vícios de adequação, cujos prazos de
reclamação estão contidos no art. 26 do CDC, a lei não
estabelece prazo de reclamação para a garantia
contratual. Nessas condições, uma interpretação
teleológica e sistemática do CDC permite integrar
analogicamente a regra relativa à garantia contratual,
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estendendo-lhe os prazos de reclamação atinentes à
garantia legal, ou seja, a partir do término da garantia
contratual, o consumidor terá 30 (bens não duráveis) ou
90 (bens duráveis) dias para reclamar por vícios de
adequação surgidos no decorrer do período desta
garantia. [...]. (REsp 967.623/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009,
DJe 29/06/2009)
É certo que, na prática cotidiana do mercado de consumo, a obediência
às regras do CDC encontre uma boa resistência por parte dos fornecedores. No
geral, relativamente aos bens duráveis, os fornecedores oferecem uma garantia
contratual e, ao seu término, se negam a respeitar a garantia legal. Fazem isso
argumentando que a garantia contratual oferecida, por ter prazo maior
(normalmente é assim mesmo), já englobaria o prazo da garantia legal. Porém
como visto, essa postura se choca frontalmente com o que está prescrito no art.
50 do CDC e com a jurisprudência pátria, desrespeitando o direito assegurado
ao consumidor.
Acionada a garantia pelo consumidor, o fornecedor tem o prazo máximo
de trinta dias para sanar os vícios. E não sendo o vício sanado no referido
prazo, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua livre escolha: a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições
de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem
prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço.
É isso o que está disciplinado no art. 18 do CDC.
Evidentemente, poderá o fornecedor, tentando se esquivar do
cumprimento da lei, se recusar a honrar à garantia, negando-se, por exemplo, a
reconhecer a garantia legal. Em tal cenário, que não é tão raro, pode o
consumidor formalizar reclamações perante os órgãos de proteção do
consumidor, onde também receberá instruções mais detalhadas, e/ou buscar a
proteção perante o Poder Judiciário, ajuizando uma ação para obter a devida
reparação.
Conclusão
520
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591052

www.conteudojuridico.com.br

O CDC, regulando a proteção e a defesa do consumidor, diante da
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possibilidade de que os produtos ofertados no mercado de consumo
apresentem defeitos, prevê duas modalidades de garantia: legal e contratual.
Segundo o mencionado diploma, a garantia legal independe de termo
escrito e tem seus seguintes prazos (art. 26): 30 (trinta dias), tratando-se de
fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; 90 (noventa) dias,
tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Já a garantia
contratual é ofertada livremente pelo fornecedor, devendo ser registrada em
termo escrito. As duas garantias, legal e contratual, fundamentalmente, são
complementares (art. 50) ou seja, devem ser somadas.
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O regime de não cumulatividade das contribuições do PIS e COFINS
ensejam muitos debates e questionamentos judiciais. Dentre as muitas teses
apresentadas, sempre possuiu grande destaque a questão do creditamento de
insumo, mais precisamente, o que caracteriza insumo para fins do predito
regime de tributação.
De um lado encontramos a Receita Federal com posição muito restritiva,
pautada das IN 247/02 e 404/04, glosando e autuando muitos contribuintes
que a partir de seu entendimento ampliaram indevidamente o conceito de
insumos. Para a Secretaria, entende-se por insumo apenas bens e produtos
estritamente necessários para a consecução de sua atividade fim.
De outro lado, encontramos
contribuintes buscando a ampliação do
5
conceito de insumo, traduzindo-o como todo o necessário para a realização de
sua atividade econômica, ainda que não diretamente ligados ao fim da
empresa. Mediante esta tese, pretendem os contribuintes a utilização como
insumo e abatimento da base de cálculo das referidas contribuições dos custos
gerais, despesas comerciais, enfim, tudo o que de alguma forma contribui,
ainda que indiretamente para a disponibilização de seu produto final no
mercado (denominados insumos indiretos).
A pesquisa nos permitia encontrar gama de decisões, especialmente no
STJ, apontando a ilegalidade das instruções normativas acima mencionadas,
bem como limitando o creditamento a insumos essenciais ao processo
produtivo. Contudo, a importância do julgamento do RE 1221171, além de
ocorrer sob a sistemática dos recursos repetitivos e impactar uma vasta gama
de processos, está em propor soluções aprofundadas ao debate e apresentar
norte seguro à análise dos futuros creditamentos do regime não cumulativo
das contribuições Pis e COFINS.
De início cabe destacar no voto do E. Min. Napoleão Nunes Maia Filho a
diferenciação precisa e crucial das sistemáticas de não cumulatividade do IPI e
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restritiva da Receita Federal. Vejamos:

