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ATENTADO CONTRA BOLSONARO: TIPIFICAÇÃO PENAL, ATRIBUIÇÃO
DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E
JULGAMENTO
EDUARDO LUIZ SANTOS CABETTE: Delegado
de Polícia, Mestre em Direito Social. Pósgraduado com especialização em Direito Penal e
Criminologia, Professor de Direito Penal,
Processo Penal, Criminologia e Legislação Penal
e Processual Penal Especial na graduação e na
pós-graduação da Unisal e Membro do Grupo
de Pesquisa de Ética e Direitos Fundamentais do
Programa de Mestrado da Unisal.
Antes de iniciar esta singela análise, em primeiro lugar, toma-se a
liberdade de indicar o esclarecedor texto sobre o tema da lavra de Márcio
André Lopes Cavalcante, eis que o autor mencionado leva a efeito, com
esmero, excelente estudo sobre a temática. [1]
Confessa-se que, num primeiro momento, este subscritor vislumbrou
no ato perpetrado com nítido “animus necandi”, a configuração de um
crime comum de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe (ódio
político) e dissimulação (uma vez que o autor se aproxima simulando
admiração pelo político vitimado e o golpeia com a faca de forma
absolutamente inesperada e covarde). Portanto, a meu ver inicial, a conduta
seria tipificada no artigo 121, § 2º., I (torpe) e IV (dissimulação) c/c 14, II, CP.
Foi com o acesso ao texto de Cavalcante supra mencionado que se
abriu a perspectiva para a possibilidade de tipificação na Lei de Segurança
Nacional (Lei 7.170/83), mais precisamente em seu artigo 20, Parágrafo
Único, pois que houve um “atentado pessoal” com resultado lesão corporal
grave, ensejando um aumento de pena que pode chegar ao dobro (a pena
original é de reclusão de 3 a 10 anos, com o resultado mais grave pode
chegar a reclusão de 6 a 20 anos).
Ainda, num segundo momento, após o contato com o texto de
Cavalcanti, cogitou-se da possibilidade de concurso de crimes entre o
homicídio qualificado tentado e o crime contra a segurança nacional. O
4
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fundamento para tanto, seria o de que o conflito aparente de normas a ser
solvido pelo Princípio da Especialidade, não se justificaria no caso concreto,
tendo em vista a convivência possível de proteção de bens jurídicos
diversos, um individual (vida da vítima) e outro coletivo (segurança
nacional). Pensava-se no concurso formal impróprio, considerando haver
desígnios diversos, quais sejam, a morte do candidato e a ofensa ao sistema
democrático.
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De sua banda, Cavalcante defende que existe sim o conflito aparente
de normas a ser resolvido pelo Princípio da Especialidade. A tentativa de
homicídio qualificado seria afastada, tendo em vista o caráter especial da
norma da Lei de Segurança Nacional. [2]
Fato é que, após a devida reflexão, entende-se que efetivamente razão
assiste a Cavalcante. O crime perpetrado contra Jair Messias Bolsonaro foi
claramente político e a norma especial deve preponderar sobre a geral.
Dessa maneira, a atribuição para apuração do caso na fase de
5
investigação será da Polícia Federal e a competência para processo e
julgamento da Justiça Federal Comum. Observe-se que a competência da
Justiça Militar Federal, estabelecida pelo artigo 30 da Lei 7.170/83 não foi
recepcionada pela Constituição Federal de 1988, conforme bem salienta
Cavalcante. [3] O artigo 124, CF limita a Justiça Militar ao julgamento dos
Crimes Militares. Mesmo com o advento da Lei 13.491/17 e a nova redação
do artigo 9º., II, do Código Penal Militar, a situação não muda. A lei
ordinária apenas aumenta o rol do que se possa designar como “crime
militar”, quando praticado por militar em serviço ou em razão da função, o
que certamente nada tem a ver com o caso em estudo. Ademais, a lei
ordinária não poderia infringir o determinado pela Constituição Federal. Por
outro lado, à Justiça Federal Comum cabe, conforme artigo 109, IV,
processar e julgar os “crimes políticos” e as “infrações penais praticadas em
detrimento de interesse da União”. Ora, o crime político se define
exatamente pelo preenchimento dos requisitos do artigo 2º. c/c 1º. e
incisos, da Lei 7.170/83. [4] Não resta a menor dúvida de que a conduta do
criminoso foi voltada à burla do regime “representativo e democrático”,
pois que visava claramente influir na eleição pela eliminação física de um
oponente (artigo 1º., II, da Lei 7.170/83), de forma que sua motivação e
5
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objetivos, bem como a lesão aos bens jurídicos indicados no artigo 1º., da
Lei de Segurança Nacional estão plenamente satisfeitos, de acordo com o
artigo 2º, I e II do mesmo diploma. Ademais, há claro interesse da União em
jogo. A própria Justiça Eleitoral, cuja atuação dentro das normas respectivas
foi alvo do atentado, é uma Justiça Federal Especial. Fato é ainda que o
candidato atingido concorre ao cargo de Presidente da República, o que
intensifica o claro e evidente interesse da União na retidão do processo
democrático eleitoral. Além disso, como bem demonstra Cavalcante, o
Decreto 6.381/08, em seu artigo 10, garante aos candidatos à Presidência
segurança pela Polícia Federal a partir da homologação da candidatura, o
que torna ainda mais nítido que interesse e serviço da União foram
aviltados pela prática delituosa. [5] Finalmente, em se tratando de crime de
competência da Justiça Federal, nada mais óbvio do que a atribuição
investigativa da Polícia Federal, na condição de Polícia Judiciária da União
(artigo 144, I e § 1º., I e IV, CF). À Polícia Federal, igualmente, cabe a
apuração dos “crimes contra a ordem política e social”, bem como “em
detrimento de serviços e interesses da União”, o que certamente abarca o
caso concreto e em geral os crimes da Lei de Segurança Nacional.
Quanto à tipificação no artigo 20, Parágrafo Único, da Lei 7.170/83,
poder-se-ia objetar que, de acordo com a sua redação, tratar-se-ia de um
crime qualificado pelo resultado na modalidade preterdolosa, sendo fato
que o agente atuou, em verdade, com dolo direto de matar o candidato Jair
Messias Bolsonaro, o que teria o condão de afastar a legislação especial e
apontar para o crime comum de tentativa de homicídio qualificado do
Código Penal.
Novamente deve-se confessar que esse questionamento e dúvida
surgiram a este subscritor. Mas, ele não se sustenta, de modo que a
conclusão de Cavalcante no trabalho já indicado é irrefutável.
Realmente a qualificação do crime de atentado pessoal da Lei de
Segurança Nacional, se dá pelos resultados lesão grave ou morte da vítima.
Isso leva à falsa impressão de que as condutas deveriam ser informadas
somente pelo preterdolo. Mas, na verdade, elas podem ser dirigidas por
dolo ou preterdolo. Não se trata de crime necessariamente preterdoloso,
6
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mas sim qualificado pelo resultado. O crime preterdoloso é apenas uma das
modalidades dos crimes qualificados pelo resultado.
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Um dos fatores geradores de certa insegurança no trato com o
dispositivo em análise é a pobreza franciscana no que diz respeito a
estudos doutrinários e abordagens jurisprudenciais dos crimes previstos na
Lei 7.170/83. No entanto, a interpretação é viável por meio da análise de
outros casos previstos e bem assentados na doutrina e jurisprudência
pátrias.
Como já mencionado, os crimes qualificados pelo resultado admitem a
modalidade dolosa e é o que ocorre com o artigo 20, Parágrafo Único, da
Lei 7.170/83, seja para o resultado exasperador lesões graves ou para o
resultado morte.
É escólio corrente da doutrina penal:
“Crime qualificado pelo resultado: é aquele em
5
que o legislador,
após descrever uma conduta típica,
com todos os seus elementos, acrescenta-lhe um
resultado, cuja ocorrência acarreta um agravamento
da sanção penal. O crime qualificado pelo resultado
possui duas etapas: 1ª.)prática de um crime completo,
com todos os seus elementos (fato antecedente);
2ª.)produção de um resultado agravador, além
daquele que seria necessário para a consumação (fato
consequente). Na primeira parte, há um crime perfeito
e acabado, praticado a título de dolo ou culpa, ao
passo que na segunda, um resultado agravador
produzido dolosa ou culposamente acaba por tipificar
um delito mais grave. Exemplo: a ofensa à integridade
corporal de outrem, por si só, já configura crime
previsto no art. 129, ‘caput’, do Código Penal, mas,

se o resultado final caracterizar uma lesão grave ou
gravíssima, essa consequência servirá para agravar a
sanção penal, fazendo com que o agente responda
por delito mais intenso” (grifos no original). [6]
7
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Sabe-se perfeitamente que dentre as qualificadoras do crime de lesão
corporal há figuras dolosas ou preterdolosas e figuras somente
preterdolosas. É exemplo das primeiras a incapacitação para atividades
habituais por mais de 30 dias (artigo 129, § 1º, I, CP) e exemplo das
segundas a lesão gravíssima pelo resultado aborto (artigo 129, §2º., V, CP).
Portanto, comprova-se facilmente que dentre os crimes qualificados pelo
resultado pode haver casos em que esse resultado exasperante pode
derivar também de dolo do agente. Trata-se exatamente do caso que Capez
indica como de “dolo no antecedente e dolo no consequente”, ocorrendo
“uma conduta dolosa e um resultado agravador também doloso. O agente
quer produzir tanto a conduta como o resultado agravador” (grifos no
original). E autor exemplifica com a lesão gravíssima de “deformidade
permanente”, em que o agente pode querer agredir e lesionar a vítima,
bem como também desejar o resultado exasperador da deformidade. [7]
Na mesma senda encontra-se o ensinamento de Fragoso ao afirmar
que “o resultado mais grave dos crimes qualificados pelo resultado pode
ser também causado dolosamente”. E confirma a assertiva feita neste
trabalho quanto aos exemplos do crime de lesões corporais, acrescentando
o caso do roubo qualificado:
“(...), alguns dos resultados que qualificam o crime
de lesões corporais (art. 129, CP) podem ser,
indiferentemente, dolosos ou culposos. O mesmo
ocorre com o resultado morte ou lesões corporais do
dispositivo extremamente defeituoso do art. 157, § 3º.,
CP”. [8]
O exemplo do latrocínio é bastante clássico, retornando a Capez:
“Tratando-se de crime qualificado pelo resultado,
a morte da vítima ou de terceiro tanto pode resultar
do dolo (o assaltante atira na cabeça da vítima e a
mata) quanto de culpa (o agente desfere um golpe
contra o rosto do ofendido para feri-lo, vindo, no
entanto, a matá-lo). Não se trata, portanto, de infração
necessariamente preterdolosa”. [9]
8
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Sobre o mesmo delito, Mirabete e Fabbrini lembram que Fragoso, com
esteio em Bohemero e Carrara, na verdade, “reserva para o tipo penal a
denominação de latrocínio somente aos casos em que a morte da vítima
é querida pelo agente” (grifo no original). [10]
Não diverge, finalmente, Greco:
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“A morte, que qualifica o roubo, faz surgir aquilo
que doutrinariamente é reconhecido por latrocínio,
embora o Código Penal não utilize essa rubrica. Assim,
se durante a prática do roubo, em virtude da violência
empreendida pelo agente, advier a morte – dolosa ou
mesmo culposa - da vítima, poderemos iniciar o
raciocínio correspondente ao crime de latrocínio,
consumado ou tentado (...)”. [11]
A questão do roubo qualificado, tendo como possibilidade o resultado
exasperador a título de dolo é deveras importante como parâmetro de
5
interpretação do artigo 20, Parágrafo Único da Lei 7.170/83, pelo fato de
que ali se faz menção aos verbos “saquear, extorquir e roubar”, o que indica
uma mesma linha interpretativa por questão de sistemática. Ora, se no
roubo e na extorsão os resultados mais graves de lesões graves e morte
podem ser dolosos, o mesmo deve ocorrer com o crime contra a segurança
nacional que menciona igualmente os atos de roubar e extorquir, afora
saquear. Se para roubar, extorquir ou saquear o agente mata ou causa
lesões graves, não importa se o faz dolosa ou preterdolosamente, o crime e
a majorante estão configurados.
No caso do candidato atacado houve a figura do “atentado pessoal”, o
que indica ainda mais intensamente que a figura dolosa é plenamente
cabível. Dificilmente se pode imaginar um “atentado pessoal” sem que o
agente, no mínimo, queira, dolosamente, lesionar ou mesmo matar a vítima.
Podem até ocorrer situações de preterdolo, mas arrisca-se afirmar que
serão excepcionais.
Novamente, uma interpretação sistemática está a indicar que o dolo é
totalmente admissível. Na Lei de Abuso de Autoridade (Lei 4898/65), é
previsto o crime de atentado à incolumidade física do indivíduo (artigo 3º.,
9
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alínea “i”), sendo fato que predomina a tese na doutrina e na jurisprudência,
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de que em havendo lesão corporal, que será dolosa, aplica-se o concurso
material de crimes. Ademais, todos os crimes de abuso de autoridade são
de natureza dolosa. Usando o artigo 3º., da Lei 4898/65 a palavra
“atentado”, tal como o faz a Lei 7.170/83, somente é de se considerar
condutas dolosas, pois é inconcebível um “atentado culposo”. [12] Tanto é
fato que não existe tentativa de crime culposo.
Assim sendo, não parece restar dúvida de que o artigo 20, Parágrafo
Único, da Lei 7.170/83 configura um “crime qualificado pelo resultado”, mas
não necessariamente um crime preterdoloso. Podem os resultados
exasperadores lesões graves ou morte derivar tanto do dolo como do
preterdolo. E no caso concreto havia, com toda certeza, dolo direto do
agente.
Uma questão que pode ser vista na ata da audiência de custódia do
agressor, deve ser abordada. Fato é que a sua prisão em flagrante e
conversão em preventiva se deram por uma tipificação inicial no crime
acima mencionado na forma supostamente tentada. [13] Isso é um erro.
O crime perpetrado pelo agressor foi consumado e não tentado. Fato é
que o artigo 20 da Lei de Segurança Nacional usa a palavra “atentado” para
designar a conduta, de modo que se trata de infração de consumação
antecipada. Quando o “atentado” é erigido na conduta principal do tipo,
aquilo que, porventura, em outros casos, seria considerada uma tentativa,
se torna crime consumado.
Novamente é interessante trazer à balia a doutrina já existente sobre o
Abuso de Autoridade na absoluta carência de maior dedicação dogmática à
Lei de Segurança Nacional. O artigo 3º., da Lei 4898/65 também prevê
como crime “qualquer atentado” a diversos direitos fundamentais. Nesse
passo, a doutrina aponta inexistir tentativa dessas figuras delituais, pois que
já se conformam pela modalidade “tentada”. Ou seja, “atentar (tentar,
importunar, pôr em prática)”, já configura a consumação (grifos no
original). [14]
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É claro e evidente que o agressor pretendia matar o candidato Jair
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Messias Bolsonaro, mas é fato que a lei em comento prevê como crime
consumado já o próprio “atentado pessoal”, estabelecendo penas
aumentadas com os resultados lesão grave ou morte. O resultado obtido,
lesão grave, é uma das modalidades de crime consumado, ainda que tenha
o agente o intento de matar. O que ocorre, novamente na lacuna
dogmática da Lei de Segurança Nacional, é similar ao caso do crime de
Induzimento, Instigação ou Auxílio ao Suicídio (artigo 122, CP). A doutrina
aponta em geral inexistir modalidade tentada, pois se ocorre o resultado
lesão grave há previsão de uma pena mínima e máxima (crime consumado)
e se ocorre morte (também há igualmente uma pena mínima e máxima no
preceito secundário). Em um ou outro caso, ocorrem crimes consumados e
se não houver lesão grave ou morte, o que acontece é o reconhecimento
de atipicidade da conduta. [15] A única diferença é que no caso do crime
contra a segurança nacional, tratando-se de “atentado pessoal”, a
ocorrência de resultados de lesões graves ou morte são majorantes e em
não ocorrendo tais resultados o fato não será atípico, mas a figura simples
5 resultados, seja dolosa ou preterdolosa,
consumada. Com a ocorrência dos
também haverá, nas lesões ou na morte, crime consumado, mas agora com
o respectivo aumento de pena. Nos crimes qualificados pelo resultado,
independentemente do elemento subjetivo do agente, o especial resultado
exasperador da reação penal dá o tom da tipificação da conduta. No crime
de induzimento ao suicídio, por exemplo, não importa se o agente, ao
convencer a vítima a matar-se queria a sua morte. Se ocorre lesão grave,
responderá pelas penas do crime de que resultam lesões graves e não por
tentativa do crime de que resulta morte.

Poderia haver questionamento quanto ao caso do crime de latrocínio,
neste texto também apresentado como um dos parâmetros interpretativos
do crime contra a segurança nacional enquanto qualificado pelo resultado
doloso ou preterdoloso. Isso porque é reconhecida a possibilidade de
tentativa de latrocínio. Por que então não aplicar o mesmo critério ao crime
contra a segurança nacional, apontando a possibilidade de tentativa?
Acontece que o latrocínio ou o roubo qualificado por lesões graves
somente tem serventia de parâmetro no que diz respeito à possibilidade de
que a qualificação pelo resultado se dê também na forma dolosa. No mais
não há similaridade porque o crime contra a segurança nacional não pode
11
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admitir forma tentada, considerando sua natureza de crime de consumação
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antecipada. Quando a lei menciona a palavra “atentado”, “ipso facto” está
afastada a tentativa, o que não ocorre nas figuras do roubo qualificado.
Neste ponto o crime da Lei de Segurança Nacional somente se aproxima
dos modelos semelhantes de interpretação e aplicação do artigo 3º., da Lei
de Abuso de Autoridade e do artigo 122, CP, conforme antes
demonstrado.
Enfim, o crime é mesmo aquele tipificado no artigo 20, Parágrafo
Único, da Lei 7.170/83, em sua forma consumada com resultado
exasperador das lesões corporais graves (houve certamente perigo de vida
e a vítima ficará impossibilitada para ocupações habituais por mais de 30
dias), sendo a atribuição da investigação da Polícia Federal e a competência
da Justiça Federal Comum.
Vale ainda destacar que, como não se configura o homicídio
qualificado tentado, não há impedimento para o reconhecimento das
agravantes genéricas do “motivo torpe” e da “dissimulação” (inteligência do
artigo 61, II, “a” e “c”, CP). Também ao que se sabe, a vítima, Jair Messias
Bolsonaro conta com 63 anos de idade, o que enseja a aplicação da
agravante genérica do artigo 61, II, “h” (crime praticado contra maior de 60
anos). Finalmente, ao que consta, o autor do atentado já ostenta
condenações anteriores, o que, se confirmado, dará azo à aplicação
também da agravante genérica preponderante da reincidência, prevista no
artigo 61, I, CP e artigo 4º., I da Lei 7.170/83. Neste caso, entende-se que a
norma especial (artigo 4º., I, da Lei de Segurança Nacional) deverá ser
aplicada, afastando-se, para evitar “bis in idem”, a norma geral do Código
Penal. Há ainda que investigar a questão de todo o planejamento que
parece ter ocorrido para o acontecimento final, de modo que poderão
ainda haver as agravantes do artigo 4º. II, “a” (envolvimento de auxílio de
governo, organização internacional ou grupos estrangeiros) e/ou “b” (para
aquele que tenha promovido, organizado ou dirigido as atividades dos
demais envolvidos). A probabilidade de macrocriminalidade, inclusive de
caráter internacional, não é nem um pouco afastável de plano, mormente
quando se observa na ata da audiência de custódia que um simples
pedagogo, ao que consta desprovido de maiores recursos financeiros, teve
12
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assistência, havendo notícia de que um deles foi para o local em aeronave
particular somente para atender ao cliente. [16] A questão não diz respeito
a negar a ampla defesa do implicado, mas ao inusitado da situação em
relação às condições financeiras do envolvido, o que é, no mínimo, indício
de que o atentado parece não ter sido um ato isolado de um simples
desequilibrado, dando a entender, ao menos aparentemente, que algo
maior se pode encontrar por trás ou na estrutura do lamentável atentado.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva do autor do
atentado foi medida escorreita do Juízo, pois há indícios veementes de
autoria e prova da materialidade. Além disso, há fundamento na ordem
pública devido à perturbação em ato e potencial das eleições, bem como
grande possibilidade de reiteração criminosa, eis que se trata de indivíduo
engajado politicamente de forma claramente fanática e sem capacidade
crítica de seus atos devido a essa ideologização. O crime perpetrado é
doloso e de suma gravidade e tem pena máxima superior a 4 anos
(inteligência dos artigos 311, 312
5 e 313, I, CPP). Da mesma forma deverão
ser tratados e submetidos à prisão cautelar os demais participantes do
atentado que vão surgindo em filmagens e investigações. Não somente
neste caso, mas em qualquer outro de violência perpetrada com fins de
perturbação do processo eleitoral, a Justiça deve agir com o máximo rigor
e, inclusive, decretar sempre as prisões cautelares desses indivíduos que
pretendem transformar o palco da democracia em patíbulo de sangue de
acordo com suas ideologias, sejam elas quais forem.
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RESUMO: Nos derradeiros períodos, é admissível notar o acontecimento de
um fascinado de ligeiras e densas modificações no campo dos costumes,
com isso, amplos reflexos na composição das entidades familiares. Estas,
anteriormente sedimentadas no casamento e na capacidade econômica e
social do genitor a propósito dos demais componentes do seio familiar,
assim, passaram a se ajeitar em novas e multifacetadas conformações.
Circunstância que, todavia, transpõe ao amplo de apreciações mais densas,
não sendo somente no direito,5 como, além disso, em outros ramos da
informação, é o da existência de afinidades poliafetivas consentidas.
Perceba-se por tal acontecimento a construção de liames de afabilidade
marital, em maneira demorada, contínua e pública, em que exista a
coexistência de dois, três ou mais companheiros. Na presente pesquisa,
procurar-se-á apreender o Direito como acontecimento social, e não como
algum fenômeno meramente naturalístico, que tem por desígnio adequado
as circunstâncias contraditórias viventes no seio da sociedade, ao abonarlhes uma solução justa que leve à pacificação igualitária da sociedade.
Procurar-se-á, além disso, considerar, brevemente, o acontecimento social
da família, em suas distintas formações, demonstrando a importância do
reconhecimento da existência de afinidades afetuosas, como desígnio de
composição familiar, as quais envolvam duas, três ou mais companheiros.
Ainda, numa abordagem ampla será realizada uma comparação das
entidades, família poliafetiva, união estável e concubinato, abrandando o
dogma da monogamia. Por fim, foi analisado a necessidade de
reconhecimento e proteção jurídica nas relações poliafetivas em
observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana,
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da liberdade individual e da intimidade, e que, como tal, fazem jus a todo
amparo legal.
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Palavras-chave: Direito de Família. Família Poliafetiva. Consentimento.
Afetividade. Reconhecimento jurídico.
ABSTRACT: In the last periods, it is permissible to note the event of a
fascinated one of slight and dense modifications in the field of the customs,
with that, ample reflections in the composition of familiar entities. These,
previously sedimented in marriage and in the economic and social capacity
of the parent with regard to the other components of the family, thus,
began to settle in new and multifaceted conformations. This circumstance,
however, transposes to the broadest of denser assessments, not only in law,
but also in other branches of information, is the existence of consensual
poliafetive affinities. The development of ties of marital affability, in a
delayed, continuous and public manner, in which there are two, three or
more companions, coexists with such an event. In the present research, it
will be sought to apprehend law as a social event, and not as a merely
naturalistic phenomenon, which has as its proper purpose the contradictory
circumstances living within society, by providing them with a just solution
that leads to equitable pacification of society. In addition, the family's social
event will be briefly considered in its different formations, demonstrating
the importance of recognizing the existence of affectionate affinities, such
as a family composition, involving two, three or more companions . Also, in
a broad approach will be made a comparison of the entities, poliafetiva
family, stable union and concubinage, slowing down the dogma of
monogamy. Finally, it was analyzed the need for recognition and legal
protection in police relations in compliance with the constitutional
principles of the dignity of the human person, individual freedom and
intimacy, and as such, are entitled to any legal protection.
Keywords: Family Law. Polyphase family. Consent. Affectivity. Legal
recognition.
SUMÁRIO: Introdução. 1. Conceito e História da Família. 1.1 Conceito de
Família. 1.2 História da Entidade de Família. 1.3 O Direito de Família na
Constituição de 1988 e no Código Civil de 2002. 2. Os elementos
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no direito brasileiro. 2.1 A Estabilidade. 2.2 O Intuito Familiae. 2.3 A
Notoriedade. 2.4 A Afetividade. 2.5 O mútuo consentimento quanto ao
Estado não monogâmico. 3. Princípios Constitucionais Aplicáveis. 3.1
Dignidade da Pessoa Humana. 3.2 Liberdade Individual. 3.3 Intimidade e
Privacidade. 3.4 Igualdade e Respeito às diferenças. 3.5 Da Solidariedade
Familiar. 3.6 Pluralismo das Entidades Familiares. 3.7 Vedação ao
Retrocesso. 4. Comparação entre Família Poliafetiva, União Estável e o
Concubinato. 4.1 Necessidade de Reconhecimento e Proteção Jurídica das
Relações Poliafetivas no Direito brasileiro. 5. A maneira legislativa,
doutrinária e jurisprudencial das afinidades poligâmicas no direito
brasileiro. Conclusão. Referências.

INTRODUÇÃO
A perspectiva legal por companheiros que vivem em uma relação
poliafetiva é um tema contemporâneo, muito polêmico e de imensa
5
repercussão social, com isso vem sendo alvo de diversas pesquisas por
parte dos estudiosos, não existindo, assim, um posicionamento pacificado
sobre tal tema.
As famílias poliafetivas ao mesmo tempo apelidadas como famílias
simultâneas, plúrimas, múltiplas ou por poliamorismo, incidem em situações
nas quais um sujeito se põe respectivamente como membro de duas ou
mais institutos íntimos diversos entre si. A família poliafetiva como outros
fenômenos sociais que buscaram o reconhecimento jurídico, precisa vencer
barreiras e principalmente romper um dos parâmetros igualitários de maior
aditivo dogmático, qual signifique o ideal de monogamia.
Em conformidade com os elementos identificadores das relações
poliafetivas como entidade familiar, e os Princípios Constitucionais
aplicáveis, é possível evidenciar o tratamento discriminatório pela sociedade
brasileira no que tange as famílias poliafetivas, pois, esta nãoestá entre os
modelos tradicionais, como é o caso do matrimônio. Entretanto, tal
circunstância se revela como uma forma preconceituosa e incabível no nível
de evolução social que a sociedade moderna se encontra, salientando a
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importância do reconhecimento da possibilidade de reconhecimento e
proteção jurídica dessa relação.
Destarte, pode-se alegar que o Direito de família é o ramo que mais
possui mudanças contemporâneas e, em ensejo há fatos sociais, nos quais,
modificam constantemente e influenciam nos distintos costumes da vida
dos homens em sociedade.
Numerosos modelos foram superados como desenvolvimento da
sociedade e a evolução do Direito. No decorrer histórico, se teve o
patriarcalismo, formado na hierarquia do marido em prejuízo da esposa,
donde o formato masculino apresentava direitos infinitos sobre a esposa e
seus bens de família. No decorrer dos anos, esse paradigma perdeu forças e
sobreveio à isonomia entre homens e mulheres, sendo hoje todos iguais
perante a lei, dando ambos os direitos para os companheiros.
Além disso, findou-se à distinção dentre os filhos, titulados
antigamente de legítimos, consistindo em aqueles sujeitos ao qual a
afinidade procedia do matrimônio e os ilegítimos, que eram os sujeitos que
a afinidade não incidia do matrimônio. Assim sendo, os filhos passaram a
ser tratados de forma isonômica pela lei, tendo os mesmos direitos e
qualificações, independente se foram advindos do matrimônio ou não.
A dissolução do ligame matrimonial ao mesmo tempo excedeu
obstáculos, abateu o rigorismo, os lapsos temporais e a oportuna
indissolubilidade do matrimônio, a qual também era respeitada como um
sacramento. A Emenda Constitucional - EC de n° 66/2010 é modelo intenso
desse rompimento de obstáculos, produzindo uma extensão de livrearbítrio à pessoa para desconstituir seu acomodamento familiar, é a
valorização da vontade do particular.
No entanto, a Constituição Federal de 1988, ao desvincular a
imaginação sobre a qual o matrimônio era excepcional a única forma para
constituição familiar, demonstra esse desenvolvimento no Direito no
adornar das modificações sociais. Neste sentido, o artigo 226 da
constituição supracitada ocasionou antevisões de diferentes formatos de
família, além daquele estabelecido perfunctoriamente pelo matrimônio.
Contudo, embora fosse muito debatido pela doutrina e
jurisprudência o art.226 da Constituição Federal de 1988 não partiu de um
rol de interpretação taxativo. A contratempo ocasionou a idealização de
várias formas de família, sem definir quão tipificação de família precisa
20
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591263

www.conteudojuridico.com.br

seguir cada companheiro, proporcionou exemplares de múltiplos tipos

Boletim Conteúdo Jurídico n. 871 de 15/09/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

familiares, dos quais, podem ser citados, os constituídos pelo matrimônio,
pela famílias monoparentais, e a união estável, sem quaisquer restrições.
Dessa maneira, tem-se a percepção que a família consentiu deixar ser
um instituto cerimonial e absolutizado, que engodava a tutela legal de per
si, para se transformar-se em um centro social funcionalizado ao
incremento da personalidade e da dignidade de seus componentes.
Qualquer sujeito pode escolher o modelamento familiar ao qual mais
lhe contente e seja de acordo com o seu viver, competindo ao poder do
Estado resguardar essa família, involuntariamente do jeito e da forma em
que ela foi instituída.
Entretanto, se tem que, os inovadores acondicionamentos familiares
não induzem a paradigmas discretos e fundamentados excepcionalmente
no matrimônio. No decorrer histórico, logo se apresenta informações de
habituais litigiosos envolvendo as famílias poliafetivas ou plúrimas, e
simultâneos. Permanecem-se companheiros que optam em relacionar-se ao
mesmo tempo, assim sendo, concomitantemente, com duas ou mais
entidades de família, exercendo5 algum desempenho em cada um desses
centros. Qual a finalidade de recusar aos companheiros dessas relações o
devido resguardo da lei? Em réplica a esta pergunta se necessita trazer em
reflexão que o atualizado Direito de Família tem como base o conceito e a
evolução histórica sobre a temática, também serão apreciados os elementos
identificadores das relações poliafetivas como entidade familiar. Assim,
pode-se citar a constância da afinidade, a estabilidade; o objetivo de
constituição de uma família, de tal modo que se tenha intuito familiae; a
publicidade dessa relação poliafetiva para com a sociedade, do mesmo
modo que, haja notoriedade da relação; a afetividade entre todos os
companheiros dessa relação; a recíproco aquiescência quanto ao estado
não monogâmico. Ainda nessa linha de pensamento, serão abordados de
forma perfunctória os princípios constitucionais que regem o tema, a qual
assegura a isonomia, a liberdade de escolha de cada companheiro, a
dignidade da pessoa humana, e para se findar, a garantia constitucional de
pluralidade das entidades familiares, bem como, será demonstrada a forma
data pelo legislador, pela doutrina e pela jurisprudência, diante da temática
apresenta e, por fim, será demonstrada a importância do reconhecimento e
da garantia jurídica das relações poliafetivas.
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que o Direito não pode desprezar a realidade social, já que sua principal
função é promover o equilíbrio entre as relações das pessoas, uma vez que
as famílias poliafetivas consentidas integram a sociedade brasileira, qual
tutela jurídica é dada às pessoas envolvidas pelo ordenamento pátrio?
Outrossim, busca-se com a presente pesquisa se justificar pela
necessidade do reconhecimento das famílias poliafetivas consentidas no
ordenamento brasileiro, tendo em vista que essa temática tem várias
discussões até mesmo por grandes doutrinadores e especialistas na área,
assim é necessário, compreender, distinguir até onde vão os direitos
inerentes aos conviventes nas relações das famílias poliafetivas.
É de suma importância ainda frisar que, o direito pátrio necessita de
uma evolução muito grande nesse prumo, e que, por se tratar de uma
relação civil, é de suma importância o reconhecimento das famílias
poliafetivas para os companheiros dessa relação.
Ademais, será adotado o procedimento metodológico dedutivo para
a realização da pesquisa bibliográfica, bem como o uso do procedimento
técnico da análise textual, para conhecimento do autor do texto, bem como
vocabulário; análise temática, para aprender sem interferir no conteúdo do
que pretende ser passado pelo autor, compreendendo a problematização
do texto; e, por fim, uma análise interpretativa, com a finalidade de adquirir
uma posição sobre o texto.
Não obstante, o procedimento técnico adotado para a pesquisa
documental será a análise de conteúdo do texto constitucional quanto às
normas e os princípios que envolvem as famílias poliafetivas e o efeito
dessa relação civil não reconhecida ainda pelo direito brasileiro,
demonstrando assim, os direitos e deveres de cada companheiro, nessa
relação.
1

CONCEITO E HISTÓRIA DA FAMÍLIA
Com o principal objetivo de se reconhecer as afinidades poliafetivas

consentidas como entidade familiar, tem a necessidade de considerar, de
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início, o acontecimento sócio-jurídico da família, suas ascendências e
conjeturas de composição, bem como a sua flexibilização conceitual e seu
desenvolvimento histórico, de maneira a se ter a capacidade e, em seguida,
subsumir as afinidades supracitadas aos parâmetros de prestígio
projetados.
1.1

Conceito de família
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Com o desenvolvimento da cultura, cujo início normativo localiza seu
maior apontamento na Carta Magna de 1988, a família abandonou sua
configuração individual e transpôs a ser plural, isto é, permanece em
diferentes formatos e estilos de se estabelecer família. Nos termos do art.
226 da Carta Magna de 1988 enumera três: o matrimônio, união estável e
famílias mono parentais. No entanto, há várias diferenças. Dois
consangüíneos que residem munidos, ou netos e avô, por
modelo.(Gonçalves 2013, p.31)
Nesse sentido e a respeito da temática, discorre Gonçalves (2013,
p.32):

5

A vida como ela é, como dizia Nelson Rodrigues,
é muito maior do que as restritivas regras jurídicas. O
casamento é uma criação jurídica, mas a família existe
antes e acima destes artifícios jurídicos. Por isso, a
função do Direito deve estar sempre voltada a
proteger a essência, muito mais do que a forma.
Mas afinal o que é família? Até há pouco tempo
havia um conceito fechado e inquestionável, a família
é constituída pelo casamento, de união indissolúvel,
entre homem e mulher. A emenda Constitucional
n.9/77 quebrou o princípio da indissolubilidade do
casamento. A Constituição de 1988 expressou que a
família não se constitui apenas pelo casamento e não
é necessariamente entre um homem e uma mulher.
Nesse apontamento extensivo das alteradas configurações de
composição de família inclui-se, além do mono parentais, consanguíneos
residindo unidos, e as afinidades homoafetuosas. A apreciação alarga-se
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para demonstrar a novidade da realidade das famílias, recebendo novas
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adjacências do legalístico brasileiro, como aquém se elucida. (Gonçalves
2013, p.32)
Nessa linha de pensamento, discorre Gonçalves (2013, p.32):
As
uniões
afetivas
plúrimas,
múltiplas,
simultâneas e poliafetivas têm tornado o cenário
fático dos processos de família, com os mais
inusitados arranjos, entre eles, aqueles em que um
sujeito direciona seu afeto para um, dois, ou mais
outros sujeitos, formando núcleos distintos e
concomitantes, muitas vezes colidentes em seus
interesses. Ao analisar as lides que apresentam
paralelismo afetivo, deve o juiz, atento às
peculiaridades multifacetadas apresentadas em cada
caso, decidir com base na dignidade da pessoa
humana, na solidariedade, na afetividade, na busca da
felicidade, na liberdade, na igualdade, bem assim, com
redobrada atenção ao primado da monogamia, com
os pés fincados no princípio da eticidade (STJ, Resp.
1157273/RN, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, publ. 76-2010).
Assim, um dos amplos desenvolvimentos do adágio atualizado, com
o auxílio da antropologia e psicanálise, partiu apresentar originada a
abrangência de que a família não é qualquer acontecimento da natureza,
no entanto, da civilização. Se a família é um acontecimento dos costumes,
ela tem a capacidade de agüentar alterações de combinação com o
momento e o ambiente, assim sendo, cada coletividade, cada civilização
pode compor dessemelhantes configurações de família. Competirá aos
ordenamentos legais arranjar as acomodações para ajustar e resguardar
perpendiculares e obrigações decorrentes destas afinidades. (Pereira 2012,
p.21)
Não há qualquer contestação de que a família consiste em um
alvéolo fundamental de conglomerado e qualquer coletividade. Ela acorda
empenho de todos os arrabaldes da cidade, em todos os andamentos, uma
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vez que a compreendes é conservar o arranjo e o prosseguimento da
coletividade e do Estado.(Pereira 2012, p.22)
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Diversos legistas, em variados andamentos dessemelhantes,
ofereceram suas apreciações a respeito de família. Enfatiza o autor Pereira
(2012, p.22) apud Clóvis Beviláqua que: “é o conjunto de pessoas ligadas
pelo vínculo da consangüinidade, cuja eficácia se estende ora mais larga,
ora mais restritamente, segundo as várias legislações. Outras vezes, porém,
designam-se por família somente os cônjuges e a respectiva progênie.”
Assim, as normas em regras gerais fazem referência à família como
um centro mais adstrito, composto pelos progenitores e sua descendência,
apesar de que esta não seja eficaz à sua forma. É a cognominada pequena
família, que é um grupo de diminuído ao centro fundamental: genitor,
genitora e ascendentes, obedecendo
ao que os romanos
apelidavam domus. Trata-se de uma criação legal e igualitária, a qual
resultou o nome de matrimônio ou união estável, desenvolvida por dois
companheiros de sexo distinto
5 e com o desígnio de instituírem uma
comunhão de histórias e, via de preceito, de apresentarem filhos a quem
tem a capacidade de comunicar a sua alcunha e seus bens de família.
(Pereira 2012, p.22/23)
Nessa linha de raciocínio, Pereira (2012, p.22/23) apud Caio Mário da
Silva Pereira ressalta que:
(...) em sentido genérico e biológico, família é o
conjunto de pessoas que descendem de tronco
ancestral comum. Em sentido mais estrito, a família é
considerada o conjunto de pessoas unidas pelos laços
do casamento e da filiação. Durante séculos fora ela
um organismo extenso e hierarquizado, mas sob a
influencia da lei da evolução, retraiu-se, para se limitar
a pais e filhos (...).
Todavia, afirmação unânime dos perpendiculares do homem, nos
termos de seu art. 3 inciso XVI, colocou a seguinte postulação: a família é o
centro correspondente e basilar da coletividade e tem a obrigação, a
sociedade e o Estado de protegê-la. (Pereira 2012, p.23)
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Contudo, tem-se a capacidade de analisar que em acurado período
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ou ambiente, armou-se a família como uma constituição mais aberta, em
diferente, com tendência mais diminuída de seus componentes, como é
hoje em dia. No Estado Brasileiro, no Estado Francês e praticamente em
todo o mundo europeu o aparelhamento familiar reflete-se na família
trazida pelos romanos como modelo de arranjo institucional.
Segundo Pereira (2012, p.23) apud Clóvis Beviláqua:
(...) a forma mais ampliada de família corresponde
a Gens dos romanos, e a forma mais reduzida a Genos
dos gregos. Entretanto, é mesmo nos romanos que
está a nossa referência de organização familiar, onde
o ordenamento jurídico brasileiro busca sua fonte.
Mesmo com todas as modificações e evolução, o
elementos básico dos ordenamentos jurídicos
ocidentais é, e será sempre o da família romana, ainda
que comece a apontar para uma outra direção com o
abalo do modelo patriarcal instalado (...).
Pode-se afirmar que a família brasileira, como nos dias atuais é
conceituada, teve forte influência das instituições romanas, da família
canônica e da família germânica. Ademais, é de clareza solar que, o direito
da família foi fortemente entusiasmado pelo perpendicular canônico, como
decorrência especialmente do alastramento lusa. Assim, as Ordenações
Filipinas foram a basilar fonte e ocasionavam um intenso entusiasmo do
aludido direito, ao qual veio a atingir o direito brasileiro. (Pereira 2012,
p.23/24)
Nesse sentido, enfatiza Oliveira (1980, p.01) que:
Consoante Orlando Gomes, “no Direito de Família
regulam-se, precipuamente, as relações oriundas do
casamento, fonte única da família legítima, mas não se
segue daí que a lei deva desconhecer a união livre
entre pessoas que permanecem juntas para os
mesmos fins do matrimônio. A família ilegítima enseja
relações que também se compreendem no âmbito da
lei familiar, notadamente as resultantes da procriação
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natural.

Numerosos

preceitos

regem

a

filiação

ilegítima, já que o parentesco resulta não da
legitimidade da família, mas da consangüidade”.
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Diante do exposto, a imagem clássica de estirpe, para o
Perpendicular brasileiro, era a desde que ela se compõe de progenitores e
descendentes, acoplados a fragmentar de um matrimônio aceitável pelo
Estado. No entanto, a partir do ano de 1988, a Carta Magna em com
fundamento no seu artigo 226, alargou essa apreciação, adotando-se como
instituto íntimo a concordância desenvolvida por qualquer dos progenitores
e seus filhos, bem como a adesão assente. Logo, segundo Pereira (2012,
p.25), a mais bem lavra doutrinaria e a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, se tem que:
(...) Deveras, mais que um singelo instituto de
Direito em sentido objetivo, a família é uma complexa
instituição admiração ético-espiritual e propósito de
felicidade tão emparceiradamente experimentada
quanto distendida
no tempo e à vista de todos. Tudo
5
isso permeado da franca possibilidade de extensão
desse estado personalizado de coisas a outros
membros desse mesmo núcleo doméstico, de que
servem de amostra os filhos (consangüíneos ou não),
avós, netos, sobrinhos e irmãos. Até porque esse
núcleo familiar é o principal lócus de concreção dos
direitos fundamentais que a própria Constituição
designa por social em sentido subjetivo. Logo, um
aparelho, um entidade, um organismo, uma estrutura
das mais permanentes relações intersubjetivas, um
aparato de poder enfim. Poder doméstico, por
evidente, mas no sentido de centro subjetivado da
mais próxima, íntima, natural, imediata, carinhosa,
confiável e prolongada forma de agregação humana.
(...) Ambiente primaz, acresça-se, de uma convivência
empiricamente instaurada por iniciativa de pessoas
que se vêem tomadas da mais qualificada das
empatias, porque envolta numa atmosfera de
afetividade,
aconchego
habitacional,
concreta
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‘intimidade e vida privada’ (...)” (STF, ADPF 132/ADI

Boletim Conteúdo Jurídico n. 871 de 15/09/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

4277, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, j. em 5-5-2011).
Notadamente. Na inteligência do autor Pereira (2012, p.26) que se
posicionou na definição de que o artigo 226 não é numerus clausus, nesse
sentido, a jurisprudência tem entendido que:
(...) O conceito de família, expresso na
Constituição da República, está atrelado aos direitos e
garantias fundamentais e ao principio da dignidade da
pessoa humana, sendo, pois, inconcebível a distinção
entre modelos familiares, não havendo como
restringi-las a formas predefinidas. (TJMG, Ap. Cível.
1.0145.07.411192-6/001, 14ª Câm. Cív. Rel. Des.
Evangelina Castilho Duarte, publ. 9-3-2010).
Desse modo, o Direito tem a obrigação de resguardar todas as
configurações de família, não sendo somente resguardadas as famílias
formadas através do matrimonio, a união estável e as famílias mono
parentais. (Pereira 2012, p.26)
Nesse sentido, o autor Pereira (2012, p.26/27) o ensinamento
jurisprudencial entende que:
(...) Daqui se desata a nítida compreensão de que
a família é, por natureza oi no plano dos fatos,
vocacionalmente amorosa, parental e protetora dos
respectivos membros, constituindo-se, no espaço
ideal das mais duradouras, afetivas, solidarias ou
espiritualizadas relações humanas de índole privada.
(STF, ADPF 132/ADI 4277, Plenário, Rel. Min. Ayres
Britto, j. em 5-5-2011).
Isso expressou um amplo desenvolvimento na resolução legal
brasileira em afinidade à consideração de família. Ainda que, o
esclarecimento da Norma Legal só perfilhava como família aquela entidade
composta pelo matrimônio, reflita-se. Em diferentes expressões, a imagem
de família se ascendeu, aumentando-se em endereçamento a uma opinião
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mais apropriada e autêntica, estimulada pela competente realidade da
sociedade. (Pereira 2012, p.24)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 871 de 15/09/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

A Constituição Federal de 1988 tem como um dos amplos
indicadores a evolução do capítulo a respeito de família, que contornou
densamente o arcabouço do Código Civil de 1916 em afinidade ao Direito
de Família. Assim, é vislumbrado que esses dispositivos fundamentais não
nasceram de qualquer oportunidade para outra. Eles são invenção,
decorrência e tradução de uma conjuntura histórica a qual a dessemelhança
de direitos, de maneira especial entre companheiros e companheiras, não
teriam a capacidade de ter mais espaço. Controverte-se, até a admissão do
Código Civil de 2002, a autoaplicabilidade ou não dessas regras. Mas a
pluralidade dos doutrinadores nacionais apregoa abertamente em benefício
do aproveitamento adjacente daqueles amplificadores de equalização que
surgiram assinalando um inovador Direito de Família. (Pereira 2012,
p.24/25)
Segundo Pereira (2012, 5p.25) apud Gustavo Tepedino é um bom
exemplo desses juristas que entendem pela aplicabilidade direta das
normas constitucionais às relações interprivadas:
É preciso, pois, superar os velhos limites das
doutrinas do direito constitucional tendentes a
restringir a atuação das chamadas normas
programáticas, não autoaplicáveis. Toda regra
constitucional é norma jurídica com efeitos imediatos
sobre o ordenamento infraconstitucional.
A Carta Magna então vigente é toda ela regra legal, seja qual for a
categorização e quão se almeje seguir, hierarquicamente além de todas os
demais códigos da República Brasileira e, assim sendo, tem a obrigação de
acondicionar, permear, abocar abertamente todas as afinidades legais,
evidentes e particulares. (Pereira 2012, p.26)
Enfim, de alguma configuração, esta altercação continuar a ser
enterrada com o começo do Código Civil de 2002. No entanto,
involuntariamente o novo atestado legalístico, a hegemonia axiológica da
Carta Magna fica presumida em seu competente escrito ao abordar de
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preceitos definidores de direitos e abonações basais. É que, esses basilares
direitos abraçam o abro da auto executoriedade. Assim sendo, constitui que
tais direitos e garantias não estão sujeitos de cláusulas regulamentadoras
para que se revolvam reais.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 871 de 15/09/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

1.2

História da entidade de família

Para compreender a origem da família, acata-se a compreensão
freira, cristianizada, onde Gênesis[1] afirma “O Senhor Deus disse: não é
bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja
semelhante”.
A partir desse dogma sagrado aconselhou-se a concepção de família.
No entanto, já abrolha essa entidade caracterizada pelo ranço do
preconceito, pois aceita a companheira como um indivíduo inferior.
Conforme enfatiza Bastos e Luz (2008, p.245) que: “(...) há estudos
afirmando que a família teve sua origem na promiscuidade, haja vista a
não-discriminação entre pais, mães, irmãos, irmãs, filhos e filhas (...)”. No
entanto, em diferente parte, o espectro de família foi aceito como contíguo
de servos e subordinados de um dominador, administrador da família, pater
potesta, momento dentro do qual a infante era mais insignificante, tão
quanto a um artefato.
Apesar disso, conveniente cargo fora feito por Pereira e Silva (Ano 5,
Vol. 6, p. 209)[2],“quando analisando a figura paterna indicou que ela foi
última surgida na pré-história do homosapiens, por outro lado o mais
recente da sagrada família”.
Ainda nessa linha desse adágio, o autor supra, aconselhou como
justificativa a de:
(...) certas sociedades primitivas chegarem mesmo
a ignorar a paternidade biológica, confiando a
proteção e manutenção das mulheres e de seus filhos
a um chefe que não o pai: o chamado big brother. (...)
Somente mais tarde é que o pai biológico vai
apropriar-se da imagem de autoridade do chefe da
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sociedade familiar. Pereira e Silva (Ano 5, Vol. 6, p.
209)
No entanto, a partir desse andamento o esboço paterno aceitou a
corporação da divindade, recebeu aspectos de irrepreensibilidade,
aguentando o genitor biológico a ser estimado o dominador de existência e
extinção a propósito daqueles que permaneciam sob o seu
aprecio. (Oliveira 1980, pp.06)
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Por meio disso, no direito romano a família era aparelhada sob o
abro do prelado. O pater famílias desempenhava sobre os descendentes
filhos o direito de existência e de extinção, ius vitae eac necis. Teriam a
capacidade, dessa maneira, comercializá-los, impor-lhes penalidades e
aflições anatomistas e também acabar-lhes a vida. A companheira era
completamente dependente ao comando do marido e podia ser
abandonada por ato unilateral do cônjuge. (Oliveira 1980, pp.06/07)
Nessa linha de pensamento, o autor Oliveira (1980, pp.06/07) trás o
ensinamento de que:

5

Na antiga Roma, por exemplo, vamos encontrar a
família sob a forma patriarcal, isto é, sujeita à
autoridade exclusiva de um chefe – o pater, que
exercia inclusive o jus vitae et necis. A antiga família
patriarcal aparece como um agrupamento religiosoeconômico, soba potestade do pater, que exercia
poder absoluto sobre os integrantes do grupo. A
autoridade do pater, segundo Arnaldo Medeiros da
Fonseca, não conhecia limites jurídicos, se bem que
atenuada pelos usos e costumes da época. A família,
merecedora de respeito pela inviolabilidade do lar,
estava internamente sob o poder do chefe, que
exercia sobre tudo e sobre todos. Os filhos, a mulher,
os escravos, não tinham diante do pater famílias
nenhum direito. Esta unidade originária de poderes
que se exprimiu com a palavra manus, pouco a pouco,
pela influência dos costumes, se desdobrou na manus
propriamente dita, na pátria potestas e no dominium,
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que se exerciam, respectivamente, sobre a mulher e os
filhos e os escravos. E na sua longa e lenta elaboração
a família se constituiu na forma atual, que Clóvis
chamou igualitária, a qual “se não é a mais forte e se
espera modificações do tempo para acentuar-se
melhor, é, certamente, mais própria do que as suas
precursoras, para satisfazer às necessidades hodiernas
da conservação da espécie, assim como dar maior
expansão à vida física, econômica e moral do
indivíduo.
Assim, o pater exercia o seu comando a respeito de todos os seus
filhos não emancipados, sobre a sua companheira e as esposas
matrimoniadas com manuscom os seus descendentes. A família era, então,
ao mesmo tempo, era uma integração jurisdicional, religiosa, parcimoniosa
e política. O ascensionário comum vivo mais envelhecido era, também a
momento, dirigente astuto, eclesiástico e julgador. Conduzia
primeiramente, os bens familiares, conduzido pelo pater. Apenas numa
etapa, além disso,evolucionada do direito romano abrolharam bens de
família singulares, como os mealheiros, conduzidos por indivíduos que
permaneciam sob a comando do pater. (Oliveira 1980, pp.07)
Com lavra nos ensinamentos, o autor Coelho (2013, p.17) trás um
relevante posicionamento a ser apreciado:
Em termos esquemáticos, podem-se apontar as
seguintes funções da família romana: a) função
biológica, relacionada à preservação e ao
aprimoramento da espécie: com a proibição do
incesto, a família romana garantia os benefícios da
diversidade genética para as gerações subseqüentes;
b) função educacional, pertinente à preparação dos
filhos menores para a vida em sociedade, mediante a
introjeção dos valores que possibilitavam a
organização da estrutura social nos moldes então
existentes: a mulher, por exemplo, submetia-se ao
domínio do pai e, depois do marido porque a família
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lhe ensinava que assim devia ser; c) função econômica,
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que compreende a produção dos bens necessários à
vida humana, como alimentos e mobília: o excedente
era trocado no comércio pelos bens que a família não
produzia e de que necessitava; d) função assistencial,
pela qual a família amparava os seus principais
membros nas enfermidades e velhice: após a morte
do marido, a mãe e tios ficavam sob os cuidados do
primogênio; e) função espiritual, sendo a família o
local privilegiado das praticas religiosas; f) função
afetiva, indispensável à estruturação psíquica do ser
humano, construção de sua identidade e autoestima: a
família é condição essencial para a felicidade.
Assim, com o decorrer do tempo, a aspereza das normas foi
abrandada, aceitando os romanos o matrimônio sine manu, consistindo em
que as obrigações militares acicataram a concepção de bens de família
autônomos para os descendentes.
Com o Imperador Constantino, a partir
5
do período do século IV, montou-se no direito romano a compreensão
cristianizada da família, na qual preponderam as ansiedades de ordem
moral. Assim, vagarosamente a família romana foi evolucionando no
sentido de se diminuir progressivamente o domínio do pater, oferecendose bem mais autonomia à companheira e aos descendentes, lidando estes a
conduzir as economias castrenses, assim sendo, os vencimentos
militares. (Gonçalves 2013, p.31)
Por outro lado, em assunto de matrimônio, entendiam os romanos
cogentes a affectio não só na casião de sua comemoração, mas todo o
momento queo persistisse. A ausência de coexistência, o afastamento da
afabilidade era, destarte, motivo necessário para a dissolução do
matrimônio pelo divórcio. Os canonistas, todavia, contrapunham-se à
dissolução do vinculado, pois analisavam o matrimônio como um
sacramento, não tendo os homens a capacidade dissipar a união
desempenhada e usada pela Divindade: quod Deus conjunxit homo non
separet.(Gonçalves 2013, p.31/32)
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Durante o período da Idade Média as afinidades de família giravam-
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se excepcionalmente pelo direito canônico, consistindo o matrimônio
religioso o único manifesto. Conquanto as leis romanas permanecessem a
desempenhar bastante influência no comovente ao pátrio domínio e às
afinidades patrimoniais em meio aos consortes, adverte-se, a vagarosa
importância de diferentes preceitos de procedência germânica. (Gonçalves
2013, p.32)
Nesse sentido e a respeito da temática, discorre Gonçalves (2013,
p.32):
Podemos dizer que a família brasileira, como hoje
é
conceituada,
sofreu
como
conseqüência
principalmente da colonização lusa. As Ordenações
Filipinas foram a principal fonte e traziam a forte
influência do aludido direito, que atingiu o direito
pátrio. No que tange aos impedimentos matrimoniais,
por exemplo, o Código Civil de 1916 seguiu a linha do
direito canônico, preferindo mencionar as condições
de invalidade. influência da família romana, da família
canônica e da família germânica. É notório que o
nosso direito de família foi fortemente influenciado
pelo direito canônico.
Por fim, só atualmente, em cargo das amplas modificações históricas,
culturais e sociais, o direito de família transpôs a adotar rumos adequados,
com as acomodações à realidade, perdendo aquele costume canonista e
dogmático intocável e denominado de o caráter contratual, numa acertada
contrapartida quanto ao livre-arbítrio de consistir conservado ou
desconstituído o matrimônio.
1.3