“27. O creditamento no IPI e no ICMS – digo isso
apenas para recordar – vincula-se ao quantum recolhido
nas operações anteriores porque os fatos geradores desses
impostos são, respectivamente, a industrialização e a
circulação comercial de mercadorias ou alguns serviços. No
caso do PIS/COFINS, o creditamento consiste em
verdadeiro ou autêntico desconto, pois essas contribuições
têm por fato gerador o próprio faturamento da empresa ou
da entidade a ela equiparada; a distinção é
formidavelmente gritante, como se percebe.
28. E essa é a pedra-de-toque para afastar a confusão
que comumente havia entre o creditamento do IPI e o
creditamento do PIS/COFINS. No primeiro caso, o tributo
incide sobre o produto, então o crédito efetivamente
decorre dos insumos; no segundo caso, vê-se que o tributo
incide sobre o faturamento, então o crédito deve decorrer –
e somente pode decorrer – das despesas, sendo essa
conclusão de clareza ofuscante ou brilhante como a do sol
nordestino.”
Pautado no esclarecimento acima, recorda o Ministro que as Leis ns.
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003 instituíram a sistemática da nãocumulatividade para a contribuição ao PIS e para a COFINS, mas não definiram
o que deveria ser considerado insumo para a consecução de tal sistemática. A
definição de insumo acabou senso instituída por meio de atos administrativo
normativos, quais sejam: Instrução Normativa SRF n. 247, de 2002 (art. 66, § 5º),
e Instrução Normativa SRF 404, de 2004.
Todavia, ambas Instruções Normativas, para definirem insumos,
pautaram-se na sistemática de não cumulatividade própria do IPI, admitindo
apenas despesas com aquisição de bens e produtos para fabricação de bens ou
prestação de serviços.
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Estes atos administrativos desconsideram que as contribuições Pis e
COFINS incidem sobre receita/faturamento, inexistindo, portanto, vinculação a
um bem especial, mas realizando a sistemática da não cumulatividade pela
técnica base sobre base.[1]

Boletim Conteúdo Jurídico n. 862 de 14/07/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Desta forma, reconheceu a ilegalidade das instruções normativas por
violaram a não cumulatividade própria das contribuições do Pis e da COFINS e
também por invadirem esfera de lei stricto sensu, na medida em que
restringiram indevidamente o conceito de insumo.
Com tal reconhecimento, o julgamento apresentou conceito de insumo,
este pautado nos critérios de relevância e essencialidade face às atividades fins
da empresa, quer de ordem material, imaterial ou ainda que não consumido no
processo produtivo, mas sem o qual o objeto ou prestação não seriam
possíveis.
A Ilustre Min. Regina Helena Costa define com perfeição e inequivocidade
os elementos essenciais de caracterização do insumo para a sistemática não
5
cumulativa do Pis e da COFINS:

“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério
definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção,
seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento
de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa
medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
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termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção
ou na execução do serviço.”
A leitura do julgamento e reflexão sobre os votos favoráveis permite a
conclusão da adoção de um critério mais amplo de insumo, favorável ao
contribuinte, porém, não irrestrito, sendo necessária a análise casuística e
instrução probatória, cabendo ao contribuinte apresentar de forma detalhada,
consistente e clara seu processo produtivo e a essencialidade e relevância de
cada item pretendido como insumo.
Não há dúvidas de que o julgamento do RE1221170-PR representou
grande vitória aos contribuintes, mas estes, ao formularem suas pretensões ao
Poder Judiciário ou administrativamente não apenas deverão apresentar seu
inequívoco direito a conceito ampliado de insumo, mas demonstrar
pontualmente o que é essencial e relevante para a formatação de seu bem ou
serviço final, provando ainda que a ausência de qualquer dos itens materiais,
imateriais, consumíveis ou não importaria em impossibilidade do fornecimento
ou fornecimento deficitário sem as características principais do objeto final da
empresa.
Isto requer não apenas esforço argumentativo, mas principalmente
organização dos processos internos de produção da empresa e clareza nos
dados contábeis, pois a produção de prova passa a ser decisiva para o
reconhecimento do direito a crédito em insumos no regime não cumulativo das
contribuições do Pis e da COFINS.
NOTAS: [1] As alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, com a
incidência não-cumulativa, são, respectivamente, de 1,65% e 7,6%. Nessa
sistemática é possível que o creditamento de valores apurados mediante a
aplicação das mesmas alíquotas, justificando assim o que se chama de técnica
de base sobre base.
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