O direito de família na Constituição de 1988 e no Código Civil

de 2002
Inicialmente, o Código Civil de 1916 e as regras futuras, vigorantes
no período decorrido, regulavam a família excepcionalmente pelo
matrimônio, de exemplo patriarcal e hierarquizado, assim como foi dito, ao
caminhar que o moderno aspecto peloqual é coligado tem preconizado
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novos rudimentos que endireitam as afinidades íntimas, enfatizam-se os
liames afetivos que orientam a sua concepção. Ainda nessa linha, a família
sócia afetiva procede como sendo priorizada na atual doutrina e
jurisprudência. (Gonçalves 2013, p.32)
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Nesse sentido, discorre Gonçalves (2013, p.33):
A Constituição Federal de 1988 “absorveu essa
transformação e adotou uma nova ordem de valores,
privilegiando a dignidade da pessoa humana,
realizando verdadeira revolução no Direito de Família,
a partir de três eixos básicos”. Assim, o art. 226 afirma
que “a entidade familiar é plural e não mais singular,
tendo várias formas de constituição”. O segundo eixo
transformador “encontra-se no § 6º do art. 227 da
carta magna. É a alteração do sistema de filiação, de
sorte
a
proibir
designações
discriminatórias
decorrente do fato de ter a concepção ocorrida dentro
ou fora do5 casamento”. A terceira grande revolução
situa-se “nos artigos 5º, inciso I, e 226, § 5º. Ao
consagrar o princípio da igualdade entre homens e
mulheres, derrogou mais de uma centena de artigos
do Código Civil de 1916”.
Assim, a nova Carta Magna ascendeu, além disso, outros rumos para
a entidade jurídica da família, consagrando-se em específica cuidado a
idealização íntima e o auxílio direto à família,nos termos do artigo 226, §7º
e 8º da Constituição Federal de 1988. Na comovedora à idealização íntima,
o representado abarbou o adivinha da barreira da natalidade, constituo nos
princípios da compostura afetuosa e da paternidade responsável,
glorificando incumbir ao Estado soluções educativas e científicas para o
aprendizado desse direito. Assim, não foi desconsiderando o
desenvolvimento da população de forma desordenada, compreendeu, no
entanto, que compete aos companheiros a opção dos discernimentos e dos
caracteres de atuar, sendo vedado,qualquer feitio coercivo por membro de
instituições oficiais ou reservadas, nos precisos termos do artigo art. 226, §
7º da Carta Magna atual. (Gonçalves 2013, p.32)
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Com lavra nos ensinamentos da autora Diniz (2013, p.27), se tem
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que, “(...) o direito não abarca unicamente a família matrimonial, pois
protege como veremos adiante, as uniões constituídas fora do casamento, à
sua imagem e semelhança, bem como os vínculos de filiação estabelecidos
pela adoção”.
Assim, tudo quanto à ajuda direta à família, constituiu-se que o
Estado asseverará o amparo à família na pessoa de cada um dos que a
agregam, instituindo organismos para restringir a agressão no domínio de
suas afinidades, nos termos do artigo 226,§ 8º da Constituição Federal.
(Farias e Rosenvald 2010 p.28)
Ainda nessa linha lógica e em concordância, encarrega a todos os
órgãos, instituições e conjuntos igualitários envidar valores e impelir
soluções na concretização dopreceito fundamental, natentativa de abduzir
o abantesma da desventura incondicional que acera abundante parte da
população pátria. (Farias e Rosenvald 2010 pp.28/29)
Com lavra nessa linha de raciocínio, os autores Farias e Rosenvald
(2010 p.29) apud Marcos Colares propõe:
(...) creio que há algo de novo no Direito de
Família: a vontade de vencer os limites ridículos da
acomodação intelectual. Porém, tudo será em vão sem
a assunção pela sociedade – enquanto Estado,
comunidade
acadêmica,
organizações
não
governamentais – de uma postura responsável em
relação à família – lato sensu. Transformando o texto
da Constituição Federal em letra viva.
Assim, todas as alterações sociais existidas em meados do século
decorrido e a chegada da Carta Magna de 1988, com as novidades aludidas,
induziram à admissão do Código Civil do ano de 2002. Assim, o autor
Gonçalves (2013, 34) afirma que:
[...] com a convocação dos pais a uma
“paternidade responsável” e a assunção de uma
realidade familiar concreta, onde os vínculos de afeto
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se sobrepõem à verdade biológica, após as conquista
genéticas vinculadas aos estudos do DNA.
Uma vez afirmada a coexistência íntima e comunitária como direito
constitucional, prioriza-se a estirpe sócio afetiva, ao não discernimento de
descendentes, a cor-responsabilidade dos progenitores quanto ao
aprendizado do poder íntimo, e se adota o centro mono parental como
sendo instituto íntimo. Gonçalves (2013, 34)
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Nessa linha de raciocínio a autora Diniz (2013, p.27), afirma que:
(...) deve-se, portanto, vislumbrar na família uma
possibilidade de convivência, marcada pelo afeto e
pelo amor, fundada não apenas no casamento, mas
também pelo companheirismo, na adoção e na
monoparentalidade. É ela o núcleo ideal do pleno
desenvolvimento da pessoa. É o instrumento para a
realização integral do ser humano (...).
5

Com a vinda do novo diploma, alarga, além disso, o conceito de
família, com a regulamentação da união assente como entidade familiar;
revê os regulamentos conexos a discussão, pelo cônjuge, da legitimidade
do descendente surgido de sua companheira, acertando-se à jurisprudência
predominante; reafirma a coincidência entre descendentes em direitos e
alcunhas, como assinalado na Carta Magna. (Diniz 2013, p.28)
Ainda, abate o princípio da imutabilidade do regime de propriedade
no matrimônio; restringe a afinidade, na linha transversal, até o quarto
alcance, por ser este o contorno constituído para o direito sucessório;
engranza novo regime de bens, em substitutivo ao regime parafernal,
cognominado regime de participação derradeira nos aquestos; adjudica
novidadede estudo à disciplina de invalidade do matrimônio, que obedece
melhor à natureza dos acontecimentos; coloca nova matéria da entidade da
adoção, abrangendo tanto infante e púbere como a de maiores, exigindo
metodologia judiciária em ambos os acontecimentos; regula a dissolução
da sociedade matrimonial, revogando de maneira implícita as leis de modo
objetivo da Regra do Divórcio, sustentadas, entretanto, as procedimentais.
(Diniz 2013, p.28/29)
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Por fim, disciplina o pagamento de sustentos segundo a nova
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abantesma, desamparando o austero discernimento da mera segurança dos
meios de estabilidade; sustenta a criação do bem de família e procede a
uma revisão nas regras respectivas à tutela e à curadoria, acrescentando a
presunção de curadoria do doentio ou portador de deficiência física, em
meio a ulteriores adulterações. (Pereira 2013, p. 44/45)
Pereira (2013, p. 45) ressalta que:
(...) “inovações constitucionais” no Direito de
Família destacam-se ainda a plena igualdade jurídica
dos cônjuges; a abolição da desigualdade dos filhos; o
reconhecimento dos filhos havidos de relação
extramatrimonial; a reforma do pátrio poder (hoje
poder familiar); a colocação em família substituta
(adoção ou tutela e guarda) (...).
Nesse contexto, frisa-se que novidade saludidas dão uma visão
panorâmica das densas alterações relacionadas ao direito de
família,comprovam e advertem a colocação social da família no direito
brasileiro a dar início de maneira especial da proclamação da igualdade
incondicional dos consortes e dos descendentes.Do estudo atinente à
guarda, conservação e instrução da descendência, com imputação de
capacidade ao juiz para definir consecutivamente no interesse desta e
definir a guarda a quem assoalhara mais perfeitas qualidades de exercê-la,
bem como para interromper ou depor os progenitores a capacidade íntima,
quando carecerem às obrigações essenciais; do reconhecimento do direito
a mantimentos até mesmo aos companheiros e da observância do
circunstanciado socioeconômicas na qual se acharem os interessados; do
compromisso conferido a ambos os consortes, apartados de acordo com a
justiça, anteriormente a admissão da Emenda Constitucional de número 66
do ano de 2010, ou divorciados, de colaborarem, na dimensão de seu
expediente, para o custeamento dos descendentes, etc.(Gonçalves 2013,
p.34/35)
Nesse sentido e a respeito da temática, discorre Gonçalves (2013,
p.35):
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Acrescente-se, por fim, que há, na doutrina, uma
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tendência de ampliar o conceito de família, para
abranger não mencionadas pela Constituição Federal.
Fala-se, assim, em:
a)Família matrimonial: decorrente do casamento;
b)Família informal: decorrente da união estável;
c)Família monoparental: constituída por um dos
genitores com seus filhos;
d)Família anaparental: constituída somente pelos
filhos;
e)Família homoafetiva: formada por pessoa do
mesmo sexo;
f)Família eudemonista: caracterizada pelo vínculo
afetivo.
Para se findar, a Lei de número 12.010, do ano de 2009, mais
conhecida como Lei da Adoção, trás o conceito de família amplo, assim
sendo, como aquela entidade5 que se abre para além da coesão de
progenitores e descendentes ou da integração do casal, desenvolvido por
parentes adjacentes com os quais a infante ou púbere coexista e conserva
liames de afinidade e consecutivamente afetividade.
2
OS
ELEMENTOS
IDENTIFICADORES
DAS
RELAÇÕES
POLIAFETIVAS CONSENTIDAS COMO ENTIDADE FAMILIAR NO
DIREITO BRASILEIRO
No que pulsa o alvejado de se examinar os elementos no quão
permitirão distinguir uma agnação poliafetiva como uma acertada entidade
familiar, tem-se por aceitável compará-la proporcionalmente com as quais
incidem também de modo a serem assinaladas pelos ensinamentos teóricos
e também com lavra na jurisprudencial, como com ao qual não o incidem
com o desígnio de elucubrar os assuntos de justaposição com aquelas e de
afastamento destas.
Assegura-seque arranjares intelectuais comparáveis fragmentou
procurados pelos jurisconsultos, momento esse que se acometeu de
compor a absorção das uniões extras conjugais que apresentariam a
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aptidão de serem existidas como família para o acabamento de assistência
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e tutela por artifício do Estado de Direito.
Com certeza, por se apresentar cautela em uma conjuntura a quão se
tem o repúdio moralista de vastos membros da coletividade, os quais
arquitetam com que seus artefatos escolham por inteligência, a empreitada
de encontrar tais informações que teriam a capacidade de caracterizar e
torna-se ao mesmo tempo trabalhosa.Ao mesmo tempo, é de suma
relevância trazer à baila o posicionamento de Gama apud Maria Berenice
Dias (2003, p.122), “em se tratando de situação fática, difícil ou impossível a
tarefa de estabelecer certos requisitos ou elementos estanques para a
configuração de forma apriorística”das relações poliafetivas.
Todavia, torna-se benéfico o auxílio de determinadas condições
justapostas pela doutrina e com fulcro na jurisprudência adequada de
caracterizar as uniões constantes, prontamente porque permanecem e são
desiguais os pontos dos quais dirijam as entidades as quais se transpõem
extremamente próximas.Com fins na análise, serão apreciados nesse afazer,
cinco elementos, os quais irão incidir em um deles protegido à agnação
análoga consentida, a qual tem a probabilidade de reconhecê-la como uma
entidade do direito das famílias: a constância da afinidade, assim sendo, a
estabilidade; objetivo de constituição de uma família, de tal modo que se
tenha intuitofamiliar; a publicidade dessa relação poliafetiva para com a
sociedade, do mesmo modo que, haja notoriedade da relação; a afetividade
entre todos os companheiros dessa relação; a recíproca aquiescência
quanto ao estado não monogâmico.
2.1

A estabilidade

A constância da afinidade é amplamente adaptada como uma das
características imperativas para a asseveração de uma entidade íntima,
ainda nas controversas famílias poliafetivas, ou concubinárias.
No entanto, ser durável proclama que a união proporcione
inferiormente no desígnio incivilizado dos artefatos, o estilo de perenidade,
de resistência. Além disso, nessa linha de pensamento, Moraes (1998, p.
93/94) ressalta que: “(…) que não seja imortal, posto que seja chama, mas
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que seja infinito enquanto dure”. Atribui-se, assim sendo, à afinidade em
meio aos companheiros uma exterioridade não eventual, não momentânea.
Assim, o autor Pereira (2013, p.629) sobreleva que: “(...) por sua vez, e
de acordo com a Constituição da República, gravita em torno da
durabilidade, convivência sob o mesmo teto, prole, relação de dependência
econômica.”
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Igualmente, é acentuado observar que, presentemente, no que abala
à união estável, em baleado a qual carece ser aberto às agnações
poliafetivas aceitadas, não permanece ponderar em dilatação mínima de
ocasião de obstinação da agnação, agora o qual necessitam ser analisadas
são as circunstâncias privadas e casuísticas de determinada agnação.
(Pereira 2013, p.629)
Todavia, em que pese não se determinar algum prazo de resistência
menor, é imprescindível aquiescer que não se tem a capacidade de ser
constante qualquer afinidade temporária e sobrestada. (Pereira 2013, p.629)
5

Nessa mesma linha de pensamento, e com fulcro no ensinamento de
Rizzardo (2009 p. 913): “Não se tem como consolidado aquilo que não é
sólido, e só se considera sólido o que ficou solidificado, isto é, pela ação do
tempo, os anos se tornaram seguro, firme, ficou duro, estável, imbatível”.
Desse modo, sobrevém rebater que não há um período mínimo de
convivência, para que seja reconhecida a união estável, pois esta é distinta
em cada situação fática.
Todavia, o autor Pereira (2013, p.630) trás que: “Igualmente não nos
preocupamos com o tempo de duração”, que pode ser mais ou menos
longo. O que importa é serem as uniões duradouras, inspiradas no
elemento anímico, a gerar a convicção de que podem marchar para a
relação de matrimônio. Sendo assim apura-se que a união estável se
materializa diante de momentos difíceis e harmônicos e expectativas
posteriores comuns.
É de clareza solar que, esse afinco decretado pela norma jamais
apresentará aptidão de ser absoluto, pois, nem na união estável e nem se
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quer no matrimônio, será admissível afiançar determinada certeza de
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conservação duradoura dentre o casal de companheiros. De conformação
acomodada, ela é atinente, permanecendo sujeita aos elementos subjetivos
dos compartes dessa afinidade. (Pereira 2013, p.630)
Equivale-se a expor, assim sendo, que o afinco decretado pela norma
não guarda nenhuma imputação com o equilíbrio emocional das compartes
envolvidos nessa afinidade, que passa copiosamente da individualidade de
cada um, do que do fundamental desígnio de sustentar uma agnação
íntima. (Pereira 2013, p.630)
Por tal ensejo, adjudicará ao aplicador do Direito, no episódio
concreto, constatar se, em acedência com os demais elementos
identificadores, o momento transcorrido da agnação foi acertado de,
naquela circunstância, estabelecer liames acertes ao ponto de se compor
uma entidade íntima na agnação poliafetiva aprovada sob análise.
2.2

O intuito familiae

Por meio da realidade social, vista de um prisma contemporâneo, se
tem que o princípio cujo se nomeia de intuito familiae seria a finalidade que
os companheiros envolvidos em determinada relação de estabelecer
precisamente uma família. Ademais, trata-se de um componente que tem
sido considerado principal para a caracterização de uma semelhança como
entidade familiar, de invento subjetivo, quando então se examinará se os
companheiros da sociedade permanecem, abrangidos dentre si, na mesma
vontade de partilhar suas histórias e gerar empenhos para a concretização
do bem comum, sejam eles afetivo e/ou material – dos companheiros.
Nessa linda de pensamento, Farias e Rosenwald (p.449, 2010)
abordam a temática:
Trata-se, efetivamente, da firme intenção de viver
como se casados fossem. Sem dúvida, é fundamental
a existência de uma comunhão de vidas no sentido
material e imaterial, em correspondência e similitude
ao casamento. É uma troca de afetos e uma soma de
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objetivos comuns, de diferentes ordens, solidificando
o caráter familiar da relação.
Entretanto, no sentido do pensamento acima, é de suma importância
afirmar que: o intuito dos companheiros são o de se casarem, acaso tal
evolução fosse permitida pela legislação; contudo, como não o sendo
permitido em lei, coexistem e comportam-se de tal modo o fossem.
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Eleva-se ainda que, nas famílias monoparentais, que teve seu
reconhecimento expresso pela Carta Magna vigente, e ainda nas
anaparentais, aceitadas pelos ensinamentos doutrinários e com lavra na
jurisprudência, a vivência da affectio societatis familiar é acontecimento da
realidade social e, em nenhum momento, se inventaria com a obrigação de
existir afinidades de invento sexual entre os membros, companheiros.
Imprescindível acolher, pois, que há entidades familiares nesses
acontecimentos, precisamente por existir o artefato anímico de junção de
esperanças e acabrunhamentos, de felicidades e angústias, a importância de
não ter envoltura sexual dentre
5 os companheiros. (Farias e Rosenwald
p.449, 2010)
Ademais, ora, se ainda sem sexo, existe entidades de família, não tem
porquanto se restringir o conceito de entidade familiar, quando exista
envoltura sexual dos companheiros, às afinidades monogâmicas.
Assim, para que se enxergue a affectio societatis íntima, essa
manifesta intenção dos companheiros envolvidos no compartilhamento de
suas histórias, não é o acontecimento de existir relações sexuais entre ao
mesmo tempo entre dois de seus personagens que apresentará o condão
de corromper o estilo familiar do entidade.
Enfim, de certo é que, ao se distinguir as afinidades não
monogâmicas em esboço de diferentes que não tenham o animus de
composição de uma família arranjo cogentes atentarem para o aspecto do
componente volitivo, de jeito ativo e passivo, por completos, e com
afinidade a todos os companheiros envolvidos. Atualmente, não é
permitido recusar a espécie jurídica de entidade familiar, assim sendo,
familiar.
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2.3

A notoriedade

Afirmar que uma afinidade é evidente exprime que o convívio e a
finalidade de composição de uma família careçam serem externados pelos
companheiros componentes daquele entidade. Assim, a popularidade,
assim conhecida também como notoriedade, concebe o avesso do
clandestino, do escondido. A situação fática de viver como se casados
fossem não pode ser algo adstrito ao conhecimento exclusivo de seus
integrantes, de sorte que é imprescindível algum modo de ostentação e
apresentação social do vínculo, a fim de se caracterizar a notoriedade.
Todavia, embora exista, subjetivamente, o intento dos companheiros
envolvidos de estabelecer uma entidade familiar, se tal aspiração se
restringe a esfera visceral da afinidade, não há como se descobrir além
qualquer entidade familiar. (Dias (2013, p.163/164)
Assim, tal conhecimento externo tem a capacidade, no entanto, ser
adstrito a um acanhado grupo social, de feitio que não se chegue a uma
constituição estabelecida em publicidade notória, ainda porquanto a Carta
Magna em sua disposição legal, expressa no artigo 5º, inciso XII, garante a
todos o direito à privacidade. (Dias 2013, p.164)
Ademais, Dias (2013, p.164) esboça uma importante diferenciação
em meio à notoriedade e publicidade, e ressalta ser aquela, e não esse
escopo para a consideração de uma entidade familiar do direito das
famílias:
Há uma diferença de grau, uma vez que tudo que
é público, é notório, mas nem tudo que é notório é
público. A publicidade denota a notoriedade da
relação no meio social freqüentado pelos
companheiros, objetivando afastar da definição de
entidade familiar as relações menos compromissadas,
nas quais os envolvidos não assumam perante a
sociedade a condição de “como se casados fossem”.
Ademais, conforme trago anteriormente, a vivência de relações
poliafetivas admitidas é um fenômeno natural real, sendo assim, um
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acontecimento social da natureza dos companheiros. Por sensato, em valor
do elevado nível de abusão e rejeição da sociedade, existe uma
convergência inflexível, ao menos presente, até os dias atuais, aos quais tais
afinidades consistam em ser sustentadas, muitas das vezes, de formato
ocultado, o que muito atrapalha sobremaneira a sua assimilação. (Dias
2013, p.164)

2.4
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Enfim, como o que se estabelece não é a divulgação aberta, é
admissível adotar a probabilidade sobre a temática, das afinidades
poliafetivas aceitadas que gozem de simpatia em meio à sociedade de
convívio dos compartes, mesmo que exista de maneira cordata as suas
multíplices afeição.
A afetividade

O Estado impõe a si obrigação para com os seus cidadãos. Através
disso elenca na Carta Magna um rol gigantesco de direitos singulares e
sociais, com o feitio de garantir a dignidade de todos os indivíduos. Assim,
5
tal bagatela ao mesmo tempo é do compromisso de garantir laços afetivos:
o inicial obrigado a garantir o laço afetivo por seus cidadãos é o próprio
Estado. Ainda que, a Carta Magna apresente agarrado o afeto na esfera de
sua cobertura, a expressão afeto não permanece na escritura constitucional.
Entretanto, ao serem conhecidas como entidade familiar, assim sendo, faz
jus à tutela jurídico-legal as uniões estáveis, a qual se forma sem o
estampilho do matrimônio, isso constitui que os laços afetivos, que unem e
enlaçam dois companheiros, contraiu a consideração e admissão no sistema
jurídico.Assim sendo, existe a constitucionalização de um arquétipo de
família eudemonista e igualitário-social, com maior espaço para os laços
afetivos e a concretização particular de cada companheiro. (Dias 2013,
p.72/73)
Nessa mesma linha de pensamento, Dias (2013, p.73) ressalta que:
O princípio jurídico da afetividade faz despontar a
igualdade entre irmãos biológicos e adotivos e o
respeito a seus direitos fundamentais. O sentimento
de solidariedade recíproca não pode ser perturbado
pela preponderância de interesses patrimoniais. É o
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salto à frente da pessoa humana nas relações
familiares, como diz Paulo Lôbo, que identifica na
Constituição quatro fundamentos essenciais do
princípio da afetividade: (a) a igualdade de todos os
filhos independentemente da origem (CF 227 § 6º); (b)
a adoção, como escolha afetiva com igualdade de
direitos (CF 227 §§ 5º e 6º); (c) a comunidade formada
por qualquer dos pais e seus descendente, incluindo
os adotivos, com a mesma dignidade da família (CF
226 § 4º); e (d) o direito à convivência familiar como
prioridade absoluta da criança, do adolescente e do
jovem (CF 227).
Entretanto, o Código Civil utiliza à palavra afeto somente para
identificar o pai a quem tem obrigação ser deferida a guarda unilateral, nos
termos do artigo 1.583 §2º inciso I. Invoca a relação dos laços afetivos como
componente alusivo para a acepção da guarda a benefício de terceiro
indivíduo, conforme preceitua o artigo 1.584 §5º. Ainda que com amplo
empenho se obtenha considerar na lei a elevação dos laços afetivos a valor
jurídico, relevante é reconhecer que com acanhamento mostrou-se o
legislador.
Nessa mesma linha de pensamento, Dias apud Belmiro Welter (2013,
p.73) afirma que:
(...) identifica em outras passagens a valoração do
afeto no Código Civil: (a) ao estabelecer a comunhão
plena de vida no casamento (CC 1.511); (b) quando
admite outra origem a filiação além do parentesco
natural e civil (CC 1593); (c) na consagração da
igualdade de filiação (CC 1.596); (d) ao fixar a
irrevogabilidade da perfilhação (CC 1.604); e, (e)
quando trata do casamento e de sua dissolução, fala
antes das questões pessoais do que dos seus aspectos
patrimoniais (...).
O afeto não é fruto da biologia. Os laços de afeto e de solidariedade
derivam da convivência familiar, não do sangue. Assim, a posse de estado
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de filho nada mais é do que o reconhecimento jurídico do afeto, com o
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claro objetivo de garantir a felicidade, como um direito a ser alcançado. O
afeto não é somente um laço que envolve integrantes de uma família.
Igualmente tem um viés externo, entre as famílias, pondo humanidade em
cada família, compondo assim, nos dizeres de Dias apud Sergio Resende de
Barros (2013, p.73), “a família humana universal, cujo lar é aldeia global, cuja
base é o globo terrestre, mas cuja origem sempre será como sempre foi a
família”.
A família modifica-seno alcance em que se aceram as afinidades de
sentimentos em meio a seus componentes: apreciam-se as colocações dos
laços afetivos familiares. Aparecem novos padrões de família mais sócioigualitários nas relações de sensualidade e idade, além disso, são mais
maleáveis em suas temporalidades e em seus membros, menos sujeitas à lei
e mais aos anseios. A família e o casamento adquiriram novo perfil, voltados
muito mais a realizar os interesses afetivos e existências de seus integrantes.
Essa é a concepção eudemonista da família, que progride à medida que
regride o seu aspecto instrumental.
A comunhão de laços afetivos é
5
conflitante com a meditação excepcional, matrimonializado, da família. Por
isso, a afetividade entrou nas cogitações dos juristas, procurando elucidar
as afinidades íntimas familiares contemporâneas.
O novo olhara respeito da sexualidade deu valora os liames
conjugais, apoiando-se no amor e nos laços afetivos. Contudo, na esteira
desse desenvolvimento, o direito das famílias abrigou uma nova ordem
jurídico-legal para a família, conferindo estimação jurídica aos laços
afetivos.
Todavia, Dias (2013, p.74) apud João Baptista Villela eleva que:
(...) as relações de família, formais ou informais,
indígenas ou exóticas, ontem como hoje, por mais
complexas que se apresentem, nutrem-se, todas elas,
de substâncias triviais e ilimitadamente disponíveis a
quem delas queira tomar afeto, perdão, solidariedade,
paciência, devotamento, transigência, enfim, tudo
aquilo que, de um modo ou de outro, possa ser
reconduzido à arte e à virtude do viver em comum. A
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dependem, em última análise, de nossa competência
em dar e receber amor (...).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 871 de 15/09/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Enfim, talvez nada, além disso, seja cogente dizer para comprovar
que o princípio norteador do direito das famílias é o princípio da
afetividade.
2.5
O
monogâmico

mútuo

consentimento

quanto

ao

Estado

não

São por muitos indivíduos afirmados que, a monogamia afetuosa
consistiria em decorrência de uma sua aptidão inata automática à
concepção de binários.
Conforme ensinamentos da Marilena Chauí[3], ao raciocinara
propósito da androginia, expede à obra O Banquete, de Platão, na qual o
filósofo grego elucida a dualidade de espécies da natureza humana por
meio do mito dos Bissexuais, que acumulavam em si as características de
homens e de mulheres.
Assim, por se conhecerem assim sendo concluídos, conjeturou que
teriam a capacidade de ocupar o recinto dos deuses no limpo e arriscaram
adotar de acometimento o acervo. Como penalidade por tal afoitamento,
Zeus os castigou, conforme ensinamentos da autora Chauí (2000, p.274),
onde ressalta que:
Decaídos, separados e desesperados, os humanos
teriam desaparecido se Eros não lhes tivesse dado
órgãos sexuais e os ajudasse a procurar a metade
perdida. Os que eram homens duplos e mulheres
duplas amam os de mesmo sexo, enquanto os que
eram andróginos amam a pessoa do sexo oposto.
Amar é encontrar a nossa metade e o amor é esse
encontro.
Assim, ao apartar lhes sua corporação, com um raio, assim, os dividiu
em duas metades, sendo uma metade homem, e a outra mulher. Foram
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condenados, com isso, a passar o resto da vivência a vagar pela Terra em
procura de sua diferente metade. (Chauí 2000, p.274),
Daí surgiu o esclarecimento mitológico para a monogamia e para a
heterossexualidade, para a duradoura busca dos seres humanos por uma
alma gêmea, e do sexo contrário. (Chauí 2000, p.274),
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Todavia, essa aptidão adequada à dualidade, consoante se averiguou
supra, não satisfaz aos acontecimentos reais, cobiça se considere através de
uma óptica bionatural, aspira psicossocial. Assenta aconselhar que, exceto
no Brasil que, no decorrer de um vasto tempo de sua história, teve a
monogamia extrema, consistir em, na proporção endógena, quanto
exógena, assim, tinha como acatado como censurável tão exclusivamente
em inclusão às companheiras. (Chauí 2000, p.274/275),
Ademais, as mulheres, não eram abonadas a sustentar afinidades
sexuais extras conjugais em nenhuma conjectura, sob aflição de causar-lhes
efeitos proporcionalmente na varas civis, bem como na área penal.
5
Prontamente aos companheiros, como pode ser distinguido antes, as
relações poliafetivas entre vários companheiros, assim sendo, uma relação
exógena, apresentes que a atitude ocasional e sem companhia estabelecida,
não suportava nenhuma vedação legalística. Assim sendo, de fato, era ainda
um procedimento bem-querido e provocado pela sociedade.
Exclusivamente a endógena ocasionada aprovada, instituía o delito de
matrimônio com varias companhias, no entanto, deste modo, por um
assunto de amparo a família enquanto entidade pública, e não dos
companheiros evolucionadas e embaraçadas por circunstância da
duplicidade de matrimônio.
Conforme o ensinamento de Pereira (2012, p.129) onde ressalta que:
“Como se percebe, a variação é sobre a natureza do pacto sociocultural,
poli ou monogâmico de família, a premissa de fidelidade esta sempre
presente como uma condenação moral pela infração aquele pacto social”.
Assim sendo, a monogamia não se passa de um corolário de uma
obrigação de lealdade atribuído aos consortes e as compartes de uma
relação.
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Todavia, tem-se a necessidade de se assinalar, no entanto, o que
consistia ser fidelidade, e o que consistia ser lealdade. Constitui fidelidade
imaginar ser o monógamo, aquele que mantém firme apenas sua opção
pela uni conjugalidade. Embora que subjetivamente tem a faculdade
considerar experiência arriscada extraconjugais, as quais poderão aludir, no
culminante, arrependimento, o indivíduo não deriva tudo quanto a
obrigação legal assumida de não sustentar afinidades sexuais a não ser com
seu companheiro exclusivo.
Nessa linha de pensamento o autor Pereira (2012, p.136) faz a
seguinte ponderação:
Pensando em fidelidade como uma expressão
natural da monogamia, é de se indagar se existe uma
natureza monogâmica, se o impulso à infidelidade é
uma propensão natural e se isto é diferente para o
gênero masculino e feminino. Do ponto de vista
jurídico, com a proclamação da igualdade de direito
entre homens e mulheres, a obrigação de fidelidade é
recíproca. Na pratica, sempre houve pesos e valores
diferentes para homens e mulheres.
Assim, ser considerado leal é ser correto, adequado, límpido com
afinidade aos seus desígnios e suas atitudes, de maneira a deixar de praticar
com que as demais pessoas componentes da entidade familiar
sobrevenham em desacerto tudo quanto a suas adequadas finalidades.
(Pereira 2012, p.621)
De acontecimento, se a convenção dos companheiros é pela opção
de monogamia, se não permanece aceitação aberta e conscienciosa por
uma conjuntura poligâmica, a deslealdade se demonstra em defloramento a
obrigação de fidelidade que necessitam preservar os componentes de uma
entidade famíliar. Assim, em tais hipóteses, o que se terá em tela será uma
afinidade concubinária poliafetiva a qual irá fazer jus a tratamento
competente, entretanto, diferente. (Pereira 2012, p.621/622)
Desse modo, o autor Pereira (2012, p.621/622) estabelece que:
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Não pode, assim, a união permanecer em sigilo,
em segredo, desconhecida no meio social. Requer-se,
por
isso,
notoriedade
ou
publicidade
no
relacionamento amoroso, ou seja, que os
companheiros apresentam-se à coletividade como se
fossem marido e mulher (more uxório).
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Desse modo, implica advertir que a afinidade poligâmica aprovada
nada se atarraca com a circunstância de vivência de famílias poliafetivas, as
quais não se dão de caráter escondido a um determinado dos compartes
da relação. Também não com a circunstância a qual um casal aquiesce em
conservar afinidades sexuais extras matrimoniais, sendo elas, em conjugado
ou separadamente, não tendo caracterização de solidez ou implicação com
o intuito familiae com os companheiros terceiros envolvidos. (Pereira 2012,
p.621/622)
Assegura-se, contudo, que a constância é uma apreciação que parte
acolá da mera lealdade sexual dos
5 companheiros: existe fidelidade em meio
a genitores e seus filhos, entre os irmãos, a ciúme de não existir volúpia
dentre eles. Nas circunstâncias componentes da presente pesquisa, implica
consistiremos companheiros francos se abertos uns para com os outros, no
alcance em que a afabilidade é banal a todos eles, e a conjuntura de não
monogamia é um tanto conscienciosa e almejada por esses companheiros,
que através disso o aderiram de formato aberto e instintivo. (Pereira 2012,
p.621/622)
Assim, o depravo, pois, convive na infidelidade, no verso enganador
para com os companheiros dessa relação. A infidelidade sexual, de fato, se
descobre como uma dos fastígios da falsidade caso o acordo afetuoso
implique a lealdade, em insulto ao título da sinceridade material, que
permanece a carregar todo o ordenamento legal.
Conforme ensinamento dos autores FARIA e ROSENVALD, ao qual
afirmam que:
Assim, nas relações de família exigem-se sujeitos
um comportamento ético, coerente, não criando
indevidas expectativas e esperanças no(s) outro(s). É
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um verdadeiro dever jurídico de não se comportar
contrariamente às expectativas produzidas, obrigação
que alcança não apenas as relações patrimoniais de
família, mas também aqueloutras de conteúdo
pessoal, existencial.
É bem verdade que a confiança assumirá
diferentes feições em cada uma dessas situações
jurídicas. Nessa ordem de raciocínio, quando se tratar
de
um
efeito
patrimonial
(apreciável
economicamente), apresenta-se confiança com as
vestes da boa-fé objetiva, a partir de suas múltiplas
funções. A outro giro, tratando-se de efeitos
existenciais (ligados à essência da pessoa humana), a
confiança se materializada na forma de afeto. (Faria e
Rosenvald 2010, p.79)
Assim, diante do exposto, tal comportamento mostra-se, então,
aético, que seria o que importaria. Entretanto, o desregramento ou não do
comportamento diante dos olhares de terceiras pessoas não consistiria em
alguma coisa que tenha o condão de abafar os anseios dos indivíduos,
exceto em seu sentido legal. Sobrelevasse, porém, que a aparência ética, é a
moral, consistiam inafastáveis que, aquiescendo às compartes, de caráter
aberto e consciencioso, com a conjuntura não monogâmica, não existe
ilegalidade na afinidade.
Cogente deduzir então, que a relação de monogamia não seria o
cabeçalho a confirmar o Direito de Família, porém, tão somente seria um
preceito comportamental dos companheiros, a quão se traveste em uma
obrigação legal somente se os consortes escolherem por sustentarem tal
condição.
Todavia, não é muito enfatizar, até mesmo, que a conveniente Carta
Magna adotou, de certeiro modo, a completa legitimidade às afinidades
não monogâmicas, desde a ocasião em que assegurou não ser admitida
nenhuma configuração de discernimento em meio aos filhos,
independentemente de qual foi o tipo de afinidade alimentada dentre seus
progenitores biológicos. Ao menos se fale que se versa de um inédito fato
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ocorrido,

diante

da

flexibilização

de

certa

condição

antigamente

apresentada como dogma que jamais seria afastável.
Por oportuno, acerta notar que, nos primórdios da disciplina acerca
da união durável, a essência de descendência era apresentada como uma
das informações cogentes para se aproximara curada semelhança como
qualquer entidade familiar, pois equivaler a extraordinário.
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Ainda nessa linha de raciocínio, o autor Pereira (1991, p.123) eleva
seus préstimos que: “(…) o legislador constituinte reconhecer na simples
união, posto que estável do homem e da mulher – ausente, portanto,
qualquer ideia de parentesco – a existência de uma entidade familiar (…)”.
Diante do exposto, um espectro do Direito de Família aprofundada à
abantesma final como coerência de procriação da condição, a quão não se
coaduna, além disso, com a sociedade atualizada e com os
contemporâneos princípios originados pela Carta Magna de 1988.
5
Tem-se conhecimento, entretanto,
que com excesso casais não têm
filhos por motivos biológicos; diferentes proporcionalmente, por uma
alternativa de existência. Por isso que, numa explanação sistemática com os
cabeçalhos fundamentais do livre-arbítrio particular, ao qual conglomera a
liberdade de escolher existir ou não descendência, do projeto familiar,
conforme
artigo
226,
§
7º
da
Constituição
Federal, e da afabilidade. Essa antiquada condição foi separada pelos
ensinamentos mais adiantados e pela culta jurisprudência que nascera após
a Carta Magna.

Atribui-se, por consecutivo, desenvolver na anotação de tais
cabeçalhos e aliviar a aspereza da monogamia, apesar também que se for
acatado que, nas conjecturas em esboço, os membros abertos e
conscientemente almejam e concordam em compor uma família em que a
conjuntura monogâmica consista em escusada.
Desse acontecimento, aceitado o intento da vivência fática de
afinidades afetuosas, coma finalidade de composição íntima, a qual envolva
além de dois indivíduos, foi adoto que, por nelas se conjeturar sem
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subsídios adequados de aproximar uma entidade familiar, como tal teriam a

Boletim Conteúdo Jurídico n. 871 de 15/09/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

capacidade de serem adotadas.
Compete averiguar-se atualmente se, à claridade da Carta Magna,
existem alicerces a se acastelar a questão de que a relação poliafetiva de
uns companheiros envolvidos em determinada relação, possa consistir e ser
apresentado como acontecimento efetivamente jurígeno, embora exista
ligadura afetuosa em meio a todos os companheiros envolvidos. Por
consecutivo, ponderar se, contemporâneos os alicerces, as afinidades
poliafetivas acatadas careçam ser analisadas como entidade familiar para
terminação de abrigo legal.
3

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS
Os princípios fundamentais são normas aplicadas, explícita e

tacitamente, na Carta Magna e que serve de demandados nucleares de
todo o ordenamento legal pátrio.
Na preleção de Canotilho (1993,p.1034):
Os princípios são normas jurídicas impositivas de
uma optimização, compatíveis com vários graus de
concretização, consoante os condicionalismos fáticos
e jurídicos. Permitem o balanceamento de valores e
interesses (não obedecem, como as regras, à ‘lógica
do tudo ou nada’), consoante o seu peso e
ponderação de outros princípios eventualmente
conflitantes.
De acordo com a história, com o fulgor do artigo 4º, da Lei de
Introdução ao Código Civil, os princípios apresentavam por componente
tão somente convir de regulamento de coerência da lei, em derradeiro caso,
quando esta fosse omissa. Esse espectro é produto do período em que foi
compor a regra, sob os auspícios dos ilusórios positivistas de completude
das normas. Para os pensadores de o presente momento então, a
compilação havia exatamente para abordar, de configuração incondicional,
todas as conjecturas aceitáveis e admissíveis de tumultos, pretexto pelo
qual os princípios consistiam em apresentados como última ratio em
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adjacência de coerência de eventuais brechas da regra. Ampara proferir: os
princípios não apresentavam estima normativa, pois apresentavam uma
generalidade que não lhes aceitava acontecer abertamente na realidade.
(Canotilho 1993,p.1034)
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O movimento neopositivista, de amplo valor especialmente a partir
do derradeiro da Segunda Grande Guerra acabada no ano de 1945,
apresentou por desígnio aplicar os princípios norteadores do Direito ao
inseri-los na legislação, dando-lhes fundamento normativo e grande alento.
(Canotilho 1993,p.1034)
A Carta Magna do ano de 1988 foi feita sob alcance de tal adágio, ao
acarretar em sua capacidade diferentes princípios que almejavam não só
apoiar o legislador ordinário, como mera epístola de desígnios e instruções
futuras, mas convir como banjos dotados de alento adjacente, devidamente
positivado no texto constitucional. (Canotilho 1993, p.1034)
Por consecutivo, percebe-se que os princípios foram colocados em
5

lugar de evidência no adjacente normativo, não, além disso, como um mero
aparelho de coerência do direito positivado quando este fosse omisso,
contudo atualmente como conjetura efetiva de alento e alicerce de
legitimidade das normas assentadas. Aceitável, nesse adereço, acarretar a
distinção projetada pelo autor Ávila (2004, p.70) entre princípios e regras:
As regras são normas imediatamente descritivas,
primariamente retrospectivas e com pretensão de
decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se
exige a avaliação da correspondência, sempre
centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos
princípios
que
lhes
são
axiologicamente
sobrejacentes, entre a construção conceitual da
descrição normativa e a construção conceitual dos
fatos. Os princípios são normas imediatamente
finalísticas, primariamente prospectivas e com
pretensão de complementariedade e de parcialidade,
para cuja aplicação se demanda uma avaliação da
correlação entre o estado de coisas a ser promovido e
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os efeitos decorrentes da conduta como necessária à
sua promoção.
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O ensinamento constitucional atualizado suportou, então, a conferir
aos princípios um status distinto dentro do assunto normativo, em
coincidência às normas, de caráter tal que apresentem cada ocasião mais
concretude para serem aproveitados na resolução dos conflitos que se
ajeitam frente ao ordenamento jurídico.
Com consequência, para se ponderar a viabilidade de adjudicar
o status legal de entidade familiar às afinidades poliafetivas, tem que se
aceitar por exemplar a ordem principiólogica fundamental. Conforme
apresentado por Ruzyk (2005, p.19):
Não se trata da tradicional concepção positivista
acerca da estrutura piramidal do ordenamento
jurídico, mas, sim, de compreensão que reputa os
princípios como elementos unificadores do sistema, e
que, como ais, servem de fundamento à elaboração
de outros textos normativos e, sobretudo, são base
relevante a determinar o sentido da construção
normativa, que sempre se realiza em concreto.
Em meio a tais princípios, determinados serão de extrema seriedade
ao toarem de vetores aos operantes do direito, assim sendo, os
doutrinadores, advogados, magistrados, promotores, legisladores, para a
consideração das relações poliafetivas afetuosas como entidades familiares.
3.1

Dignidade da Pessoa Humana

O principio da dignidade humana é no presente momento
considerado um dos esteios no qual sustenta os ordenamentos jurídicos
contemporâneos. Não sendo possível mais imaginar direitos desatrelados
da idéia e conceito de dignidade.
Nessa linha de pensamento a autora Dias (2013, p.64) afirma que:
É o principio maior, fundante do Estado
Democrático de Direito, sendo afirmado já no
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preocupação com a promoção dos direitos humanos e
da justiça social levou o constituinte a consagrar a
dignidade da pessoa humana como valor nuclear da
ordem constitucional. Sua essência é difícil de ser
capturada em palavras, mas incide sobre uma
infinidade de situações que dificilmente se consegue
elencar de antemão. Talvez possa ser identificado
como sendo o principio de manifestação primeira dos
valores constitucionais, carregado de sentimentos e
emoções. É impossível uma compreensão totalmente
intelectual e, em face dos outros princípios, também é
sentido e experimentado no plano dos afetos.
Nesse sentido, o princípio da dignidade humana é o mais universal
de todos os princípios. É um macro principio do qual se irradiam todos os
demais: liberdade, autonomia privada, cidadania, igualdade e solidariedade,
uma coleção de princípios éticos.
5
Alias, a autora Dias (2013, p.64) ressalta que: “São, portanto, uma
coleção de princípios éticos. Isto significa que é contrario a todo nosso
direito qualquer ato que não tenha como fundamento a soberania, a
cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa, e o pluralismo político.”
Assim, representa o epicentro axiológico da ordem constitucional,
irradiando efeitos sobre todo o ordenamento jurídico e balizando não
apenas os atos estatais, mas toda a miríade de relações privadas que se
desenvolvem no seio da sociedade. Na medida em que a ordem
constitucional elevou a dignidade da pessoa humana o fundamento da
ordem jurídica, houve uma opção expressa pela pessoa, ligando todos os
instituídos à realização de sua personalidade. Tal fenômeno provocou a
patrimonialização e a personalização das entidades jurídicas, de modo a
colocar a pessoa humana no centro protetor do direito. O princípio da
dignidade humana não representa apenas um limite à atuação do Estado,
mas constitui também um norte para a sua ação positiva. O Estado não tem
apenas o dever de abster-se de praticar atos que atentem contra a
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dignidade humana, mas também deve promover essa dignidade através de
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condutas ativas, garantindo o mínimo existencial para cada ser humano em
seu território.
Segundo entendimento de Dias (2013, p.66):
O direito de família esta umbilicalmente ligado
aos direitos humanos, que tem por base o princípio da
dignidade da pessoa humana, versão axiológica da
natureza humana. O princípio da dignidade humana
significa, em última análise, igual dignidade para todas
as entidades familiares. Assim, é indigno dar
tratamento diferenciado às varias formas de filiação
ou aos vários tipos de constituição de família, com o
que se consegue visualizar a dimensão do espectro
desse princípio, que tem contornos cada vez mais
amplos.
A dignidade da pessoa humana encontra na família o solo
apropriado para florescer. A ordem constitucional dá-lhe especial proteção
independentemente de sua origem. A multiplicação das entidades
familiares preserva e desenvolve as qualidades mais relevantes entre os
familiares, o afeto, a solidariedade, a união, o respeito, a confiança, o amor,
o projeto de vida comum, permitindo o pleno desenvolvimento pessoal e
social de cada um com base em ideais pluralistas, solidaristas, democrático
e humanista.
Ainda nessa linda de raciocínio, discorre Gonçalves (2013 p. 22/23):
Em decorrência do art. 1 inciso III da Carta Magna
de 1998. Verifica-se, com efeito, do exame do texto
constitucional, como assinala Gustavo Tepedino, que
“a milenar proteção da família como instituição,
unidade de produção e reprodução do valores
culturais, éticos, religiosos e econômicos, dá lugar à
tutela essencialmente funcionalizada à dignidade de
seus membros, em particular no que concerne ao
desenvolvimento da personalidade dos filhos”. De
outra forma, aduz, “não se consegue explicar a
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226 §4º); a igualdade de direitos entre homem e
mulher na sociedade conjugal (art. 226, §5º); a
garantia da possibilidade de dissolução da sociedade
conjugal independentemente da culpa (art. 226, §6); o
planejamento família voltado para os princípios da
dignidade da pessoa humana e da paternidade
responsável (art. 226, §7) e a previsão de ostensiva
intervenção estatal no núcleo familiar no sentido de
proteger seus integrantes e coibir a violência
doméstica (art.226, §8).
O direito de família é o mais humano de todos os ramos do direito.
Em razão disso, e também pelo sentido ideológico e histórico de exclusões,
como preleciona Rodrigo da Cunha Pereira (2012, p.119):“é que se torna
imperativo pensar o Direito de Família na contemporaneidade com a ajuda
e pelo ângulo dos Direitos Humanos, cuja base e ingredientes estão,
também, diretamente relacionados
5 à noção de cidadania”.
A evolução do conhecimento científico, os movimentos políticos e
sociais do século XX e o fenômeno da globalização provocaram mudanças
profundas na estrutura da família e nos ordenamentos jurídicos de todo o
mundo, acrescenta o mencionado autor que: “Todas essas mudanças
trouxeram novos ideais, provocaram um ‘declínio do patriarcalismo’ e
lançaram as bases de sustentação e compreensão dos Direitos Humanos, a
partir da noção da dignidade da pessoa humana, hoje insculpida em quase
todas as constituições democráticas”.
O princípio do respeito à dignidade da pessoa humana constitui,
assim, base da comunidade familiar, garantido o pleno desenvolvimento e a
realização de todos os seus membros, principalmente da criança e do
adolescente, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal.
3.2

Liberdade individual

A liberdade e a igualdade foram os primeiros princípios reconhecidos
como direitos humanos fundamentais, de modo a garantir o respeito à
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dignidade da pessoa humana. Assim, conforme ensinamentos do autor
Barroso (2012, p.434):
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[...] princípio da liberdade decorre a autonomia
privada de cada um. Não reconhecer a um indivíduo a
possibilidade de viver sua orientação sexual em todos
os seus desdobramentos significa privá-lo de uma das
dimensões que dão sentido a sua existência.
Todavia, o desempenho do direito é classificar, organizar e limitar as
liberdades, exatamente para garantir a liberdade individual. Parece um
paradoxo. No entanto, só permanece liberdade se existir, em igual
dimensão e concomitância, igualdade. Inexistindo a pressuposição da
igualdade, existirá ascendente e sujeição, não liberdade.
Assim, ressalta a autora Diniz (2013, p.37) apud Paulo Luiz Netto
Lôbo que:
[...] no livre poder de constituir uma comunhão de
vida familiar por meio de casamento ou união estável,
sem qualquer imposição ou restrição de pessoa
jurídica de direito publico ou privado (CC, art. 1.513);
na decisão livre do casal, unido pelo casamento ou
pela união estável, no planejamento familiar (CF, art.
226, §7º; CC, art. 1.565, § 2º; Lei n. 9.656/98, art. 35-C,
III, inserido pela Lei n. 11.935/2009; Enunciado n.99,
aprovado nas Jornadas de Direito Civil, promovidos
pelo Conselho de Justiça Federal), intervindo o Estado
apenas em sua competência de propiciar recursos
educacionais e cientificados ao exercício desse direito;
na convivência conjugal; na livre aquisição e
administração do patrimônio familiar (CC, arts. 1.642 e
1.643) e opção pelo regime matrimonial mais
conveniente (CC, art. 1639); na liberdade de escolha
pelo modelo de formação educacional, cultural e
religiosa da prole (CC, art. 1.634); e na livre conduta,
respeitando-se a integridade físico-psíquica e moral
dos companheiros da família.
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Desse modo,a Carta Magna, ao instaurar o regime democrático,
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expôs admirável preocupação em banir discernimentos de qualquer ordem,
deferindo à igualdade e à liberdade especial atenção à esfera íntima
familiar. Todos apresentam a liberdade de escolher o seu par, seja do sexo
que for bem como o tipo de entidade que almejar para formar sua família.
A isonomia de tratamento jurídico admite que se ponderem iguais, o
cônjuge e esposa em afinidade ao papel que preenchem na administração
da sociedade matrimonial. (Diniz 2013, p.37)
A liberdade enflorou na afinidade familiar e redimensionou o
conteúdo da autoridade parental ao consagrar os laços de solidariedade
entre genitores e descendentes, bem como a igualdade em meio aos
companheiros no exercício contíguo do poder familiar voltado ao melhor
interesse do filho. Em expressão do primado da liberdade, é assegurado o
direito de formação de uma relação conjugal, uma união estável, bem como
o direito de refazer novas composições de convívio. A possibilidade de
alteração do regime de bens na vigência do casamento, nos termos do
artigo 1.639 §2º do Código Civil
5 assinala que a liberdade, cada vez mais,
vem apontando as relações familiares. (Diniz 2013, p.37)
No rol dos direitos da infante, do adolescente e do jovem, afirmados
na Carta Magna, figura o direito à liberdade, nos precisos termos do artigo
227 da Carta Magna. Assenta-se neste direito tanto a necessidade de o
adotado, desde os doze anos de idade, aquiescer com a adoção, nos
termos do Estatuto da Criança Adolescente, em seu artigo 45 § 2º, como a
possibilidade do filho de questionar o reconhecimento levado a efeito
enquanto era incapaz,nos termos do artigo 1.614 do Código Civil. Do
mesmo modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente inaugura como
direito fundamental a liberdade de apreciação e de expressão, nos termos
do artigo 16, inciso II do estatuto mencionado, e a liberdade de participar
da vida íntima familiar e comunitária sem discernimento, nos termos do
artigo 16, inciso V do Estatuto da Criança e do Adolescente. (Diniz 2013,
p.37/38)
Enfim, precisamente, por acarear ao princípio da liberdade, é
inconstitucional a determinação coacta do regime de separação de bens
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aos maiores de 70 anos, nos termos do artigo 1641, inciso II do Código
Civil.
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3.3

Intimidade e privacidade

Inicialmente, ressalta o texto constituinte o direito à intimidade e à
vida privada constantes nos termos do art. 5º, inciso X da Constituição
Federal de 1988[4], ganham a terminologia, abarcando os demais direitos
estáveis do mesmo inciso aos quais consistem em, honra e imagem, de
direito à privacidade. (Farias e Rosenvald 2010, p. 22)
Apenas com a chegada da Carta Magna de 1988 transpôs a existir
promulgar a menção à intimidade e à vida particular. E este amparo
fundamental necessita ser ressaltado face ao Estado, e, além disso, aos
demais particulares, assim sendo, tanto o Estado como os particulares
necessitam observância ao aludido dispositivo, sob aflição de
responsabilização por seu abuso. (Farias e Rosenvald 2010, p. 22)
Nessa linha de raciocínio, os autores Farias e Rosenvald (2010, p. 22)
conceituam a vida privada como: “[…] o refúgio impenetrável da pessoa,
protegido em face da coletividade e merecendo especial proteção. Ou seja,
é o direto de viver a sua própria vida em isolamento, não sendo submetido
à publicidade que não provocou, nem desejou”.
Assim, conforme visto anteriormente, mesmo sendo aprovado
constitucionalmente o direito dos indivíduos a terem uma vida reservada de
atitude como mais bem agradar a seus ideais de felicidade, alegria e
concretização subjetiva, não é válido e legal ao Estado predeterminar o
número de companheiros sexuais que deve existir em uma família. Com já
adágio, se existe família ainda sem sexo, não existe motivos para se
estabelecer aos indivíduos a obrigatoriedade da exclusividade dualista.
(Farias e Rosenvald 2010, p. 22)
A determinação da bigamia, ainda que para as uniões abertas,
concebe imerecida intervenção do Estado na esfera da privacidade dos
indivíduos. Assim, disso se tira que não abonar validade legal às relações
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poliafetivas conforma abuso aos princípios constitucionais da privacidade e
da intimidade.
3.4

Igualdade e respeito às diferenças
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O principio da igualdade e o respeito às diferenças estabelecem um
dos princípios-chave para as organizações jurídicas e de maneira especial
para o Direito de Família, sem os quais não existe dignidade do sujeito de
direito. Conseqüentemente não há justiça. (Dias 2013, p.67)
Desse modo, ao falar em igualdade, Dias (2013, p.67) apud Rui
Barbosa discorre: “tratar a iguais com desigualdade ou a desiguais com
igualdade não é igualdade real, mas flagrante de desigualdade”. É
indispensável que a norma em si analise todos do mesmo modo, lembradas
as dessemelhanças que necessitam ser analisadas para sobrelevar a
coincidência material.
A autora Diniz (2013, p.67) ressalta que:
5
[...] acatado
pelo nosso direito positivo, que (a)
nenhuma distinção faz entre filhos legítimos, naturais
e adotivos, quanto ao nome, direitos, poder familiar,
alimentos e sucessão; (b) permite o reconhecimento
de filhos havidos fora do casamento; (c) proíbe que se
revele no assento do nascimento a ilegitimidade
simples ou espuriedade e (d) veda designações
discriminatórias relativas à filiação. De modo que a
única diferença entre as categorias de filiação seria o
ingresso, ou não, no mundo jurídico, por meio do
reconhecimento; logo só se poderia falar em filho,
didaticamente, matrimonial ou não matrimonial
reconhecido e não reconhecido.

E cogente a igualdade na adequada norma, assim sendo, não chega
que a norma seja justaposta do mesmo modo para todos os indivíduos. O
sistema jurídico-legal afirma tratamento isonômico e proteção igualitária a
todos os cidadãos no âmbito social.
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A conceituação essencial é garantir a igualdade, o que atua
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individualmente ao direito, pois está acoplada à opinião de justiça. Os
conceitos de igualdade e de justiça evolucionaram. Justiça formal aproximase com igualdade formal, incidindo em outorgar aos indivíduos de uma
mesma categoria parecido passadio. Absorve-se a igualdade material
exatamente porque permanecem desigualdades. (Diniz 2013, p.67)
Assim, nessa linha de pensamento, a autora Segundo Diniz (2013,
p.67) apud Jose Afonso da Silva, afirma que: “justiça material ou concreta
pode ser entendida como a especificação da igualdade formal no sentido
de conceder a cada um segundo a sua necessidade; a cada um segundo os
seus méritos; a cada um a mesma coisa”.
Todavia, é a assunto da justiça que admite ajuizar a igualdade. Na
compleição de abandonados legalísticos, o reconhecimento de direitos
deve ser praticado pela assimilação da afinidade expressiva, assim sendo,
por meio da afinidade, que se constitua no princípio da igualdade. (Diniz
2013, p.67)
Assim, não satisfez a Carta Magna glorificar o princípio da igualdade
em seu preâmbulo. Reafirmou o direito à igualdade ao dizer, da Carta
Magna em seu artigo 5.º: todos são iguais perante a lei. De atitude enfática,
foi até recursiva ao assegurar que homens e mulheres são idênticos em
direitos e obrigações, deste modo antecipaa Carta Magna nos termos do
artigo 5º inciso I, decantando mais uma vez a igualdade de direitos e
deveres de ambos no reminiscente à sociedade matrimonial, no termos da
Carta Magna em seu artigo 226 § 5.º. Assim, é a carta constitucional a
grande artífice do princípio da isonomia no direito das famílias. (Diniz 2013,
p.67/68)
A hegemonia do princípio da igualdade conseguiu, além disso, os
liames de filiação, ao ser reprimido qualquer designação discriminatória
com relação aos filhos havidos ou não da afinidade de matrimônio ou por
adoção, nos basilares do artigo 227 § 6.º da Constituição Federal. Assim, em
boa hora o constituinte revogou com a falsa devoção que classificava a
prole pela qualidade dos progenitores. (Pereira 2012, p.162/163)
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Ao mesmo tempo, em acatamento ao princípio da igualdade é livre a
decisão do casal sobre a idealização familiar, assim prevê o artigo 1.565 §
2.º do Código Civil e da Constituição Federal de 1988 nos termos do artigo
226 § 7.º, sendo proibido qualquer tipo de repressão por parte de
instituições privadas ou públicas. É limitada a influência do Estado, que deve
propiciar os recursos educativos e financeiros para o aprendizado desse
direito.
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O autor Pereira (2012, p.163) descreve que:
O necessário discurso da igualdade traz consigo
um paradoxo: quanto mais se declara a universalidade
da igualdade de direitos, mais abstrata se torna a
categoria desses direitos. Quanto mais abstrata, mais
se ocultam as diferenças geradas pela ordem social.
Para se produzir um discurso ético, respeitar a
dignidade humana e atribuir cidadania é preciso ir
além da igualdade genérica. Para isso, devemos inserir
no discurso
5 da igualdade o respeito às diferenças.
Necessário desfazer o equívoco de que as diferenças
significam necessariamente a hegemonia ou
superioridade de um sobre o outro. A construção da
verdadeira cidadania só é possível na diversidade. Em
outras palavras, a formação e construção da
identidade se fazem a partir da existência de um
outro, de um diferente. Se fossemos todos iguais, não
seria necessário falar e reivindicar a igualdade.
Todavia, acatando a ordem constitucional, o Código Civil consagra o
princípio da igualdade na esfera do direito das famílias, que não necessita
ser ajustado pela legítima e simples igualdade em meio a iguais, mas pela
dependência recíproca em meio a seus componentes. A organização e o
próprio adereço da família confortam no princípio da igualdade de direitos
e deveres dos cônjuges, nos termos do artigo 1.511 do Código Civil,
dimensão que cabe a ambos a administração da sociedade conjugal em
recíproca cooperação, na preceituação do artigo 1.567 do Código Civil.
(Pereira 2012, p.163)
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Assim,

são

colocadas

obrigações

mútuas

se

atribuídos

igualitariamente. É lícito a qualquer dos contraentes adotarem o sobrenome
do outro nos termos do artigo 1.565 § 1.º do Código Civil. É acerada a
analogia de direitos e deveres do genitor e da genitora no atinente a
indivíduo, nos termos do artigo 1.631 do Código Civil, e as possessões dos
descendentes, nos termos do artigo 1.690 do Código Civil. De tal modo,
não existindo combinação, não prepondera a ambição de nenhum deles.
Necessitam socorrer ao juiz em ocorrência de discordância. Com relação à
guarda dos filhos, nenhum dos genitores tem preferência, assim estabelece
os artigos 1.583 e 1.584 ambos do Código Civil. O conselho legalístico é
pela guarda compartilhada, atribuindo-se de maneira igualitária a ambos,
que apresentam similitude de obrigação e direitos. A guarda unilateral só
compete quando não for aceitável o partilhamento e é adjudicada de forma
indistinta a quem expor melhores condições para exercê-la: ou ao genitor
ou à genitora.
Nessa linha de raciocínio, a autora Dias (2013, p.68/69) afirma que:
Da mesma forma, a desigualdade de gêneros foi
banida, e, depois de séculos de tratamento
discriminatório, as distâncias entre homens e mulheres
vêm diminuindo. A igualdade, porém, não apaga as
diferenças entre os gêneros, que não podem ser
ignorados pelo direito. O desafio é considerar as
saudáveis naturais diferenças entre os sexos dentro do
princípio da igualdade. Já está superado o
entendimento de que a forma de implementar a
igualdade é conceder à mulher o tratamento
diferenciado de que os homens sempre desfrutaram.
O modelo não é o masculino, e é preciso reconhecer
as diferenças, sob pena de ocorrer a eliminação das
características femininas.
Assim, se tem que, o princípio da igualdade não acopla
exclusivamente o legislador. O apostile, além disso, tem de ressaltar suas
normas. De tal modo como não pode contar normas que arbitramente
estabeleça privilégios, o julgador não necessita justapor a norma de modo a
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imprescindível que assevere direitos a quem a regra desconhece.
Preconceitos e maneiras discriminatórias, que contornam silenciosos os
legisladores, não tem a capacidade de desvirtuar, além disso, o julgador a
se silenciar. Cogente que, em nome da isonomia, imponha-lhe direitos a
todas as circunstâncias dignas de tutela. O amplo modelar são as uniões
homoafetivas, que, ignoradas pela regra, foram reconhecidas pelos
tribunais.
Da solidariedade Familiar

Dependência recíproca é o que cada um dos companheiros deve um
ao outro. Esse é o princípio, que tem ascendência nos liames afetuosos,
pois contém em seu entranhado o adequado sentido do esclarecimento
solidariedade, que abrange a elocução fraternidade e a reciprocidade. O
indivíduo só existe enquanto convive. O princípio da dependência recíproca,
assim sendo, solidariedade tem assentamento fundamental, de tal
dimensão que, em seu prelúdio
5 assevera uma sociedade fraternal. (Dias
2013, p.68/69)
Assim, no entendimento da autora Dias (2013, p.69):
Uma das técnicas originárias de proteção que até
hoje se mantém é a família. Aproveita-se a lei da
solidariedade no âmbito das relações familiares. Ao
gerar deveres recíprocos entre os integrantes do
grupo familiar, safa-se o Estado do encargo de prover
toda a gama de direitos que são assegurados
constitucionalmente ao cidadão. Basta atentar que,
em se tratando de crianças e de adolescente, é
atribuído primeiro à família, depois à sociedade e
finalmente ao Estado o dever de garantir com
absoluta prioridade os direitos inerentes aos cidadãos
em formação (CF 227). Impor aos pais o dever de
assistência aos filhos decorre do princípio da
solidariedade (CF 229). O dever de amparo às pessoas
idosas dispõe do mesmo conteúdo solidário (CF 230).
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Nesse sentido, a legislação civil ao mesmo tempo aplica o princípio
da dependência recíproca ao antecipar que o matrimônio coloca completa
comunhão de histórias, assim sendo, reluz o artigo 1511 do Código Civil de
2002. Além disso, a compulsão alimentar apronta deste contento, nos
termos do artigo 1694 do Código Civil. Os complementares da família são, a
princípio, mutuamente merecedores e devedores de alimentos. A
cominação de obrigação alimentar dentre parentes concebe a consolidação
do princípio da solidariedade, assim sendo, a dependência recíproca
familiar. Ao mesmo tempo, os alimentos compensatórios têm como
comprovante a obrigação de mútua assistência, nada mais do que a
consignaçãoao princípio da solidariedade.
3.6

Pluralismo das entidades familiares

Desde a Constituição Federal, as estruturas familiares adquiriram
novos contornos. Nas codificações anteriores, somente o casamento
merecia reconhecimento e proteção. Os demais vínculos familiares eram
condenados à invisibilidade. A partir do momento em que as uniões
matrimonializadas deixaram de ser reconhecidas como a única base da
sociedade, aumentou o espectro da família. O princípio do pluralismo das
entidades familiares é encarado como o reconhecimento pelo Estado da
existência de várias possibilidades de arranjos familiares. (Dias 2013,
p.42/43)
Nessa linha de pensamento a autora Dias (2013, p.43) relata que:
É necessário ter uma visão pluralista da família,
abrigando os mais diversos arranjos familiares,
devendo-se buscar o elemento que permite enlaçar
no conceito de entidade familiar todos os
relacionamentos que tem origem em um elo de
afetividade, independemente de sua conformação.
Assim sendo, como as uniões extramatrimoniais não eram
consideradas de natureza familiar, encontram abrigo somente no direito
obrigacional, sendo tratadas como sociedade de fato. Mesmo que não
indicadas de forma expressa, outras entidades familiares, como as uniões
homossexuais, agora chamadas de uniões homoafetivas, e as uniões
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poliafetivas, preconceituosamente nominadas de concubinato adulterino,
são unidades afetivas que merecem ser abrigadas sob o manto do direito
das famílias. Dias (2013, p.43)
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No mesmo âmbito se inserem tanto as famílias parentais como as
pluparentais. Excluir do âmbito da juridicidade entidades familiares que se
compõem a partir de um elo de afetividade e que geram comprometimento
mútuo e envolvimento pessoal e patrimonial é simplesmente chancelar o
enriquecimento injustificado, é ser conivente com a injustiça.
Vedação ao retrocesso social

A Carta Magna, ao abonar específico amparo à família, colocou as
diretrizes das famílias em amplos mancais, a conhecimento: a igualdade em
meio a homens e mulheres na coexistência íntima; o pluralismo das
entidades merecedoras de amparo; e o tratamento igualitário em meio a
todos os filhos. (Dias 2013, p.71/72)
Assim, para Dias (2013, 5 p. 72), “Essas normas, por serem direito
subjetivo com garantia constitucional, servem de obstáculo a que se
operem retrocessos sociais, o que configuraria verdadeiros desrespeitos às
regras constitucionais”.
Entretanto, a consagração fundamental da igualdade, tanto em meio
a homens e mulheres, assim como em meio aos filhos, e entre os
competentes entidades familiares, compõe ao mesmo tempo garantia
fundamental e direito particular. Portanto, não tem a capacidade de
agüentar barreiras ou exceções da legislação ordinária. É o que se lume de
princípio fundamental do impedimento de retrocesso social. (Dias 2013,
p.72)
Conforme ressalta Dias (2013 p.72) apud Lenio Streck “[...] nenhum
texto proveniente do constituinte originário pode sofrer retrocesso que lhe
dê alcance jurídico social inferior ao que tinha originariamente,
proporcionando retrocesso ao estado pré-constituinte”.
A partir do período ao qual o Estado, em sede fundamental, abona
direitos igualitários, a concretização desses direitos não se compõe
69
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591263

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 871 de 15/09/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

exclusivamente em um comprometimento de caráter prático para a sua
alacridade, mas sim, passa a existir ao mesmo tempo um comprometimento
contra producente de não se abster de agir de atitude a asseverar a sua
concretização. Entretanto, o legislador infraconstitucional necessita ser
constante e fiel ao tratamento isonômico assegurado pela Carta Magna,
não tendo a capacidade de colocar caracterizações ou expor anterioridades.
Do mesmo caráter, todo e qualquer passadio discriminatório movido a
resultado pelo Judicial mostra-se flagrantemente inconstitucional. (Dias
2013, p.72)
Assim, a autora Dias (2013, p.72) afirma que:
Por exemplo, todas as omissões da lei, deixando
de nominar a união estável quando assegura algum
privilégio ao casamento, devem ser tidas por
inexistentes. Quando a lei não fala na união estável, é
necessário que o interprete supra essa lacuna. Assim,
onde se lê cônjuge necessário passar-se a ler cônjuge
ou companheiro. E, sempre que a lei trata de forma
diferente a união estável em relação ao casamento, é
de se ter simplesmente tal referencia como não
escrita. Também afronta a proibição de retrocesso
social a omissão do Código Civil em regular as famílias
monoparentais, às quais a Carta Constitucional
assegurou especial proteção.
Conclui-se que consiste em um acontecimento natural e igualitário
atual na sociedade, ambiciona por reconhecerem as condições necessárias
à assimilação como entidade familiar, ambiciona porquanto a negação
configura abuso aos princípios fundamentais acima elencados, as afinidades
poliafetivas fazer jus a ser adotadas pelo Direito e por seus operadores
como entidades familiares do Direito das Famílias. (Dias 2013, p.72/73)
No entanto, essa não é a costume estável nos ensinamentos
doutrinários, ao qual insistem em ver na monogamia um dogma
intransponível, nem nos tribunais, que delicadíssimos acontecimentos desse
pacto apresentaram ensejo de abarbar.
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Diante da temática, é acertado que os seres humanos vivem em uma
realidade plural, desenvolvida por qualificadas configurações de família,
consistindo neste espaço que o companheiro amplia sua personalidade e
procura sua concretização particular, e diante tais ensejos é digno do
especial amparo do Estado. Nesta acepção, a presente pesquisa procura
alumiar os contextos que permeiam as famílias análogas e, todavia, é
admirável aclarar as altercações em meio a uniões estáveis e o amasiado,
com a finalidade de se apresentar um espectro distinguido de cada um
desses temas que proporcionam características adequadas. (Pereira 2012,
pp.45/46)
Nessa linha de pensamento, o autor Pereira (2012, p.46) enfatiza que:
[...] houve certa dificuldade para delinear o
conceito de concubinato, que inicialmente se
misturava 5e era também chamado de união estável.
Não há um conceito preciso e fechado sobre ele. Mas
a partir da idéia central de que é convivência
duradoura entre um homem e uma mulher sem
casamento registrado, para usar a linguagem do
ordenamento jurídico soviético, o Direito vem,
atravésde sua história jurisprudencial, tentando clarear
esse conceito. Hoje, por exemplo, o nosso texto
constitucional já denomina o “antigo” concubinato
união estável, uma expressão que traduz, na
atualidade, uma melhor idéia dessa instituição jurídica
tão antiga e tão moderna.
Todavia, ao que se alude à coincidência íntima, conforme acima
apontado, versa-se de centros ajustados concomitantes, aos quais ajeitam
um membro em comum. Entretanto, para que haja o reconhecimento dessa
arrumação íntima e por consequência a imputação do alento jurídico
ajeitado é cogente à inquirição da boa-fé objetiva.
Conforme enfatiza a autora Dias (2013, p.79) que:
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O princípio da boa-fé dispõe de duas vertentes
que, ainda que distintas, não se excluem. Tanto a boafé subjetiva como a boa-fé subjetiva trata da
confiança própria, a boa-fé objetiva diz com a
confiança no outro. Por isso seu conceito é ligado à
noção de lealdade e respeito à expectativa alheia.
Alerta Luiz Edson Fachim que a lealdade é uma
decorrência da boa-fé e confiança nas relações
privadas, o que remete ao festejado princípio da
eticidade.
Assim, o princípio acima analisado é definido como cláusula geral a
qual se impõe deveres de lealdade e respeito à confiança recíproco dentre
os companheiros de uma relação jurídica. Assim, com lavra nos
ensinamentos do autor Ruzyk apud Pereira (2006, p. 212):
[...] caso uma família seja constituída
poliafetivamente a outra, tendo como elemento
comum um componente que mantém relações de
conjugalidade em ambos os núcleos, incidem sobre a
hipótese deveres éticos de respeito e proteção à
esfera moral e patrimonial dos componentes da outra
entidade familiar. Entre esses deveres, pode estar o de
tornar ostensiva a nova relação em face do núcleo
original, de modo a não permitir que os componentes
daquela primeira entidade familiar incorram em
engano.
Partindo desse pressuposto, o aproveitamento do princípio da boafé nas afinidades íntimas de modo patrimonial e de modo existencial.
Quanto à inicial, não aparece equívocos, uma vez que está sob o pálio dos
perpendiculares das obrigações.
Ademais, conforme afirma Pereira (2006, p.142) apud Schreiber
que: “nas relações existenciais de família, também deve admitir a aplicação
da boa-fé objetiva, como mecanismo de controle dos atos de autonomia
privada, onde outros instrumentos, mais específicos, já não exercem esta
função”. Outrossim, o que há nesse tocante, a boa-fé objetiva se ajeita
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como aquela que origina obrigação de comportamento, a qual tem a
obrigação de serem abraçados pelos atuantes e a boa-fé subjetiva como
conjuntura de ausência de conhecimento a respeito de apropriada
circunstância. Para se findar, salienta-se, que ainda que a boa-fé
proporcione esta ramificação aristocrática, elas não são excludentes.
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No que diz a respeito à união estável, sua apreciação está prevista
nos termos do artigo 1.723 do Código Civil Brasileiro, que é reconhecida
como entidade íntima,união assente dentre homem e mulher, conformada
na coexistência pública, consecutiva e instituída com o desígnio de
construção de família. A reverência dessa condição explica os autores Simão
e Tartuce (2010, p.273) que:
[..] os requisitos, nesse contexto, são que a união
seja pública (no sentido de notoriedade, não podendo
ser oculta, clandestina) contínua (sem que haja
interrupções, sem o famoso “dar um tempo” que é tão
comum no namoro) e duradoura, além do objetivo de
os companheiros
ou conviventes de estabelecerem
5
uma verdadeira família (animus familiae). A lei não
exige que os companheiros residam sob o mesmo
teto, uma vez que continua em vigor a Súmula 382 do
STF.
Deste estilo, ao considerar a apreciação de união estável tem-se a
capacidade de aproximar as características formadoras da família, tendo em
vista que há constância e afetividade. Não oponente, há circunstâncias que
a carência de alguma dessas peculiares não descaracteriza a entidade
familiar, tendo como exemplar. Tem-se a capacidade de instituir um
matrimônio civil sem que, nada obstante exista afetividade, tendo a
capacidade dos abrangidos também de serem desconhecidos. (Simão e
Tartuce 2010, p.273)
Assim, o que se acredita é que quando da concepção de uma família,
seja verdadeiramente constatada se permanecem atuais tais características,
colocação que necessita ser cumprida pelo Estado, em aspecto de ser o
protetor da família. No acontecimento ajeitado, a comprovação da carência
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matrimônio. (Simão e Tartuce 2010, p.273)
Entretanto, atualmente não se apresente imprecisão que a união
assente é uma entidade familiar legitimamente reconhecido, suas
consequência, além disso, não possui o alento jurídico dado ao matrimônio
civil. Assim, induz a arguir se as igualdades nas entidades familiares são
efetivamente desempenhadas, ou se existe uma aleivosa igualdade que os
contornam, fixando-se uma hierarquização das entidades familiares.
Além disso, não se pode recusar que existe um desenvolvimento no
Direito de Família, tanto é que antigamente a união assente era aproximada
como concubinato, a qual nos precisos termos do artigo 1.727 se
caracteriza como sendo as afinidades não casuais, dentre o homem e a
mulher, impedidos de matrimoniar. Assim, é adequado, que os empecilhos
conjugais logo que proporcionados são de ordem extremamente mais ética
e moral do que biológica. Deste modo, o que necessita ser caracterizador
do concubinato não são as barreiras para matrimoniar, mas sim se os
companheiros estão providos do princípio da boa-fé objetiva ou não.
(Simão e Tartuce 2010, p.273)
Todavia, ao adsorver essas pressuposições, o concubinato consistiria
em uma união oculta, arquitetada escondida, às brunas dos companheiros
que já são casados ou habitam em união assente. Deslumbra-se que no
concubinato não se discerne o princípio da boa-fé, finalidade almejada na
composição das famílias análogas. Assim sendo, há abuso da obrigação de
comportamento ética, como por modelo, de cristalinidade da secundária
união para o consorte ou companheiro da primeira união, assim enfatiza
Pereira (2012, p.51) que:
Diante do exposto anteriormente, Pereira apud
Planiol et Ripert que ressalta que: Le concubinage doit

être notoire, c’est-à-dire que la liaison ne doit pás être
demeurée secrete. Para o jurista português Cunha
Gonçalves, a ligação concubinária, leia-se hoje união
estável, há de ser notória, porém pode ser discreta. Há
situações de aparente incompatibilidade, em que o
conhecimento ou divulgação faz-se dentro de um
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de ambos. Entretanto, não é também elemento
essencial para a caracterização do entidade e poderá
perfeitamente, em caso de necessidade, ser provada a
relação por testemunhos de pessoas do circulo mais
restrito e intimo de amizade. [...] Com a evolução
doutrinária e jurisprudencial, esse elemento perde um
pouco o sentido caracterizador para a união estável,
uma vez que seu requisito básico é a monogamia e,
sendo assim, não há porque ser uma relação
clandestina.
As afinidades de concubinato normalmente são inconstantes, logo,
existe o rompimento de um dos requisitos familiares próprios para
formação da família: a constância. Nesse acontecimento, o concubinato,
não será agradecido como entidade familiar. (Pereira 2012, p.51)
A princípio de modelar, concebe-se
o que foi desvendado, conjetura
5
três circunstâncias: um companheiro casado habita ao mesmo período com
outro companheiro em união assente ou em afinidade matrimonializada, de
atitude ostensivo, assim sendo, a afinidade de ambos os centros é evidente
e seus componentes têm ciência da existência de cada centro familiar.
(Pereira 2012, p.51/52)
Existe, além disso, nessas famílias afabilidade e constância, sendo
que os componentes não seguiram a monogamia como apego ético e
moral. Neste acontecimento, trata-se de família poliafetiva, a qual tem o
dever de ser notório o reconhecimento como entidade familiar com
absoluto alento jurídico aos seus componentes. De similar caráter,
companheiro casado habita concomitantemente com outro companheiro
em união assente ou em afinidade matrimonializada, de caráter ostensivo
na acepção da coletividade adotar aqueles cernes como aristocráticas
famílias, donde existem afabilidade e constância, apesar disso, nesta
circunstância ambos os companheiros desconhecem, ou até mesmo
ignoram a apresentação do diferente centro, apenas vindo a tona a vivência
da distinta família quando do óbito do companheiro membro comum.
(Pereira 2012, p.51/52)
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como família equivalente, pois se averiguou a aplicação do princípio da
boa-fé subjetiva em meio aos companheiros de ambos os cernes, assim
sendo, eles não tinham o conhecimento de que o membro em comum
habitava ao mesmo tempo em ambos os centros familiares. (Pereira 2012,
p.52/53)
Pois, como houve o óbito do companheiro das relações e membro
em comum, não foi admissível a esses companheiros optarem pela a
monogamia como importância moral e ética ou não. (Pereira 2012, p.52/53)
Assim, é de suma relevância advertir segundo os autores Almeida,
Rodrigues Júnior (2010, p.163) que: “Em respeito à boa-fé dos cônjuges, a
lei protege a união e preserva-lhes todos os efeitos civis de um casamento
válido até a sentença de declaração de invalidade”. assim está nos precisos
termos do art. 1.561 do novo Código Civil. III).Para se findar a apreciação,
um companheiro casado habita concomitantemente com outro
companheiro em união assente ou em afinidade matrimonializada, contudo,
é uma afinidade que se alimenta às brunas, clandestinamente, assim sendo,
não há divulgação da afinidade, desobedecendo a uma obrigação da boa fé
objetiva.Deste modo, neste acontecimento, o companheiro membro em
comum atua de feitio desleal. Deste modo, versa-se aqui de concubinato.
Conforme ensinamentos de Pereira(2012, p. 57):
A forma paradigmática de constituição de família
sempre foi e continuará sendo o casamento. Mas isto
não autoriza ninguém a considerá-la superior, melhor
ou pior que as outras. Novas estruturas parentais e
conjugais estão em curso, e todas elas trazem consigo
sua essência, aquilo que todos sonham e desejam: dar
e receber amor. De forma ou de outra, a família é o
núcleo estruturador e estruturante do sujeito.
Assim, com fulcro nesses ensinamentos, e para se findar,
notadamente é percebido que o matrimônio sempre foi o modelo de
constituição, porém, permanecem diversos problemas experientes
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decorrentes da caracterização em meio a união assente, concubinato e
famílias poliafetivas.
4.1
Necessidade de reconhecimento e proteção jurídica nas
relações poliafetivas no direito brasileiro

De acordo com o desvendado ao longo desta pesquisa, a pessoa
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humana se diferencia por permanecer incessantemente em subversão:
assim, também ao mesmo tempo, almeja por duração, por abonação,
insubordina-se fixamente versus o status quo, e atenta alterações em si
próprio e em seu ambiente social, procurando o novel, alguma coisa a mais,
sem abandonar nunca e, acima de tudo, ser a busca pela felicidade.
Pereira (2012, p.97) ressalta que:
[...] se existe amor, convivência, assistência
recíproca, desvelo, não deve o sistema jurídico deixar
5
de lados estes
fatos, apenas porque presente o papel
formalizador de um casamento. O que realmente
importa é a relação que existe e a comunhão de
afetos [...].

Entretanto, se tem que o Direito é o alvitre da ratio humana, além
disso, pode e deve mudar de acordo com a sociedade. Consoante a essa
percepção, a Carta Magna de 1988 aplicou vários princípios, sendo que um
deles de relevante consideração que é o da dignidade da pessoa humana,
ao qual passaram a apoiar por completo o preceito normativo
infraconstitucional, aí abarcando o Direito Civil e, de maneira mais
relacionada, ao Direito das famílias. (Pereira 2012, p.97)
Assim, em veracidade, o novo Código Civil, acarretou admiráveis
alterações no tratamento legislatório das criações de Direito Civil, as quais
apresentam como finalidade, o louvor dos princípios de maior extensão,
assim sendo, o da eticidade, operabilidade e para se findar o da
sociabilidade[5].
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Entretanto, com isso, todas as entidades transpuseram a equivaler de
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maneira implícita regida e glosada. Isso se deu com os contratos, com a
propriedade e, de modo efusivo, com a família e suas entidades correlatas.
(Pereira 2012, p.97)
No que diz a acatamento a essa última, a escritura constitucional
aplicou a função social da família, ao adotar o seu estilo básico na
concepção de toda a sociedade e adjudicar-lhe o amparo particularizado
por parte do Estado, como visto nos termos do artigo 226 caput[6] da Carta
Magna de 1988.
Ainda nessa linha do pensamento, ressalta os autores Farias e
Rosenvald (2010, p.39) que:
Com efeito, conceito trazido no caput do artigo
226 é plural e indeterminado, firmando uma
verdadeira clausula geral de inclusão. Dessa forma,
são o cotidiano, as necessidades e os avanços sociais
que se encarregam da concretização dos tipos. E, uma
vez formados os núcleos familiares, merecem,
igualmente, proteção legal.
Entretanto, a família, como antes estudada, transpôs por um
procedimento de repersonalização e, além disso, de despatrimonialização,
motivo pelo qual consentiu em ser aspecto como uma conclusão em si
mesma e transpôs a ser distinguida como banjo dos companheiros na
materialização de seus anseios particulares. (Rosenvald 2010, p.39)
Ademais, permaneceu sedimentado na escritura constitucional o
pluralismo das entidades familiares, como um princípio informador do
Direito de Família, consectário dos cabeçalhos do livre-arbítrio dos
indivíduos escolherem como querem desempenhar suas sexualidades e da
consideração à personalidade de com que e a quem demonstram seus
laços de afeição. (Rosenvald 2010, p.39/40)
O autor Pereira 2012, p.93 afirma que:
[...] o ordenamento jurídico brasileiro, no sentido
e com intenção de se fazer justiça, tem concedido
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também direitos às relações poliafetivas às famílias
simultâneas. No caso concreto a que cada
jurisprudência se refere isto é possível. Com a
evolução do pensamento científico, a compreensão da
subjetividade na objetividade dos atos e fatos
jurídicos, a ordem passa a ser consideração do sujeito
na relação e não mais o objeto da relação.
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Assim, diante dessas premissas, compete ao aplicador do Direito
procurar os contornos e as probabilidades da imputação de alento legal a
ocasiões em que se averigue a admissão demais de dois companheiros em
uma mesma entidade familiar, sem rejeitar a probabilidade de, em meio a
tais indivíduos, existir vasto abarcamento de sexualidade. (Novaes 2006,
p.215)
Ainda nessa linha de raciocínio, a autora Novaes (2006, p.215)
ressalta que:
Seria 5 urgente enfrentar os pensamentos
limitantes e inibidores de nossa época, o medo de
enfrentar o desconhecido, de planejar uma vida com
mais qualidade numa sociedade mais justa,
lembrando sempre que a vida é um presente divino, o
novo é prazeroso e somos capazes de usufruir desse
mundo complexo, mas fascinante e desafiador, que
exige esforço conjunto de todos nós.
Entretanto, diante desse assunto de ceder extensa importância às
entidades familiares não conjugais se atém na opinião de que o Estado não
tem a capacidade de intervir no campo da vida particular dos indivíduos.
(Novaes 2006, p.215)
Em contrapeso, os que recusam tal arranjo se amparam exatamente
do mesmo contexto para defender que, se não compete ao Estado interferir
da história particular dos indivíduos, não existiriam motivos para almejar o
prestígio e a tutela do poder estatal. (Novaes 2006, p.215)
Assim, se tem que, não compete ao Estado interferir na constituição,
na livre opção dos indivíduos, ajustar a família moldando seu interesse.
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Família é ambiente de concretização particularizada, de laços de afeição e
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alegria dos seus componentes; de materialização dos princípios
fundamentais. Assim sendo, cabe ao Estado, no entanto, interferir tão
exclusivamente quando existir determinada ameaça a direito constitucional
de componentes da família por parte de outro, ou quando existir
chantagem exteriorizada ao grupo familiar. (Novaes 2006, pp.215/216)
Ainda nessa linha raciocínio, ressalta os autores Farias e Rosenvald
(2010, p.39) que:
Ademais, sobreleva considerar que a norma
constitucional deve ser interpretada de forma a se lhe
emprestar a maior eficácia possível. Nesse passo,
podendo se extrair diferentes sentidos da leitura de
determinado
dispositivo
constitucional,
deve
prevalecer o que determine maior alcance social,
conferindo eficácia ao princípio da dignidade de cada
um dos que integram o núcleo familiar (§ 8º, do art.
226. CF).
Assim, conforme visto no decorrer da pesquisa, na primeira
conjetura, apresenta-se, por molde, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
apresenta-se o Estatuto do Idoso e a para se findar a Lei Maria da Penha,
que irão corroborar a interferência do Poder do Estado no particular de
uma entidade familiar com o principal objetivo de garantir o amparo aos
direitos constitucionais de seus componentes que corram determinados
riscos de desonra. (Dias 2013, p.71/72)
Nessa linha de raciocínio, a autora Dias (2013, p.72) afirma que:
A partir do momento em que o Estado, em sede
constitucional, garante direitos sociais, a realização
desses direitos não se constitui somente em uma
obrigação positiva para a sua satisfação – passa a
haver também uma obrigação negativa de não se
abster de atuar de modo a assegurar a sua realização.
O legislador infraconstitucional precisa ser fiel ao
tratamento isonômico assegurado pela Constituição,
não podendo estabelecer diferenciações ou revelar
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preferências. Do mesmo modo, todo e qualquer forma
discriminatória levado a efeito pelo Judiciário mostrase flagrantemente inconstitucional.
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Desse modo, o poder do Estado vai outorgar aos cidadãos os banjos
legais indispensáveis à concretização palpável de suas ambições na família
e adotar comprometimentos e aprumados acertados da consignação de um
liame familiar. Versa-se, pois, de um compromisso de obliquidade de
caráter prático o de outorgara consideração e a tutela acostumadas às
entidades familiares, e de ponto de vista negativo, de não mencionar óbices
e acanhamentos à abertas concepções de tais entidades. (Dias 2013, p.72)
Entretanto, a consideração legal, assim sendo, é imperativa, a
acabamento de abonar o completo adestramento dos direitos
constitucionais e oferecer amparo aos seus componentes. (Dias 2013,
p.72/73)
Nessa linha de pensamento, Ruzyk (2005, p.24) ressalta que:
5

A identificação de uma família seria pertinente,
nesse passo, não mais para definir o destinatário
abstrato da proteção jurídica, mas sim, para delimitar
a natureza das relações que estão sedo travadas em
concreto, bem como para aferir a viabilidade de seu
ingresso, pela porosidade seletiva do sistema jurídico,
como passíveis de produção dos efeitos jurídicos
destinados às relações familiares.
Assim, é de suma relevância ainda enfatizar que, consoante
inteligência doutrinária ao mesmo tempo ajustada à condição, o prestígio
legal das afinidades poliafetivas afetivas como entidade familiar abstrairia
do aparecimento de norma stricto sensu. Desse modo, o preceito
normativo, sob a luminosidade da Carta Magna de 1988 e dos demandados
ali aplicados, adjudica aos aplicadores do direito instrumental apto a tal
dimensão.
Farias e Rosenvald (2010, p.41) enfatizam que:
[...] excluir do âmbito da juridicidade entidades
familiares que se compõem a partir de um elo de
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afetividade que gera comprometimento mútuo e
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envolvimento pessoal e patrimonial simplesmente é
chancelar o enriquecimento injustificado, é ser
conivente com a injustiça.
Por tal pretexto, assegura ser concernente, quando não dispensável,
a influência do legislador na especialidade das famílias. Tal fator se tem sob
o alicerce de que a afetividade, componente nuclear da eficaz permanência
das afinidades íntimas de algum caráter, deveria funcionar como apontador
das mais perfeitas soluções para as confusões íntimas. Assim, para muitos,
quanto bagana a influência, tanto mais perfeito. (Ribeiro 2002, p.16/17)
Porém, por exato, o direito imposto e positivado demonstra também
garantia a todos e é um anseio fidedigno das personagens da sociedade.
Outrossim, consoante aclarado pela autora Ribeiro (2002, p.17) que:
Se o Direito positivo deve ser uma expressão da
evolução histórico-social, não se concebem mais as
idéias ultrapassadas sobre a constituição da família; se
a finalidade do Direito é promover o bem-estar social,
através da aplicação da lei, esta deve corresponder
aos clamores sociais, ofertando segurança e justiça a
todos; se é o Direito positivo a expressão máxima da
adaptação social, deve ele garantir o perfeito
funcionamento da sociedade, conservando dos
homens a dignidade e garantindo a todos a justiça.
Entretanto, assenta indicar que a adaptação demanda em relação a
matéria e adapta os elementos que aceitam à sociedade e, especialmente,
aos operantes do direito, reconhecê-las como entidades familiares e, não é
demais salientar, em meio a eles não se depara a monogamia, que se versa
de mero interdito, ou, além disso, sutilmente, de simples caráter. (Ribeiro
2002, p.17)
Enfim, a inteligência na acepção de não lhes conferir o status de
entidade familiar infringe princípios constitucionais do ser humano
insculpidos na Carta Magna da República de 1988, pelo que é compreensão
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que o Direito, cauteloso às modificações sociais, reconheça e tutele como
entidade familiar, as afinidades poliafetivas.
5 A MANEIRA LEGISLATIVA, DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL
DAS AFINIDADES POLIGÂMICAS NO DIREITO BRASILEIRO
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A partir dessa ocasião, estará sendo examinado como o estado não
monogamia como é acertado no Brasil, quer pela lei positivada, quer pelos
ensinamentos doutrinários, apoiadas igualmente como por seus tribunais,
nomeadamente as incises superiores que têm a autoridade de agregar e
pacificar o comento das leis fundamentais e infraconstitucionais.
Constituiu aceito, em andamento antecedente, que, não oponente o
alcance do impulso gregário do indivíduo humano na composição dos
acondicionamentos íntimos, a crença, enquanto artefato de resolução
psicossocial instituiu princípios de densas origens morais que aceitam ter
uma definição de família como algo traçado pela ambição afetuosa com
desígnios que irão acolá da mera representação e abonação banal dos
5
complementares[7].
Na veracidade, esses desígnios visivelmente mais incivilizados
aboliram sendo justificados a um secundário plano, ao se privilegiar o
aparência patrimonial e repressor do estabelecimento familiar[8].
Logo, no Brasil, importante se fez encontrar a ascendência do Direito
aqui vigorante no momento colonial, ao período das Ordenações que vinha
do Reino de Portugal. Assim, essa ocasião, a capacidade político, econômica
e social da Igreja Católica Apostólica Romana era abundantemente ampla,
principalmente em Portugal, basilar pátria conquistadora do território
aonde se encontra este país. Nesse argumento, os estabelecimentos da
Igreja e do Estado Pátrio permaneciam umbilicalmente ligados, por ironia
do destino que conglomerada a legislação deste havia admirável alcance do
Direito Canônico e dos chamados dogmas e princípios por ele aplicado[9].
Por consecutiva, não se conhecia legitimidade, assim sendo, sequer
existia, a alguma classe de família que não estivesse repousada no
casamento, tal como augurado e celebrizado de maneira estipulada pela
Igreja Católica Apostólica Romana, na qual tem o mesmo como um dos
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seus sacramentos. Tal condição se deve, seguramente, à já aludida
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ascendência religiosa do matrimônio enquanto criação sociojurídica e à sua
colocação de garantir a difusão da espécie e da conservação da
riqueza. (GAMA, 2000 p. 151)
Posteriormente a independência do Brasil e com o aparecimento da
Carta Magna Imperial, a conjuntura não se decompôs, porquanto se
convivia uma ocasião de clímax dos idealizais do liberalismo, com a Carta
Magna abordando tão exclusivamente da disposição do Estado e da tutela
dos preocupes individualizais em fácies dele. (GAMA, 2000 p. 151/152)
Cinge-se ainda elucidar que, acompanhando essa ratio, o Direito
Penal no período apresentava por basilar desígnio a tutela dos bens
jurídicos também calhados à personalidade do indivíduo, tal como sua
riqueza, o que ainda mais perpetrava robustecer o modo patrimonialista da
família desse período. (GAMA, 2000 p. 151/152)
No que pertence ao matrimônio, a Legislação Penal do Imperialista
previa penalidade para o apelidado delito de polygamia, igualmente
tipificado como “contrair matrimonio segunda ou mais vezes, sem ter
dissolvido o primeiro”, nos termos do artitgo 249, atribuindo a pena de
afazeres coagidos por um período até seis anos. Igualmente era
caracterizada a comportamento do adulterino, sendo acertado que, como
supramencionado, eram abalizados o adultério cometido pelo sexo
feminino, nos termos do artigo 250, e o cometido pelo sexo masculino, nos
termos do artigo 251. Advertir-se que, a todo destaque, que a legislação era
mais austera com o comportamento admitido pelo sexo feminino adúltero
que com o sexo masculino, já que a este era admitido alimentar encontros
esporádicos e com mulheres diferenciadas, existindo crime exclusivamente
se apresentasse uma concubina fixa, apresentada e sustentada
paralelamente à família oficial, enquanto aquela era passível de penalidade
penal caso chegasse a cometer exclusivamente um acionador sexual
extramatrimonial que consistissem. (GAMA, 2000 p. 152)
Dessa maneira, o primeiro Código Penal da República Brasileira,
datado no ano de 1890, causou pequeno, contudo admirável
desenvolvimento, ao abandonar a distinção, na esfera penal, dentre o
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adultério do esposo e o da consorte, alimentando, no mais, a própria
coerência patrimonialista de abrigo da família enquanto estabelecimento,
sem nenhuma importância quando aos seres humanos que os ajeitavam.
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Logo, o Código Penal em vigor, datado do ano de 1941, igualmente
conjetura a mentalidade ética moral conservante da sociedade daquele
tempo. Assim, conforme expresso no Título VII da Parte Especial é
alcunhado “Dos delitos contra a família”. Isso comprova, novamente, que o
bem jurídico artefato de proteção por artefato da lei penal era a família
enquanto estabelecimento estatal, assim sendo, por exemplo, sujeito
passivo do delito de bigamia, nos termo do art. 235, o próprio
Brasil. (GRECO 2009 p. 622)
Estabelece-se perfilhar, do contado, que a lei penal brasileira
consecutivamente teve por finalidade garantir o estabelecimento familiar
sacralizado e patrimonialista do matrimônio monogâmico em si, existido
sob os princípios da ordem vigorante, e não a pessoa do consorte
ludibriado. Todavia, vale ressaltar
5 ainda, mais extraordinário que as pessoas
complementares do núcleo íntimo, em sua personalidade, era a família
enquanto estabelecimento estatal, de ascendência religiosa, e seu estilo de
proeminência na sociedade e para o Estado, como cerne fabricante de
riquezas. (OLIVEIRA 1998 p. 38)
Igualmente na seara civil as afinidades que não se colocassem sob os
princípios do matrimônio não se tinha qualquer abrigo jurídico, e no muitas
das vezes estavam passíveis de penalidades. (OLIVEIRA 1998 p. 38)
Durante os períodos denominados colonial e imperial, enquanto
vigoraram as Ordenações de Portugal por saída de assiduidade diante a
falta de lei pátria adequada, o matrimônio correto no Estado Brasileiro era o
beatificado, assim sendo, celebrizado em concordância com as normas
estipuladas pela Igreja Católica Apostólica Romana. (OLIVEIRA 1998 p.
38/39).
Entretanto, com o aparecimento da República, sob forte mando das
idealizações positivistas em moda à período, foi constituído o matrimônio
civil pelo meio do Decreto n. 181, de 24 de janeiro de 1890, erguido à
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camada fundamental com a Carta de 1891, constituindo, então, o único
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adequado de causar decorrências jurídicas.
No entanto, segundo entendimento de Gama 2003 p.107 se tem que:
[...] apesar da separação Estado-Igreja no que
pertine ao casamento, aquele continuou sofrendo
fortes influências da Igreja Católica, sentida no
princípio da indissolubilidade do casamento, a atingir
adeptos de outras religiões em virtude da legislação
então vigente.
Dessa maneira, o Código Civil de 1916, alvitre do Estado liberal do
final do século XIX e começo do século XX, centralizava suas inquietações
nas afinidades jurídico patrimoniais, no formato do sexo masculino, sendo o
genitor de família, elaborador de fortunas para o Estado, privilegiado com
aptidão mental e econômica, imediatamente, ainda, jurídica legal, para ser
submisso de aprumados e comprometimentos, firmar acordos e deixar
patrimônio às gerações futuras.
Esta é uma descrição pormenorizada proporcionada por Ruzyk (2005
p.02) a respeito da matéria do Direito de Família no Código de 1916:
O vínculo conjugal era indissolúvel, o
reconhecimento de filiação extramatrimonial era
vedado, em nome de uma ordem de ideias que
atribuía à estabilidade da instituição familiar – como
ente transpessoal – clara proeminência em relação à
felicidade coexistencial de sés componentes. Ainda
que, na realidade social, a pluralidade e a
simultaneidade pudessem estar presentes, não se
verificava a recepção jurídica desses fenômenos.
Esse espectro do planeta começou a modificar já em acabamentos
do século XIX, assim quando, em função da revolução da indústria e da
grande pleito por mão de obra dela acertada, principiou se a implantar
igualmente a mulher no mercado laboral.
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Logo, no Brasil, país predominantemente campesino até metade da
década do ano 1970, de amplo conhecimento conservante e aprofundada
cultura católico romano, o desenvolvimento e liberalização das culturas se
abonou a estreitos mais arrastados. Exclusivamente no ano de 1962, com a
Legislação de número 4.121, a mulher deixou de ser considerada
relativamente incapaz por altivez legalística e contraiu certa autonomia
patrimonial. (Dias 2013 p.98)
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Diferente andamento acentuado se abonou com a publicação da
Emenda Constitucional número 9 de 28 de junho de 1977, e o
aparecimento da Legislação de número 6.515 de 26 de dezembro de 1977,
ao ser constituído, no país brasileiro, o divórcio, o que relativizou o remoto
dogma da indissolubilidade do liame conjugal. (Dias 2013 p.98)
Assim, essa nova compreensão abordada das afinidades das pessoas
dentre si e igualmente delas com os domínios da vida irão induzir a
decorrência uma agitação de despatrimonialização do aprumado
privado[10], que, no país brasileiro,
auferiu enorme abalo com a publicação
5
da Carta Magna de 05 de outubro do ano de 1988, a partir de quando se
pôde averiguar um acontecimento que o ensinamento particularizado
calhou como significando de constitucionalização do Direito Civil[11]. A
Constituição da Republica de 1988 é apresentada como o estrema dessas
alterações tendo em vista que, a partir desse momento, se aproveita, ao
abiscoitar alicerce na legislação máxima do país, a explanação das
entidades legais à brilho da valorização do ser humano e também de sua
dignidade.
Dessa maneira, o Direito de Família não permaneceu apático a essa
despatrimonialização, tendo em vista que o documento fundamental,
dentre outras alterações acentuadas, adotou a identidade dentre os
consortes, nos termos do artigo 226, § 5º e dentre os descendentes nos
termos do artigo 227, § 6º da Carta Magna de 1988, a superioridade do
interesse destes enquanto infantes ou jovens, nos termos do artigo 227,
caput da Constituição Federal de 1988, bem como a essência de maneiras
de composição de família não constituídas no matrimônio, tal como a
aderência assente nos termos do artigo 226, § 3º, bem como a família
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1988. (MORAES 2006 p.233/236)
Contudo, uma circunstância fática na coletividade adiantada, como
adotado acima, e que acompanha acertando ao dilatado de qualquer
consideração legislativa ou jurisprudencial e que, ainda que a doutrina
individualizada é abordada de maneira bastante superficial, e é a das
afinidades afetuosas, com desígnio de composição familiar, que arrastem
duas ou mais pessoas. (MORAES 2006 p.234/236)
Logo, segundo a autora Dias 2013, p.7, ao tratar do tema, afirma que:
Se os elementos que definem o sistema
representativo que chamamos ‘família’ variam
segundo a sociedade, podemos concluir que o
significante ‘família’ é representado, como todo
significante,
por
fatores
conscientes
e/ou
inconscientes, que definem a maneira e engendram as
categorias pelas quais o mundo social é organizado.
Qualquer modelo de família é tributário da ordem
social que o produz.
Logo, o alicerce para se abater a condição da monogamia e aceitar a
possibilidade de existir uma aderência assente ainda que por diferente
comparte houvesse a barreira de ser matrimoniada eram os princípios da
dignidade da pessoa humana, bem como do mínimo existencial, corolário
do principal, bem como o da vedação ao desenvolvimento ilícito, com o
desígnio de não abandonar abandonado o comparte para conjugal que, de
sinceridade e boa-fé, conjeturava estar convivendo sob aderência assente.
(MORAES 2006 p.237)
Logo o entendimento como ensina Dias (2013, p.49) sobre o REsp
742.685 do Supremo Tribunal de Justiça (2009) é que:
EMENTA:
RECURSO
ESPECIAL.
PENSÃO
PREVIDENCIÁRIA. PARTILHA DA PENSÃO ENTRE A
VIÚVA E A CONCUBINA. COEXISTÊNCIA DE VÍNCULO
CONJUGAL E A NÃO SEPARAÇÃO DE FATO DA
ESPOSA. CONCUBINATO IMPURO DE LONGA
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DURAÇÃO. "Circunstâncias especiais reconhecidas em
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juízo". Possibilidade de geração de direitos e
obrigações, máxime, no plano da assistência social.
Acórdão recorrido não deliberou à luz dos preceitos
legais invocados. Recurso especial não conhecido.
(BRASIL. Superior Tribunal de justiça. Quinta Turma.
REsp 742.685, Relator: Ministro José Arnaldo da
Fonseca. Publicado no DJ de 05 set. 2009).
Dessa maneira, por união estável putativa abrange-se a circunstância
em que, claramente de aderência assente, um dos vértices tem algum
empecilho para o casamento, sendo de que dessa situação a outra parte
não tem ciência. Como ensina a autora Dias (2009):
A diferença centra-se exclusivamente no fato de a
mulher ter ou não ciência de que o parceiro se
mantém no estado de casado ou tem outra relação
concomitante. Assim, (...) somente quando a mulher é
inocente, isto
é, afirma não ser sabedora de que seu
5
par tem outra, há o reconhecimento de que ela está
de boa-fé e se admite o reconhecimento da união
estável, com o nome de união estável putativa[12].
Com fulcro em se abater a condição da monogamia e aceitar a
probabilidade de existir uma união estável embora que o diferente
companheiro houvesse a barreira de ser casado constituíam em princípios
da dignidade da pessoa humana, bem como do mínimo existencial,
corolário do primário, assim sendo, o da vedação ao enriquecimento ilícito,
com o desígnio de não abandonar abandonado o companheiro para
conjugal que estivesse de boa-fé, conjeturava estar convivendo em união
estável. (Farias e Rosenwald 2010 p.455-7)
Todavia, quando o assunto abordou à apreciação do egrégio
Supremo Tribunal Federal, essa disposição foi verificada e se afastou a
possibilidade do prestígio legal da existência de famílias poliafetivas.
Recusou-se, igualmente, a probabilidade de separação da estalagem
previdenciária dentre a companheira do papel e a amante concubina, sob o
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alicerce de se prestigiar uma circunstância contra legem em prejuízo da
família, que avacalha de abrigo fundamental constitucional:
COMPANHEIRA E CONCUBINA - DISTINÇÃO.
Sendo o Direito uma verdadeira ciência, impossível é
confundir institutos, expressões e vocábulos, sob pena
de prevalecer a babel. UNIÃO ESTÁVEL - PROTEÇÃO
DO ESTADO. A proteção do Estado à união estável
alcança apenas as situações legítimas e nestas não
está incluído o concubinato. PENSÃO - SERVIDOR
PÚBLICO - MULHER - CONCUBINA - DIREITO. A
titularidade da pensão decorrente do falecimento de
servidor público pressupõe vínculo agasalhado pelo
ordenamento jurídico, mostrando-se impróprio o
implemento de divisão a beneficiar, em detrimento da
família, a concubina.BRASIL. Supremo Tribunal Federal.
Primeira Turma. RE n. 590779, Relator: Min. Marco
Aurélio de Melo. Publicado no DJe de 27 mar.
2009[13].
Logo, ainda que se trate de decisão tomada não pelo plenário da
Corte soberana, mas sim, por uma de suas Turmas, se tem que o Superior
Tribunal de Justiça seguiu tal inteligência, apesar de que com opiniões
divergentes que prestigiaram a disposição antecedente do adepto acertado
pelo Superior Tribunal de sobre a matéria no REsp 1016574/SC:
PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. TEMA NOVO
EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
POSSIBILIDADE. ARTIGO 557 DO CPC. 1. A ofensa a
princípios ou dispositivos constitucionais haveria de
ser suscitada em sede de recurso extraordinário, nos
termos do art. 102, III, da Constituição Federal. 2.
Inviável, em sede de regimental, a apresentação de
argumento que, sequer, foi ventilado nas contrarazões ao recurso especial. 3. Pacífica a possibilidade
de o relator decidir monocraticamente o mérito do
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dominante deste Tribunal Superior ou do Supremo
Tribunal Federal. PREVIDENCIÁRIO. CONCUBINATO
ADULTERINO. RELAÇÃO CONCORRENTE COM O
CASAMENTO. EMBARAÇO À CONSTITUIÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL APLICAÇÃO. IMPEDIMENTO. 1. A
jurisprudência desta Corte prestigia o entendimento
de que a existência de impedimento para o
matrimônio, por parte de um dos componentes do
casal, embaraça a constituição da união estável. 2.
Agravo regimental improvido. (BRASIL. Superior
Tribunal de Justiça. Quinta Turma. AgRg no REsp
1016574/SC, Relator: Ministro Jorge Mussi. Publicado
no DJe de 30 mar. 2009)”[14].
Apesar disso, do arrazoado, averigua-se que os acontecimentos de
aderência assente putativa têm por premissa que uma comparte não
conheça do liame impeditivo da
5 outra, circunstância que apresentaria o
condão de assinalar-lhe a boa-fé.
Dessa maneira, tal conjectura é abalizada do assunto deste trabalho,
porquanto, nas afinidades poligâmicas aprovadas, não há nenhuma pessoa
ludibriada, não existe circunstância poliafetiva. Juntos os abrangidos têm
liames de afabilidade marital dentre si, em maneira duradoura, contínua e
pública, e são conscienciosos e aderes quanto à condição não
monogâmico.
Logo, ora, se os preocupados abertamente na circunstância aderem e
almejam sustentar uma relação nesses acomodes, e se permanecem
presentes os meios que o ensinamento mais adiantado usa para afazer-se
um ente familiar, não pode então o Direito negar-lhe legitimidade e
decorrências legais, sob pena de contravir os demandados baseais da Carta
Magna de 1988 mais onerosos ao ser humano e cometer, por consecutivo,
injustiça. (Dias 2013 p.46)
Dessa maneira, como adágio no início, o direito positivado, porque
forjicado por aqueles que almejam a conservação do status quo e de sua
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ética e moral anacrônica, sempre permanece retrasado em relação às
modificações da sociedade. (Dias 2013 p.46/47)
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Assim, na esteira do ensinado por Maria Berenice Dias ao abordar
das afinidades homoafetivas, em afirmativa que se calha à conjectura das
afinidades poligâmicas permitidas que, segundo Dias (2013 p.47) ressalta
que: “negar a realidade não irá solucionar as questões que emergem
quando do rompimento dessas uniões”.
Logo, não discorda dessa inteligência, igualmente, a preleção de
Novaes (2006 p.229) ressalta que, ao ensinar a precisão de se refletir em
maneiras desiguais de se afrontar as mazelas da contemporaneidade, tais
quanto os das denominadas “famílias possíveis, de modo a trazer
contribuições reais ao bem-estar de todos”.
Dessa maneira, daí porquanto, como será aceito adiante, arranja-se
cogente uma alteração de modelo com o objetivo de se adotar, como
instituto familiar, as afinidades poligâmicas aprovadas. Não exclusivamente
por elas oferecerem os subsídios que admitem ao intérprete do Direito
reconhecê-la como tal, bem como, em meio a eles não se depara a
monogamia, que se aborda de mero interdito, ou mais habilmente, de
simples atitude e maneira, mas igualmente porque a inteligência contrária
insinuaria abuso a princípios baseais do ser humano definidos na Carta
Magna de 1988.
CONCLUSÃO
É de suma relevância ressaltar que a simultaneidade íntima familiar é
um fato que já procura amparo pelo Estado como entidade do direito de
família, com a finalidade de que seus componentes ao mesmo tempo
recebam a particularizada assistência do Estado prevista na Carta Magna de
1988, referente às famílias.
Conforme

mencionado

no

transcorrer

desta,

os

momentos

contemporâneos, principalmente a partir do período da Revolução
Industrial acontecida na sociedade judaico-cristã ocidental, se distinguiram
por uma alteração concreta e compreensiva no campo dos costumes, assim,
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foi compreendida a maneira de refletir e de viver a família. Essa entidade,
que por vários períodos continuou alicerçada no casamento e na
capacidade econômica e social do genitor a respeito de seus demais
componentes, sofre, então, a ajeitar-se sob inovadoras e multifacetadas
formas.
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Todavia, as entidades familiares constituídas a partir de liames de
afeto marital, consecutivo, evidente, de modo público e em que haja a
coexistência de duas, três ou até mesmo mais pessoas com esse affectio
maritalis, denominadas relações poliafetivas consentidas, tem sido
desconhecidas, quando não sumariamente afastadas, pelos doutrinadores
do Direito de Família atualizado.
Partindo do pressuposto de que o Direito é ‘acontecimento na
sociedade, e não um simples elemento isolado e sim, que intuita satisfazer
as circunstâncias fáticas viventes no seio social. Desse modo, dando-lhe um
recurso justo e que leve à pacificação igualitária.
5

Cabe aos operadores do Direito, principalmente do Direito de
Família, ajustar pela importância e consideração de tais circunstâncias e que
tenham a aptidão conferir direitos e obrigações aos companheiros
envolvidos. Atenta-se de ir além de preconceitos e dogmas para reconhecer
aos indivíduos, titulares de direitos basais, o completo exercício de suas
personalidades, quanto mais sedimentadas nos laços afetivos e na
consideração por seus pares.
A monogamia é colocada como necessária para que haja lealdade
dentre os companheiros, a despeito de que, as partes envolvidas podem
aquiescerem, aberta e conscientemente, quanto ao estabelecimento de
uma afinidade em que os aprendizados sexuais se dêem sem a privativa
dualidade das compartes.
Ainda nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, grande parte da
jurisprudência e doutrina tem ido à contramão da atual sociedade, e tem
defendido a monogamia, sendo este o princípio norteador do ordenamento
jurídico nacional. Em contrapartida, estabelece a bigamia ou poligamia
como ilícito e impossibilita o abrigo legalístico das famílias simultâneas.
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Desse modo, não é possível separar a aplicação dos princípios
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norteadores da Constituição de 1988, a dignidade da pessoa humana, da
liberdade particular e da intimidade dos companheiros, bem como a
explanação das entidades do direito de família à lucidez dos baseamentos
primários da República, que consagram a criação de uma sociedade,
soberana, justa e livre, com a abolição de qualquer configuração de
discriminação.
Há indivíduos monogâmicos, poligâmicos. O conceito de família é
muito mais abrangente do que tradicionalmente vem sendo defendido. É
preciso evoluir ainda bastante, pois o termo é usado de forma bastante
limitada e de modo conservador.
Por fim, conclui-se a presente pesquisa e todo o raciocínio, assim
sendo, com a assertiva de que as afinidades poliafetivas aprovadas devem
ser adotadas pelo ordenamento legal nacional como entidades familiares
para os seus fins de direito.
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RESUMO: Os tratados são considerados uma das fontes do Direito
Internacional positivo e podem ser conceituados como todo acordo formal,
firmado entre pessoas jurídicas de Direito Internacional Público, tendo por
finalidade a produção de efeitos jurídicos. A partir da Constituição de 1988
intensifica-se a interação e conjugação do Direito Internacional e do Direito
interno.
Palavras-chave: Brasil, Direito Internacional, Tratados.
ABSTRACT: Treaties are considered to be one of the sources of positive
international law and can be considered as any formal agreement signed
between legal entities of public international law, with the purpose of
producing legal effects. From the Constitution of 1988, the interaction and
conjugation of international and domestic law intensifies.
Keywords: Brazil, International right, Treaties.
RESUMEN: Los tratados se consideran una de las fuentes del derecho
internacional positivo y pueden ser conceptuados como todo acuerdo
formal, firmado entre personas jurídicas de Derecho Internacional Público,
con el fin de producir efectos jurídicos. A partir de la Constitución de 1988
se intensifica la interacción y conjugación del Derecho Internacional y del
Derecho interno.
Palabras clave: Brasil, Derecho Internacional, Tratados.

1 INTRODUÇÃO
A decisão liminar do Comitê de Direitos Humanos da ONU diz que os
direitos políticos de Lula não podem ser violados, com base no artigo 25 do
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Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, do qual o Brasil é
signatário desde os anos 1980, no governo José Sarney (MDB).
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O comitê "requer que o Estado brasileiro tome todas as medidas
necessárias para garantir que o autor [da ação, Lula] desfrute e exerça seus
direitos políticos enquanto na prisão, como candidato nas eleições
presidenciais de 2018, incluindo acesso apropriado à mídia e a integrantes
de seu partido político", até que todos os recursos para rever sua
condenação sejam apreciados.
O Comitê de Direitos Humanos é o órgão da ONU responsável
especificamente pela observação e fiscalização do Pacto Internacional dos
Direitos Civis e Políticos e é formado por 18 especialistas independentes
que trabalham para a entidade em regime "pro bono" (isto é, sem salários
fixos).
O Brasil assinou e ratificou um protocolo adicional ao Pacto, em 2009,
que diz que o país aceita se submeter às decisões do Comitê de Direitos
5
Humanos da ONU, então, o que se pode dizer é que [esse comunicado] é
obrigatório.
A Constituição Federal regula os tratados internacionais no direito
brasileiro. A Constituição brasileira dispõe que compete à União, na
qualidade de representante da República Federativa do Brasil, manter
relações com Estados estrangeiros e participar de organizações
internacionais. Esta disposição reserva ao governo federal a competência
em matéria de política externa e faz deste o único sujeito de direito
internacional capaz de representar o Brasil. Em consequência, os estados e
municípios não estão autorizados a celebrar tratados internacionais –
somente a União pode fazê-lo.
Os tratados são considerados uma das fontes do Direito Internacional
positivo e podem ser conceituados como todo acordo formal, firmado entre
pessoas jurídicas de Direito Internacional Público, tendo por finalidade a
produção de efeitos jurídicos.
A denominação ‘tratado’ é genérica, mas, de acordo com a sua forma,
o seu conteúdo, o seu objeto ou o seu fim, podem ser adotadas outras
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denominações como, por exemplo, convenção, declaração, protocolo,
convênio, acordo, ajuste, compromisso.
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A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em
1969, surgiu da necessidade de disciplinar e regular o processo de
formação dos tratados internacionais. O Brasil assinou a Convenção em 23
de maio de 1969, mas, até a presente data, ainda não a ratificou.
Os tratados internacionais apenas serão aplicados entre os Estados que
consentiram expressamente com a sua adoção no livre e pleno exercício de
sua soberania, ou seja, os tratados não criam obrigações aos Estados que
com eles não consentiram, mas apenas para os Estados partes; os tratados
são, portanto, expressão do consenso.
2 DESENVOLVIMENTO
Depois de longo período praticando uma política de isolamento no
tocante à ratificação de tratados, o Brasil tem seguido movimento inverso
nos últimos anos: cada vez mais se torna parte de diplomas convencionais,
dos mais variados tipos.
2.1 Plano da existência: o procedimento de incorporação dos tratados
internacionais
O mundo jurídico pode ser dividido em três planos: o plano da
existência, o plano da validade e o plano da eficácia.
O direito, diante da sua finalidade de ordenar a conduta humana,
valora os fatos e, através das normas jurídicas, erige à categoria de fato
jurídico aqueles fatos que possuem relevância para o relacionamento em
sociedade.
Ocorrendo no mundo o fato previsto abstratamente pela norma
(suporte fático hipotético), a norma jurídica incide transformando o fato em
fato jurídico. Ao sofrer a incidência o fato é transportado para o mundo
jurídico, ingressando no plano da existência.
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Quando se diz que uma norma existe isto quer dizer que a norma está
posta no mundo, independentemente de ser vigente, de ser válida ou
eficaz.
O ato legislativo começa a existir a partir da sua promulgação
(declaração formal pela autoridade competente da existência do ato
legislativo), ainda que a sua publicação somente ocorra posteriormente.
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Com a publicação da norma tem início a sua vigência (possibilidade de
produzir os seus efeitos) uma vez que, somente através da publicação a
norma passa a ser conhecida por aqueles a quem se destina.
Com relação ao processo de formação dos tratados em geral é possível
verificar três fases distintas: negociação, conclusão e assinatura do tratado;
as três fases são da competência do Poder Executivo.
No ordenamento jurídico brasileiro o Presidente da República tem
competência para celebrar o tratado e, posteriormente, o Congresso
5
Nacional irá aprová-los, mediante
decreto legislativo.

Após a aprovação pelo Congresso Nacional, o tratado volta para o
Poder Executivo para que seja ratificado. Com a ratificação do Presidente da
República o tratado internacional deverá ser promulgado internamente
através de um decreto de execução presidencial.
Com a expedição do decreto de execução presidencial é possível falar
que o tratado internacional ingressou no plano da existência, isto é, o
tratado está posto no mundo.
2.2 Plano da validade
Após atestada a existência do fato jurídico (tendo sido verificado que o
fato é daqueles em que a vontade humana constitui elemento nuclear do
suporte fático), o fato jurídico irá passar pelo plano da validade. No plano
da validade será verificada a perfeição do fato jurídico, isto é, será analisado
se o fato não possui qualquer vício invalidante.
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A análise da validade ou invalidade de um ato jurídico assegura a
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integridade do ordenamento jurídico, uma vez que, ao recusar utilidade
jurídica aos atos jurídicos que infringem as normas do ordenamento,
garante-se a integridade da vigência do sistema jurídico como um todo.
No âmbito do Direito Público, e para o que interessa no presente
trabalho, é possível falar de invalidade das leis que infringem normas
jurídicas de hierarquia superior; tais leis são consideradas nulas, isto é,
inválidas (casos de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos
infralegais).
2.2.1 A posição hierárquica dos tratados internacionais
A Constituição brasileira de 1988 não apresenta nenhum dispositivo
que expressamente determine a posição dos tratados internacionais
perante o direito interno.
Com base no artigo 102, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal
que determina que o Supremo Tribunal Federal tem competência para
julgar, mediante recurso extraordinário, “as causas decididas em única ou
última
instância,
quando
a
decisão
recorrida
declarar
a
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal”, a jurisprudência e a
doutrina brasileira acolheram a tese de que os tratados internacionais e as
leis federais possuem a mesma hierarquia jurídica, ou seja, os tratados
internacionais são incorporado no ordenamento jurídica brasileiro como
norma infraconstitucional.
2.2.2 O conflito entre tratados internacionais e normas internas
Diante de um conflito entre um tratado internacional e a Constituição,
considera-se a primazia desta última visando a preservação da autoridade
da Lei Fundamental do Estado, ainda que isto resulte na prática de um
ilícito internacional.
Tal primado da Constituição não está expresso diretamente na
Constituição brasileira, mas pode ser apreendido dos artigos que
determinam que os tratados, assim como as demais normas
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infraconstitucionais,

encontram-se

sujeitos

ao

controle

de

constitucionalidade.
As maiores discussões surgem dos conflitos entre tratados e leis
internas infraconstitucionais. Nessa situação específica, muitos países como
França e Argentina, por exemplo, garantem a prevalência dos tratados.
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No caso brasileiro, havendo conflito entre um tratado e uma lei
infraconstitucional, levando em consideração que ambos estão no mesmo
nível hierárquico, adota-se a regra da ‘lei posterior derroga a anterior’.
Sendo assim, havendo um conflito entre uma lei anterior à
promulgação do tratado e o próprio tratado, prevalece o tratado. Na
situação inversa, qual seja, um conflito entre tratado e lei posterior,
prevalece a lei posterior, independentemente das consequências pelo
descumprimento do tratado no plano internacional.
Esse sistema paritário que equipara juridicamente o tratado à lei
federal vigora na jurisprudência5 do Supremo Tribunal Federal (STF) desde
1977, quando do julgamento pelo Supremo do Recurso Extraordinário
8004.
É possível falar em verdadeiro retrocesso nesse posicionamento
adotado pelo Supremo, uma vez que modificou a tese anterior de primado
do Direito Internacional frente ao Direito interno sem levar em
consideração que os tratados internacionais possuem uma forma própria
de revogação (a denúncia), nem o fato de que o descumprimento interno
de um compromisso assumido externamente acarreta a responsabilidade
internacional do Estado, além de outras graves consequências no plano
político internacional.
Na doutrina brasileira existem juristas que defendem o status
supralegal dos tratados e outros que defendem a supra constitucionalidade
dos mesmos alegando que os tratados possuem força obrigatória e
vinculante e só podem ser retirados do ordenamento interno por meio da
denúncia – ato que implica na retirada do Estado de determinado tratado
internacional.
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A jurisprudência, todavia, adota a teoria da paridade entre tratado
internacional e a legislação federal. Com relação aos tratados internacionais
de direitos humanos as discussões acerca da sua hierarquia no
ordenamento jurídico brasileiro são ainda maiores.
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2.2.3 Os tratados internacionais de direitos humanos e a recente
decisão do Supremo Tribunal Federal
Ainda existem controvérsias doutrinárias acerca da forma de integração
e eficácia dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento
jurídico interno.
O artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição brasileira de 1988 determina
que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
A interpretação dada por muitos autores ao disposto neste artigo,
levando em consideração uma interpretação sistemática e teleológica da
Constituição brasileira, foi a de atribuir aos direitos garantidos nos tratados
de direitos humanos devidamente ratificados pelo Estado brasileiro uma
natureza especial e diferenciada, qual seja, a natureza de norma
constitucional.
O referido artigo ao expressamente determinar que os direitos e
garantias expressos na Constituição não excluem direitos decorrentes dos
tratados internacionais estaria assim, incluindo no catálogo dos direitos
protegidos constitucionalmente, aqueles direitos enunciados nos tratados
internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte.
Outra parte da doutrina vai ainda mais além defendendo o status
supraconstitucional dos tratados de proteção dos direitos humanos, ou
seja, os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos estariam
localizados acima da própria Constituição.
Diante das controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca do
tema e buscando resolver a questão da hierarquia dos tratados
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internacionais de direitos humanos no ordenamento brasileiro, a Emenda
Constitucional no 45 de dezembro de 2004 acrescentou um 3º parágrafo ao
artigo 5º determinando que: os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, serão equivalentes à emenda constitucional.
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Antes da emenda 45/2004 os tratados internacionais de direitos
humanos eram aprovados por meio de decreto legislativo, por maioria
simples, conforme artigo 49, inciso I da Constituição de 1988 e,
posteriormente, eram ratificados pelo Presidente da República. Tal forma de
recepção dos tratados, idêntica à forma de recepção dos tratados que não
versam sobre direitos humanos, gerou diversas controvérsias sobre a
aparente hierarquia infraconstitucional, ou seja, nível de normas ordinárias
dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento brasileiro.
Com o advento da emenda 45/2004 os tratados sobre direitos
humanos passariam a ser equivalentes
às emendas constitucionais. Todavia,
5
as dúvidas e discussões não cessaram: apenas os tratados aprovados
conforme o rito das emendas constitucionais teria valor hierárquico de
norma constitucional e aqueles que não obtivessem o quórum qualificado
passariam a ter o valor de norma infraconstitucional? O que aconteceria
com os tratados ratificados pelo Brasil antes da entrada em vigor da
emenda 45 – perderiam o status de normas constitucionais que
aparentemente era garantido pelo parágrafo 2º do artigo 5º da CF no caso
de não serem aprovados pelo quórum o parágrafo 3º do artigo 5º?
Para os autores que defendem que os tratados internacionais sobre
direitos humanos possuem hierarquia constitucional, estes tratados já
possuem status de norma constitucional, nos termos art. 5º, parágrafo 2º da
CF; sendo assim, independentemente de serem posteriormente aprovados
pela maioria qualificada do parágrafo 3º do art. 5º da CF, os tratados já são
materialmente constitucionais.
O parágrafo 3º do art. 5º da CF traz apenas a possibilidade de os
tratados, além de materialmente constitucionais, serem ainda formalmente
constitucionais, ou seja, equivalentes a emendas constitucionais, desde que,
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a qualquer momento, depois de sua entrada em vigor, sejam aprovados
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pelo quórum do parágrafo 3º do mesmo art. 5º da CF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
466.343- SP, em dezembro de 2008, modificou o seu posicionamento
acerca da hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos. O
Supremo entendeu, majoritariamente, que esses tratados, antes
equiparados às normas ordinárias federais, apresentam status de norma
supralegal, isto é, estão acima da legislação ordinária, mas abaixo da
Constituição. Tal posicionamento admite a hipótese de tais tratados
adquirirem hierarquia constitucional, desde observado o procedimento
previsto no parágrafo 3º, artigo 5º da CF, acrescentado pela Emenda
Constitucional no 45/2004.
A partir desse novo entendimento do Supremo, sendo aprovado um
tratado internacional de direitos humanos o tratado passa a ter hierarquia
superior a lei ordinária (supralegal ou constitucional), ocorrendo a
revogação das normas contrárias por antinomia das leis.
Com a nova posição do Supremo a configuração da pirâmide jurídica
do ordenamento brasileiro foi modificada: na parte inferior encontra-se a
lei; na parte intermediária encontram os tratados de direitos humanos –
aprovados sem o quórum qualificado do artigo 5º, parágrafo 3º da CF – e
no topo encontra-se a Constituição.
A nova posição do Supremo, apesar de não adotar a tese doutrinária
majoritária defendida pelo Ministro Celso de Mello que defende que as
normas dos tratados internacionais de direitos humanos possuem status
constitucional independentemente da forma de sua ratificação, representa
um grande avanço para o ordenamento jurídico brasileiro que durante
vários anos considerou a paridade entre os tratados de direitos humanos e
as leis ordinárias.
2.3 Plano da eficácia: os efeitos da internalização dos tratados
internacionais no ordenamento interno
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Os atos jurídicos, depois de verificada a sua validade, estarão aptos a
produzir os seus efeitos específicos ingressando assim, no plano da eficácia.
O presente tópico trata da eficácia jurídica, ou seja, da análise do
conjunto das consequências (efeitos) imputadas pelas normas jurídicas ao
fato jurídico – análise das consequências da internalização dos tratados na
ordem interna - e da eficácia do direito ou eficácia social que designa a
efetiva realização da norma jurídica no meio social a que se destina.
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Quando em vigor no plano internacional os tratados ratificados pelo
Estado, promulgados e publicados, passam a integrar o arcabouço
normativo interno e a produzir efeitos na ordem jurídica interna.
A eficácia (jurídica e social) dos direitos consagrados nos tratados
ratificados pelo Brasil dependerá da sua recepção na ordem jurídica interna
e do status jurídico que esta lhes atribui.
Como já visto, os tratados em geral quando recepcionados pelo
5
ordenamento jurídico brasileiro
adquirem o status de normas
infraconstitucionais. Nesses termos, tais tratados, quando promulgados,
revogam todas as normas anteriores contrárias ao seu conteúdo e, por
outro lado, são revogados por leis posteriores quando da existência de um
conflito.

Com relação aos tratados de direitos humanos acolhidos como
normas supralegais, encontram-se localizados acima da legislação ordinária,
mas, em caso de conflito com a Constituição, prevalecerão as normas
constitucionais.
Os tratados de direitos humanos que adquirirem hierarquia
constitucional, nos termos do art. 5º, parágrafo 3º da CF, passam a
constituir cláusulas pétreas não podendo ser suprimidos sequer por
emenda constitucional; tornam-se insuscetíveis de denúncia e passam a ter
aplicabilidade imediata tão logo sejam ratificados. Nesses termos, a partir
da entrada em vigor do tratado internacional, toda norma preexistente que
seja com ele incompatível perde automaticamente a vigência.
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Ademais, passa a ser recorrível qualquer decisão judicial que viole as
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prescrições do tratado e no caso de um conflito com normas
constitucionais deverá prevalecer a norma mais favorável ao titular do
direito.
Importante destacar que, ao contrário da posição adotada pelo
Supremo, para os autores como Pontes de Miranda que consideram que os
Estados estão submetidos à ordem supra estatal, a incidência dos direitos
fundamentais não depende do reconhecimento constitucional, uma vez que
tais direitos pertencem à ordem jurídica exterior e acima do Estado e, por
isso, impõem limites tanto ao Poder estatal quanto ao Poder Constituinte,
que são obrigados a incorporá-los à Constituição, cercando-os das
garantias necessárias à sua efetividade.
Os direitos fundamentais supra estatais são considerados paradigmas
de validade das normas de direito interno, inclusive das normas
constitucionais. Tais direitos impõem limites aos poderes do Estado –
nenhuma norma interna pode ser interpretada ou executada em
contradição com a Constituição e com as normas de direitos fundamentais
supra estatais; ademais, o Estado se vê obrigado a incorporar esses direitos
à Constituição e a garantir os meios necessários para a efetividade de tais
direitos.
Cabe ao Poder Judiciário e aos demais Poderes Públicos assegurar a
implementação no âmbito nacional das normas internacionais de proteção
dos direitos humanos ratificadas pelo Estado brasileiro; ao Congresso
Nacional a obrigação negativa de se abster de legislar em sentido contrário
às obrigações assumidas internacionalmente; e aos cidadãos, beneficiários
diretos de instrumentos internacionais voltados à proteção dos direitos
humanos, reclamarem, perante os órgãos judiciais do Estado, a satisfação
dos direitos estabelecidos nos tratados.
Levando em consideração que o Direito Internacional ainda não conta
com mecanismos jurídicos internacionais de controle bem organizados e
aptos para aplicar, no caso concreto, as punições para os Estados que,
vinculados a tratados internacionais, não cumpram as obrigações
assumidas, é possível concluir que a efetivação dos direitos humanos se
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encontra, ainda e principalmente, na dependência da boa vontade e da
cooperação dos Estados individualmente considerados.
2.4 O Brasil e os tratados de direitos humanos

Concomitantemente,

desenvolveu-se

a

ratificação

de
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A Constituição Federal de 1988 erigiu a dignidade da pessoa humana
e a prevalência dos direitos humanos a princípios fundamentais da
República Federativa do Brasil. Ela instituiu novos princípios jurídicos que
conferem suporte axiológico a todo o sistema normativo brasileiro e que
devem ser sempre levados em consideração quando da interpretação de
quaisquer normas do ordenamento jurídico prático. Esta Constituição deu
um passo rumo à abertura do nosso sistema jurídico ao sistema
internacional de proteção dos direitos humanos, sendo sua promulgação
um marco para o início do processo de redemocratização do Estado
brasileiro e de institucionalização dos direitos humanos.
tratados

internacionais dos direitos da pessoa humana, pelo Brasil, os quais
5
perfazem uma gama de normas diretamente aplicáveis pelo judiciário e que
agregam vários novos diretos e garantias àqueles já constantes do
ordenamento jurídico brasileiro.
Consolida o §2º do artigo 5º da Carta Magna que “os direitos e
garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais
que a República Federativa do Brasil seja parte”.
E é baseando neste parágrafo, que se conclui que os tratados
internacionais de proteção aos direitos humanos ratificados pela República
Federativa do Brasil têm status material constitucional, além de aplicação
imediata, não podendo em hipótese alguma ser revogados por lei ordinária
posterior.
O texto constitucional ao estabelecer que os direitos e garantias nele
expressos, não excluem outros provenientes dos tratados internacionais,
está a autorizar que estes, constantes das convenções de proteção aos
direitos humanos, se incluam no ordenamento jurídico pátrio, passando a
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ser considerados como se estivessem escritos na própria Magna Carta,
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ampliando seu rol de constitucionalidade.
Em matéria de direitos e garantias, a Carta Federal, com o
estabelecido no §2º do artigo 5º, reconhece uma dupla fonte normativa. A
primeira vem do direito interno, ou seja, os direitos expressos e implícitos
no texto constitucional e, a segunda, vem do direito internacional
decorrente dos acordos internacionais de proteção aos direitos humanos
ratificados pelo Brasil.
Tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil:
A) Sistema global
Convenção para Prevenção e a Repressão do crime de genocídio (1948)
Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951)
Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados (1966)
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966)
Protocolo Facultativo relativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos (1966)
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966)
Convenção Internacional sobre Eliminação de todas as formas de
Discriminação Racial (1965)
Convenção Internacional sobre Eliminação de todas as formas de
Discriminação contra a Mulher (1979)
Protocolo Facultativo à Convenção Internacional sobre Eliminação de todas
as formas de Discriminação contra a Mulher (1999)
Convenção contra a tortura e outros Tratamentos ou Penas cruéis,
desumanas ou degradantes (1984)
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Convenção sobre os Direitos das Crianças (1989)
Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança referente à
venda de criança, à prostituição infantil e à pornografia infantil (2000)
Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo ao
envolvimento de crianças em conflitos armados (2000)
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Convenção das Nações Unidas contra corrupção (2000) – Convenção de
Mérida
B) Sistema regional interamericano
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969) – Pacto de San José
da Costa Rica
Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos (1979)
Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em
5
matéria de direitos econômicos, sociais e culturais (1988) – Protocolo de
San Salvador
Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos referentes à
abolição da pena de morte (1990)
Convenção Interamericana para prevenir e punir a Tortura (1985)
Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência
contra a Mulher (1994) – Convenção de Belém do Pará
Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (1994)
Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência (1999)
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os tratados internacionais são a fonte principal do direito
internacional. São leis do plano internacional, consubstanciadas em textos
113
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591263

www.conteudojuridico.com.br

formais e escritos, celebrados por pessoas jurídicas de direito público
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externo.
No Brasil, a competência para incorporação ou consentimento
definitivo do tratado internacional é compartilhada entre o Legislativo e o
Executivo, com atuação específica de cada Poder, nos termos expressos da
Constituição de 1988, passando por aprovação e promulgação, em três
fases distintas, a saber: a celebração, o referendo ou aprovação e a
promulgação. A celebração é ato da competência privativa do Presidente da
República (Constituição de 1988, art. 84, inciso VIII), a aprovação ou
referendo é da competência exclusiva do Congresso Nacional (Constituição,
art. 49, inciso I; art. 84, inciso VIII), e a promulgação é da competência
privativa do Presidente da República (Constituição de 1988, art. 84, inciso
IV). Importante destacar que por disposição expressa do art. 5.º, § 3.º, da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional n.º 45, de 8
de dezembro de 2004, os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos aprovados, em dois turnos, por três quintos dos votos
dos membros de cada Casa do Congresso Nacional, serão equivalentes às
emendas constitucionais.
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A LEI ESTADUAL 10.895/2017 E SUAS NUANCES AVOCADAS AOS
DIREITOS HUMANOS
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PALOMA RAMOS DA SILVA: Discente
do curso de Direito da Faculdade
Maurício de Nassau
RESUMO: Sancionada pelo Governador do Estado da Paraíba, a Lei Estadual
10.895/2017 chegou para denotar uma obrigatoriedade que os
estabelecimentos comerciais e os órgãos da Administração do Estado
possuem, em afixar um cartaz orientando que a Lei 7.309/2003 juntamente
com o seu Decreto de nº 27.604/2006 proíbe qualquer ato de discriminação
decorrente de orientação sexual e que também pune aos que o praticam.
Os estabelecimentos que não seguirem a referida lei, estarão sujeitos ao
pagamento de multas com valores previstos nos incisos do artigo 3º da
referida lei. A discriminação é uma forma banal de coagir àqueles que por
motivos aos quais devem ser considerados comuns a liberdade de
expressão de cada indivíduo, optam em seguir uma outra orientação sexual.
A Constituição Federal garante direitos fundamentais para todos sem
qualquer forma de discriminação, inclusive punindo qualquer forma de
preconceitos. Os Direitos Humanos devem ser evidenciados pela sua
importância com relação a esta lei que denota tantas nuances.
PALAVRAS-CHAVE: Lei Estadual 10.895/2017. Discriminação. Orientação
sexual. Multa. Direitos Humanos.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Discriminação por orientação sexual. 3. Os
Direitos Humanos e a sua ligação com a Lei Estadual 10.895/2017. 4.
Especificações sobre os cartazes de que trata a lei. 5. Sanções aos infratores.
6. Conclusão. 7. Referências.

1.

INTRODUÇÃO
A Lei Estadual 10.895/2017 foi decretada pelo Poder Legislativo

no dia 29 de maio de 2017, na cidade de João Pessoa, e sancionada pelo
Governador do Estado da Paraíba, (na sua gestão) o Sr. Ricardo Vieira
Coutinho.
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A referida lei entrou em vigor com seus 5 (cinco) artigos, os quais
denotam a obrigatoriedade que os estabelecimentos comerciais e os
órgãos públicos (tanto da Administração Direta como da Indireta) possuem
em afixar cartaz com algumas especificações, dentre as quais o
texto: "DISCRIMINAÇÃO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL É ILEGAL E ACARRETA
MULTA. LEI ESTADUAL Nº 7.309/2003 E DECRETO Nº 27.604/2006".
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Vale ressaltar que a lei em estudo é direcionada aos
estabelecimentos comerciais e órgãos públicos sediados no Estado da
Paraíba.
2. DISCRIMINAÇÃO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL
A palavra discriminação, dentre outros, significa diferenciar, ou
seja, quando acontece algum ato diferente diante algo que é considerado
“comum”.
É comum vermos alguém ser diferenciado por serem de outros
países, por serem de religiões diferentes,
por serem de raças diferentes, por
5
serem de situações sociais diferentes, dentre outros grupos cotados diante
de uma sociedade.
Em pleno século XXI e após inúmeros avanços tecnológicos,
sociais, e culturais, ainda são constatados preconceitos direcionados a
pessoas que por suas preferências, optaram em mudar de sexo.
Apesar da mudança de pensamento que muitas pessoas tiveram
depois de várias nuances relacionadas com a discriminação por orientação
sexual, ainda muitas outras pessoas continuam com princípios retrógrados,
ou seja, não aceitam que um ser humano possa tomar decisões por si
próprio no que tange a suas vontades referentes a orientação sexual que
desejam seguir.
A Constituição da República possui alguns objetivos que podem
ser verificados em seu artigo 3º.
Dentre os objetivos que são constatados se encontram o intuito
de promover do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação, sendo assim, por um
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direito concernente a todos, àquele que discriminar qualquer que seja a
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vontade ou o bem do cidadão que outrora decida mudar de sexo por
vontade própria, estará ferindo um objetivo fundamental da Constituição
Federal.
O artigo 5º inciso XLI da CF ainda denota que a lei punirá
qualquer ato de discriminação atentatória dos direitos e liberdades
fundamentais, com isso, verifica-se o respaldo e a proteção que a
Constituição Federal acrescenta a todos os indivíduos que sofrem ou que
possa vir a sofrer algum tipo de preconceito, seja ele qual for.
3.

OS DIREITOS HUMANOS E A SUA LIGAÇÃO COM A LEI
ESTADUAL 10.895/2017
Que os direitos humanos já é um assunto muito conhecido, isso

todos nós já sabemos. Não precisa ser da área do Direito para que entenda
que um ser humano necessita ter acesso ao mínimo para a sua
sobrevivência.
Ao pensarmos na expressão de “mínimo”, podemos/devemos
englobar todos os aspectos que sejam fundamentais para promoção do
bem de todos, independentemente do sexo, nacionalidade, raça, religião,
ou qualquer outro meio dissemelhante.
Em 1948 foi assinada a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, após a perda de um grande número de pessoas, resultante da
Segunda Guerra Mundial, e também pelas inúmeras violações a direitos
individuais cometidas pelo governo. A ONU (Organização das Nações
Unidas) formou-se então com o objetivo de levar paz a todas as nações.
A Declaração Universal é um documento assinado por cerca de
192 países, e que consta sobre os direitos aos quais devem fornecer a
liberdade, a justiça, e também a paz mundial.
Ser tratado com igualdade perante a lei, direito a lazer, a cultura,
ao trabalho remunerado, a educação, a liberdade, dentre inúmeros outros
direitos constantes na Declaração Universal, que por mais que não seja uma
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lei, possui força para tal, e serve como base para tratados internacionais,
bem como para constituições.
A lei 10.895/2017 de uma certa forma alerta a todos os cidadãos
que a discriminação por orientação sexual é ilegal e pode acarretar em
multa para aqueles que a praticam.
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É comum você chegar em um estabelecimento hoje em dia, e se
deparar com um cartaz informando sobre esse tipo de discriminação, pois,
todo e qualquer ser humano, seja ele qual orientação sexual quer que siga,
é possuidor de direitos fundamentais, garantidos pela Constituição Federal,
assim como também, elencados na Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
O aviso elencado no cartaz não somente se direciona a todos os
estabelecimentos (pois ninguém pode se recusar a atender uma pessoa
com base em algum tipo de preconceito), como também a todos que
passam e leiam os cartazes de uma forma geral, pois a sociedade é
5
detentora de direitos, mas também de obrigações, ou seja, não pode ser
permitida a prática de qualquer que seja ato discriminatório.
4.

ESPECIFICAÇÕES SOBRE OS CARTAZES DE QUE TRATA A LEI

A lei 10.895/2017 não obriga os estabelecimentos comerciais a
apenas colocarem os cartazes, ela também especifica o que ele deve conter,
as suas dimensões, dentre outras alocadas abaixo:
·

Possuir o texto: "DISCRIMINAÇÃO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL É
ILEGAL E ACARRETA MULTA. LEI ESTADUAL Nº 7.309/2003 E
DECRETO Nº 27.604/2006";
·
Ser afixado em local visível;
·
Ter no mínimo: 50cm de largura por 50cm de altura;
·
Dentre outras.
5.
SANÇÕES AOS INFRATORES
Aos que não cumprem as especificações citadas anteriormente,
bem como no artigo 1º da referida lei, serão aplicadas algumas sanções,
tais como uma multa no valor de 220 (duzentas e vinte) URF-PB (Unidades
Fiscais de Referência da Paraíba), que serão revertidas aos órgãos que
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protegem os direitos dos LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais), ou àqueles que sejam reincidentes, ou seja, àqueles que
repetem aquilo já havia feito, será aplicada uma multa em dobro da
estipulada aos não reincidentes.
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6.

CONCLUSÃO

Mesmo após inúmeros avanços na sociedade, ainda assim existe
em nosso meio o preconceito, ou seja, de alguma forma algumas pessoas
afetam as outras por discriminações sejam elas raciais, religiosas, por
culturas diferentes, etnia, dentre outros.
A discriminação por orientação sexual é um tema que embora
seja muito veiculado na mídia e em outros diversos meios de comunicação,
continua acontecendo mesmo depois de narradas às consequências para os
praticantes do preconceito tal como para os que discriminam.
A lei narrada neste presente estudo (Lei 10.895/2017) sancionada
pelo Governador da Paraíba, trás para a sociedade um aviso, ao qual é
obrigatório ser colocado nos estabelecimentos comerciais, bem como nos
órgãos da Administração do Estado, por forma de cartaz.
A lei ainda especifica as dimensões e o conteúdo que deve ser
colocado no cartaz, 50cm de largura; 50cm de altura; ser colocado em local
visível; possuir a frase “Discriminação por orientação sexual é ilegal e
acarreta multa. Lei Estadual nº 7.309/2003 e Decreto 27.604/2006”; dentre
outros.
Indiferentemente de pensamento de cada cidadão, a
Constituição Federal assegura a todos o direito da liberdade de expressão.
Os Direitos Humanos também evoca a mesma ideia. A sociedade não pode
se esvair de um “problema” que evoca a todos. Quem sofre discriminação,
deve comunicar as autoridades competentes, e não se calar. Cabe a todos,
o bom convívio social, para que a paz se perpetue dentro da sociedade.
7.

REFERÊNCIAS

Disponível em: . Acesso em 19 de outubro de 2018.
120
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591263

www.conteudojuridico.com.br

Disponível

em:

<https://www.significados.com.br/discriminacao/>.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 871 de 15/09/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Acesso em 22 de outubro de 2018.

5

121
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591263

www.conteudojuridico.com.br

INCONSTITUCIONALIDADE DA SINDICÂNCIA PATRIMONIAL

Boletim Conteúdo Jurídico n. 871 de 15/09/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS:
Advogado
especializado
em
Direito
Administrativo, Vice Presidente do Instituto
Ibero-Americano de Direito Público (Capítulo
Brasileiro) - IADP; Membro da Sociedade LatinoAmericana de Direito do Trabalho e Seguridade
Social; Membro do IFA - International Fiscal
Association; Conselheiro efetivo da Sociedade
Latino-Americana de Direito do Trabalho e
Seguridade Social; Co-Coordenador da Revista
Ibero-Americana de Direito Público - RIADP
(Órgão de Divulgação Oficial do IADP); Autor
dos Livros "Inquérito Civil e Ação Civil Pública de
Improbidade Administrativa - Limites de
Instauração", Ed. Forense - 2014; "Lei no
8.112/90 Interpretada e Comentada", 6ª ed., Ed.
Impetus, 2010; Tratado de Direito Administrativo
Disciplinar, 2ª ed., Forense, 2010; "O Limite da
Improbidade Administrativa - O Direito dos
Administrados dentro da Lei nº 8.429/92" - 5a
edição, ed. Forense - 2010; "O Contrato
Administrativo", 2ª ed., ed. América Jurídica,
2002; "Licitação e seus Princípios na
Jurisprudência,
ed.
Lumen
Juris,
1999;
"Compêndio de Direito Administrativo - Servidor
Público, ed. Forense, 1998, dentre outras obras.
Site pessoal: www.gomesdemattos.com.br
I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O inciso VII, do artigo 9º, da Lei nº 8.429/92, estabelece como ato de
ato de improbidade administrativa a aquisição pelo agente público, para si
ou para outrem, no exercício do vínculo público, de bens de qualquer
natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do seu patrimônio ou da
sua renda.
A título de investigar possível variação patrimonial desproporcional à
renda do agente público, a Administração Pública se utiliza do Decreto nº
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5.483/2005, que instituiu a investigação preliminar e a sindicância
patrimonial. Ambas são procedimento apuratórios, que visam coletar
informações para identificar possíveis indícios de autoria e de materialidade
de eventual enriquecimento ilícito.
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Concluído o procedimento de sindicância patrimonial nos termos do
Decreto nº 5483/2005, a Comissão responsável pela condução das apurações
fará relatório sobre os fatos levantados, opinando pelo seu arquivamento ou,
se for o caso, pela instauração de processo disciplinar visando apuração da
prática de ato de improbidade administrativa.
Não se pode deixar de observar que, tratando-se de
incompatibilidade entre a renda e o patrimônio adquirido, a mesma não
pode ser oriunda de mera desorganização fiscal do agente público, ou
de outra circunstância que elida a desonestidade própria dos atos de
improbidade administrativa, capaz de configurar atipicidade material
da conduta.
5

O incremento patrimonial significativo e incompatível do agente
público com as fontes de renda auferidas na função pública deve ser
demonstrado de forma cabal e irrefutável, porquanto o elemento
objetivo da norma (inc. VII) é a aquisição, para si ou para terceiro, de
bens cujo valor seja incompatível com a renda auferida, no exercício ou
em decorrência do vínculo funcional.
Não se julga por presunção, e muito menos se “intui” o dolo para a
configuração do ato de improbidade administrativa descrito no tipo do art.
9º, inc. VII, da Lei nº 8.429/92.
É dever do órgão de investigação demonstrar, de maneira irrefutável,
a existência do locupletamento ilícito do agente público, capaz de ensejarlhe enriquecimento ilícito ou qualquer prova de evolução patrimonial
incompatível com o cargo ocupado,[1] proveniente da utilização do cargo
ou da função pública.
Se de um lado não se pode presumir como ímproba a variação
patrimonial incompatível do agente público, de outro deve haver a
demonstração da prática do ato funcional (conduta ímproba) que tenha
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gerado o possível enriquecimento ilícito em questão, capaz de gerar a
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desproporcionalidade da renda percebida e declarada ao Fisco.
O poder público tem presumido o enriquecimento ilícito do agente
público, e a partir dessa presunção determina que o acusado faça prova
negativa de tal fato. Um verdadeiro absurdo, pois devassa a vida
fiscal/tributária do agente público no afã de encontrar algum equívoco em
sua declaração de ajuste do imposto de renda, capaz de “justificar” a
tipificação no artigo 9º, inciso VII, da Lei n.º 8.429/92, sem descrever ou
destacar, contudo, a prática de ato funcional devasso ou imoral no exercício
da função pública.
Na verdade, a sindicância patrimonioal é usada para afastar os
sigilos de dados do agente público para incrementar a instauração do
processo administrativo patrimonial, aquele em que se busca demonstrar o
enriquecimento ilícito do agente público sem que se demonstre a prática
de ato funcional devasso ou imoral.
O presente estudo visa analisar a natureza jurídica da sindicância e a
sua compatibilidade com o texto Fundamental.
II. INCONSTITUCIONALIDADE DA SINDICÂNCIA PATRIMONIAL –
AUSÊNCIA DE LEI – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ART. 5º,
II, E 6º, § 1º, II, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A doutrina e a jurisprudência ainda não se debruçaram sobre a
inconstitucionalidade da sindicância patrimonial, instituída pelo Decreto
nº 5483, de 30.06.2005, que teve como finalidade regulamentar o que
vem estatuído no artigo 13, da Lei nº 8.429/92, que diz respeito à
apresentação de declaração dos bens e valores provados que compõem o
patrimônio do agente público.
Pergunta-se: poderia o Decreto nº 5483/2005 criar uma via de
investigação patrimonial do agente público? Poderia o Poder
Executivo dispor sobre poder investigatório, criando um novo tipo de
sindicância por Decreto, ou estaria obrigado a encaminhar proposta de lei
ao Poder Legislativo?
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O artigo 5º, II, da CF estabelece o princípio da legalidade como forma
de combater o poder arbitrário do Estado, destacando que somente por
meios das espécies normativas (art. 59, CF), devidamente elaboradas
conforme as regras do processo legislativo constitucional, é que se
poderiam criar obrigações para a coletividade, verdadeira expressão da
vontade geral, e não do poder centralizado pelo Executivo.
Eis a dicção do art. 5º, II, da CF:
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“Art. 5º (omissis)
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”
O art. 9:3. da Constituição da Espanha segue o mesmo plasmado:
“Art. 9:3. La Constitución garantiza el principio de
legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las
5 irretroactividad de las disposiciones
normas, la
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y
la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos.

Também é digno de registrar que o artigo 266, item 2, da Constituição
de Portugal prestigia o princípio da legalidade como um princípio cardeal
do Estado de Direito, não somente como “reserva de lei”, mas também pelo
princípio de que todos os atos públicos devem estar vinculados à aplicação
da lei ou à sua fiel execução:
“Art. 266
2. Os órgãos e agentes administrativos estão
subordinados à Constituição e à lei e devem actuar,
no exercício das suas funções, com respeito pelos
princípios da igualdade, da proporcionalidade, da
justiça, da imparcialidade e da boa-fé.”
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O princípio da legalidade sustenta a pirâmide administrativa, evitando
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a prática de atos abusivos e desvinculados dos princípios estabelecidos pela
norma jurídica.
O princípio da legalidade é de abrangência mais ampla do que
o princípio da reserva legal, pois o primeiro submete a coletividade à lei
ou a atuação em conformidade com o que foi determinado pelo legislador.
Já a segunda situação, a reserva legal, consiste em estatuir que a
regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se por lei formal.
José Afonso da Silva salienta: [2]
“Tem-se, pois, reserva de lei, quando uma norma
constitucional
atribui
determinada
matéria
exclusivamente à lei formal (ou atos equiparado, na
interpretação firmada na praxe), subtraindo-a, com
isso, a disciplina de outras fontes, aquela
subordinada.”
Alexandre de Moraes[3] esclarece que a Constituição estabelece
a reserva de lei, de modo absoluto ou relativo:
“A Constituição Federal estabelece a reserva de
leo, de modo absoluto ou relativo.
Assim, temos a reserva legal absoluta quanto a
norma constitucional exige para a sua integral
regulamentação a edição de lei formal, entendida
como ato normativo emanado do Congresso Nacional
elaborado de acordo com o devido processo
legislativo constitucional.
Por outro lado, temos a reserva de lei legal
relativa quando a Constituição Federal, apesar de
exigir edição de lei formal, permite que esta fixe tãosomente parâmetros de atuação para órgão
administrativo que poderá complementá-la por ato
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infra-legal, sempre, porém, respeitando os limites ou
requisitos estabelecidos pela legislação.”
Canotilho sintetizou:[4]
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“...quanto a certas matérias, a Constituição
preferiu a lei como meio de actuação das disposições
constitucionais, mas não proibiu a intervenção de
outros actos legislativos, desde que a lei formal isso
mesmo autorize e estabeleça, previamente, os
princípios e objecto de regulamentação das matérias
(reserva relativa).”
As hipóteses de reserva legal relativas são estabelecidas diretamente
pela Constituição, que permite, excepcionalmente, a complementação da
legislação por atos normativos infra constitucionais, pois em caso contrário,
como adverteCanotilho, “a lei deve estabelecer ela mesmo o respectivo
regime jurídico, não podendo declinar a sua competência normativa a favor
5
de outras fontes (proibição da incompetência negativa do legislador).”[5]
Na presente situação a reserva de lei é absoluta, tendo em vista que a
matéria aqui discutida é inerente ao regime jurídico dos servidores
públicos, pois criou-se uma nova forma de investigação interna para os
referido servidores, ou seja, a sindicância patrimonial, que não poderia
ter sido concebida por Decreto, e sim, obrigatoriamente, por texto
normativo proposto por iniciativa do Presidente.
E o presente tema deve se submeter ao postulado constitucional da
reserva de lei, por tratar de questão que versa sobre o regime jurídico do
agente público, notadamente quando se trata de imposições restritivas, na
medida em que se instaura o poder persecutório estatal para apurar
possível enriquecimento ilícito do agente público.
O princípio da reserva de lei, que submete ao domínio normativo
desse ato estatal primário a disciplinação da matéria pertinente
a investigação patrimonial, deriva de cláusula constitucional que
discrimina determinadas categorias temáticas, como a que ora se
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trata, exigindo, para efeito de ser válido o regramento normativo, a
utilização de atos emanados do Poder Legislativo.
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Sem lei vigorante, que autorize o tratamento normativo pertinente
a sindicância patrimonial, que possui como objetivo pesquisar dados
sigilosos protegidos pela norma constitucional, não há como disciplinar
essa matéria mediante simples decreto editado pelo Chefe do Poder
Executivo.
Decretos governamentais, considerados a fonte jurídica de sua
emanação, não se qualificam como equivalentes constitucionais a lei, não
podendo, por isso mesmo, sob pena de frontal transgressão ao princípio
constitucional da separação de poderes, à título de regulamentar o art. 13,
da Lei nº 8.429/92, estabelecer restrições e impor uma investigação de
caráter patrimonial, invadindo a esfera da proteção de dados do
agente público, com a finalidade de investigar pseudo enriquecimento
ilícito.
A título de regulamentação de texto normativo (art. 13, da Lei nº
8.429/92), o ato estatal em causa incidiu em domínio constitucionalmente
reservado à atuação institucional do Poder Legislativo, circunstância essa
que torna inviável, juridicamente, a possibilidade de o Executivo interferir,
mediante prescrições normativas autônomas, (a) na disciplinação do tema
pertinente à investigação patrimonial do agente público, (b) no
compartilhamento de dados sigilosos, e (c) no regime sancionatório.
A disciplina concernente ao poder investigatório do agente público é
algo diretamente ligado ao seu regime jurídico com o Estado, achando-se
submetido ao postulado da reserva de lei, cabendo assinalar – ante a
inegável importância de que se reveste o tema – que existe um articulado
sistema jurídico de proteção constitucional ao direito à intimidade, cujo
regramento, em seus diversos aspectos, tem na lei (e nela apenas) a sua
matriz.
Por essa razão, a matéria pertinente à investigação patrimonial, por
meio de sindicância patrimonial, não prevista em lei – considerando-se o

128
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591263

www.conteudojuridico.com.br

que dispõe a CF – repele a possibilidade jurídica de qualquer ingerência
normativa, em caráter inovador, por parte do Poder Executivo, via Decreto.
Consoante magistério de Canotilho,[6] “existe reserva de lei quando a
Constituição prescreve que o regime jurídico de determinada matéria seja
regulada por lei e só por lei, com exclusão de outras fontes normativas.”
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E essa é, precisamente, a natureza do tema em questão, onde a
matéria discutida reclama, para sua válida disciplinação jurídicoconstitucional, a edição de ato formalmente legislativo.
Em abono ao que foi dito, Jorge Miranda,[7] se posiciona que
“quaisquer intervenções – que tenham conteúdo normativo – de órgãos
administrativos ou jurisdicionais só podem dar-se a título secundário,
derivado ou executivo, nunca com critérios próprios ou autônomos de
decisão”.
Não cabe, pois, ao Poder Executivo, na matéria em questão, atuar na
5
anômala condição de legislador
para, em assim agindo, proceder à
imposição de seus próprios critérios de formulação normativa, quando a
Constituição define a competência do Poder Legislativo.

Na verdade, o Poder Executivo usurpou a competência que não lhe
pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional de
separação de poderes, para se transformar em “legislador positivo”
Tal raciocínio deflui do que vem inserido no art. 61, § 1º, II, c, da
CF, que elenca como de iniciativa privativa do Presidente da República
as leis que alterem ou criem direitos dos servidores públicos da União e
territórios, quanto ao seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade a aposentadorias:
“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
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ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
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(...)
II - disponham sobre:
c) servidores públicos da União e Territórios, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria;”
Assim, a iniciativa reservada de leis que versem sobre o regime
jurídico dos servidores públicos, enquanto prerrogativa política,
conferida pela Constituição ao Chefe do Poder Executivo, não pode ser
submetida a outra norma infralegalque não seja o comando normativo
da lei, de sua iniciativa.
É uma prerrogativa política do Presidente da República, como
decidido pelo STF:[8]
“Nem pode o Judiciário, dada uma situação de
omissão legislativa total ou parcial, compelir o Chefe
do Executivo, para supri-la, ao exercício de seu poder
privativo de iniciativa do processo de elaboração da
lei necessária. A iniciativa legislativa é prerrogativa
política, cuja omissão não encontra solução satisfativa
na ordem jurídica. É o que vem de concluir o Supremo
Tribunal em caso notório: o Mandado de Segurança
Coletivo impetrado para que se ordenasse ao
Presidente da República a proposta de reajuste de
vencimentos no pretendido data-base dos servidores
públicos (MS 22.439, Maurício Corrêa, 14.05.96).”
Vale destacar que a locução constitucional “regime jurídico dos
servidores públicos” corresponde a todos os aspectos legais das
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relações estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus
Agentes.
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Em sendo assim, a cláusula de reserva diz respeito ao poder de
instauração do processo legislativo de competência exclusiva do Presidente
da República, conforme dispositivo constitucional (art. 61, § 1º, II, “c”). A
sua inobservância acarretará eminconstitucionalidade por ausência ou
falta de reserva legal, capaz de invalidar os atos infralegais estabelecidos
em flagrante inconstitucionalidade.
Nesse compasso, o Decreto nº 5483/2005 fere o plasmado da
reserva de lei de iniciativa do Presidente da República.
Para não ter dúvidas quanto a abrangência da locução
constitucional “regime jurídico dos servidores públicos”, e a cláusula de
reserva pertinente ao poder de instauração do processo legislativo, abra-se
parênteses para registrar a seguinte interpretação do STF:[9]
“ADIN5 - LEI COMPLEMENTAR 9.643/92, DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - REGIME JURÍDICO
DOS SERVIDORES PUBLICOS - ABRANGENCIA
CONCEITUAL - JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE
TRABALHO E ADICIONAL DO TRABALHO NOTURNO USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADA
CONFERIDO AO CHEFE DO EXECUTIVO - MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA. - A locução constitucional
"regime jurídico dos servidores públicos" corresponde
ao conjunto de normas que disciplinam os diversos
aspectos das relações, estatutárias ou contratuais,
mantidas pelo Estado com os seus agentes. - A
cláusula de reserva pertinente ao poder de
instauração do processo legislativo traduz postulado
constitucional de observância compulsória pelos
Estados-membros.
Incide
em
vício
de
inconstitucionalidade formal a norma legal estadual
que, oriunda de iniciativa parlamentar, versa matéria
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sujeita a iniciativa constitucionalmente reservada ao
Chefe do Poder Executivo.”
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Em seu voto condutor, o eminente Ministro Celso de Mello, na ADI nº
766/RS, destaca a cláusula referente à iniciativa reservada das leis e a
inconstitucionalidade formal de ato legislativo ou ato do Poder Executivo
eventualmente editado:
“O desrespeito à prerrogativa de iniciar o
processo de positivação do Direito, mediante
usurpação do poder sujeito a cláusula de reserva,
traduz vicio jurídico de gravidade inquestionável, cuja
hipótese de inconstitucionalidade ocorrência reflete
típica formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a
própria integridade do ato legislativo eventualmente
editado.
Nesse contexto - que faz ressaltar a
imperatividade da vontade subordinante do poder
constituinte -, nem mesmo a aquiescência do Chefe
do Executivo, mediante sanção do projeto de lei,
quando dele é a prerrogativa usurpada, tem o condão
de sanar esse defeito jurídico radical.
Por isso mesmo, a tese da convalidação das leis
resultantes do procedimento inconstitucional da
usurpação ainda, que admitida por esta Corte sob a
égide da constituição de 1946 (súmula n2 5) -, não
mais prevalece, repudiada que foi, quer pelo
magistério da doutrina (MANOEL GONÇALVES
FERREIRA FILHO, "Comentários à Constituição
Brasileira de 1988
vol. 2/111, 1992, Saraiva;
PINTO FERREIRA, "Comentários à Constituição
Brasileira, vol. 3/262-263, 1992, Saraiva; FRANCISCO
CAMPOS, Parecer, in RDA 73/380; CAIO TÁCITO,
Parecer, in RDA 68/341), quer pela jurisprudência dos
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Tribunais, inclusive desta Corte (RTJ 69/625 - RTJ
103/36 - RDA 72/226).”
Especificamente sobre a locução constitucional “regime jurídico
dos servidores públicos”, como fator que exterioriza o conjunto de
normas que disciplinam os diversos aspectos das relações estatutárias
ou contratuais, mantidas pelos entes de direito público, o Min. Celso de
Mello destaca:
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“Não se pode perder de perspectiva, neste ponto
- e especialmente no que concerne ao sentido da
locução constitucional regime jurídico dos servidores
públicos -, que esta expressão exterioriza o conjunto
de normas que disciplinam os diversos aspectos das
relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo
Estado com os seus agentes.
Trata-se, em essência, de noção que, em virtude
5
da extensão de sua abrangência conceituaI,
compreende todas as regras pertinentes (a) às formas
de provimento; (b) às formas de nomeação; (c) à
realização do concurso; (d) à posse; (e) ao exerc1cio,
inclusive as hipóteses de afastamento, de dispensa de
ponto e de contagem de tempo de serviço; (f) às
hipóteses de vacância; (g) à promoção e respectivos
critérios, bem como avaliação do mérito e
classificação final (cursos, títulos, interstícios mínimos);
(h) aos direitos e às vantagens de ordem pecuniária; (i)
às reposições salariais e aos vencimentos; (j) ao
horário de trabalho e ao ponto, inclusive os regimes
especiais de trabalho; (k) aos adicionais por tempo de
serviço, gratificações, diárias, ajudas de custo e
acumulações remuneradas; (l) às férias, licenças em
geral, estabilidade, disponibilidade, aposentadoria; (m)
aos deveres e proibições; (n) às penalidades e sua
aplicação; (o) ao processo administrativo.”
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Como visto, as regras que criam penalidades e a sua aplicação, ou
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estabelecem normas processuais administrativas, aí incluída a
sindicância patrimonial que inicia uma série de providências
administrativas investigatórias, se inserem no contexto do regime
jurídico dos servidores públicos e, como tal, somente poderiam ser
instituídas sob o império da reserva de lei.
Em outro determinante precedente, em tema concernente à
disciplina jurídica da remuneração de servidor público, que se submete ao
postulado constitucional dareserva absoluta de lei, o Supremo Tribunal
Federal – STF[10] teve a oportunidade de invalidar Decreto usurpador da
competência do Poder Legislativo:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE REMUNERAÇÃO, SUBSÍDIOS, PENSÕES E PROVENTOS
DOS SERVIDORES PÚBLICOS, ATIVOS E INATIVOS, DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FIXAÇÃO DE TETO
REMUNERATÓRIO MEDIANTE ATO DO PODER
EXECUTIVO LOCAL (DECRETO ESTADUAL Nº
25.168/99) - INADMISSIBILIDADE - POSTULADO
CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI EM SENTIDO
FORMAL - ESTIPULAÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO
QUE TAMBÉM IMPORTOU EM DECESSO PECUNIÁRIO
- OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
IRREDUTIBILIDADE DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL (CF,
ART. 37, XV) - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS E
POSTULADO DA RESERVA LEGAL. - O tema
concernente à disciplina jurídica da remuneração
funcional submete-se ao postulado constitucional da
reserva absoluta de lei, vedando-se, em consequência,
a intervenção de outros atos estatais revestidos de
menor positividade jurídica, emanados de fontes
normativas que se revelem estranhas, quanto à sua
origem institucional, ao âmbito de atuação do Poder
Legislativo, notadamente quando se tratar de
134
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591263

www.conteudojuridico.com.br

imposições restritivas ou de fixação de limitações
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quantitativas ao estipêndio devido aos agentes
públicos em geral. - O princípio constitucional da
reserva de lei formal traduz limitação ao exercício das
atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A
reserva de lei - analisada sob tal perspectiva constitui postulado revestido de função excludente,
de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela
sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título
primário, de órgãos estatais não-legislativos. Essa
cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em
uma dimensão positiva, eis que a sua incidência
reforça o princípio, que, fundado na autoridade da
Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a
necessária submissão aos comandos estatais
emanados, exclusivamente, do legislador. Não cabe,
ao Poder Executivo, em tema regido pelo postulado
da reserva 5de lei, atuar na anômala (e inconstitucional)
condição de legislador, para, em assim agindo,
proceder à imposição de seus próprios critérios,
afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de
nosso sistema constitucional, só podem ser
legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal
fosse possível, o Poder Executivo passaria a
desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente
estranha (a de legislador), usurpando, desse modo, no
contexto de um sistema de poderes essencialmente
limitados, competência que não lhe pertence, com
evidente transgressão ao princípio constitucional da
separação de poderes.
Esclarecida tal questão, é de se observar que a matéria relativa
a sindicânciapara o servidor público federal veio normatizada na Lei nº
8.112/90, onde o art. 143, dispõe:
“Art. 143. A autoridade que tiver ciência de
irregularidade no serviço público é obrigada a
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promover

a

sua

apuração

imediata,

mediante

sindicância ou processo administrativo disciplinar,
assegurada ao acusado ampla defesa.”
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Sendo que, da sindicância poderá resultar: arquivamento da
investigação; aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de
até 30 (trinta) dias, instauração de processo administrativo
disciplinar.[11]
Mesmo sendo inquisitorial e voltada para a coleta de provas, ou
mesmo quando se reveste de caráter punitivo (punição para pequenos atos
ilícitos de baixo potencial), deve ser respeitado o direito de defesa do
investigado, sendo matéria submetida ao crivo da lei.
A Sindicância foi criada pela Lei nº 8.112/90, que manteve hígida a
sua criação e normatização pela Lei nº 1.711/52. Ambas as leis foram de
iniciativas do Presidente da República, na forma da Constituição Federal.
Apesar de ser cristalina tal orientação constitucional, o Decreto
nº 5483/2005, a pretexto de regulamentar o art. 13, da Lei nº 8.429/92,
instituiu a sindicância patrimonial que, na verdade, se correlaciona com
o artigo 9º, inc. VII, da Lei nº 8.429/92, que versa sobre o tipo
infracional do enriquecimento ilícito.
Ou seja, apesar de ter sido criada com a finalidade de regulamentar a
posse e o exercício de agente público no que se refere a apresentação de
declaração dos bens que compõem o patrimônio privado do agente
público,[12] a sindicância
patrimonial criou
um
novo
tipo
de
investigação, sem critérios objetivos e sem reserva de lei, aduzindo sobre
situações descritas em outro tipo legal, totalmente diverso do comando
legal para o qual foi estatuída.
Assim, o Decreto nº 5483/2005 invade a competência legislativa do
Congresso Nacional para acrescentar ao “regime jurídico dos servidores
públicos” uma nova investigação vinculada à evolução patrimonial
incompatível do agente com os seus recursos e disponibilidades, para
fins de verificação de enriquecimento ilícito”.
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Ou seja, a sindicância patrimonial apesar de ser concebida com a
finalidade de regulamentar o tipo descrito no ar. 13, da Lei nº 8.429/92, na
verdade invade a competência normativa da lei (reserva legal) para gerar
um novo ciclo de investigação patrimonial.
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Logo, o artigo 8º, do Decreto nº 5.483/2005 revela que a sindicância
patrimonial se destina a criar normas relativas a investigação do pseudo
enriquecimento ilícito do agente público, desviando-se de sua finalidade
instauradora, verbis:
“Art. 8º - Ao tomar conhecimento de fundada
notícia ou de indícios de enriquecimento ilícito,
inclusive evolução patrimonial incompatível com os
recursos e disponibilidades do agente público, nos
termos do art. 9o da Lei no8.429, de 1992, a autoridade
competente determinará a instauração de sindicância
patrimonial, destinada à apuração dos fatos.
Parágrafo
único. A sindicância patrimonial de que
5
trata este artigo será instaurada, mediante portaria,
pela autoridade competente ou pela ControladoriaGeral da União.”
Em suma, foi criado um novo tipo de investigação ao agente
público, sem que fosse por lei de iniciativa do Presidente da República,
e sem a definição de critérios objetivos, a título de regulamentar o art.
13, da Lei nº 8.429/92, que não disciplina a figura jurídica do
enriquecimento ilícito.
Contudo, para que haja a instauração de investigação ao agente
público, necessária se faz a presença de indícios de enriquecimento ilícito.
Na prática, atualmente, são veiculadas diversas notícias anônimas, que
deságuam em investigações patrimoniais sem que os agentes públicos
investigados saibam quais critérios motivam a abertura da sindicância
patrimonial, desvinculada da prática de ato funcional.
Em seguida, o artigo 9º do Decreto nº 5483/2005 elenca que
a sindicância patrimonial não possui caráter punitivo, se constituindo
em procedimento sigiloso e meramente investigatório, conduzido por
Comissão composta por dois ou mais servidores:
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“ Art. 9o A sindicância patrimonial constituir-se-á
em procedimento sigiloso e meramente investigatório,
não tendo caráter punitivo.
§ 1o O procedimento de sindicância patrimonial
será conduzido por comissão composta por dois ou
mais servidores ou empregados efetivos de órgãos ou
entidades da administração federal.
§ 2o O prazo para conclusão do procedimento de
sindicância patrimonial será de trinta dias, contados
da data da publicação do ato que constituir a
comissão, podendo ser prorrogado, por igual período
ou por período inferior, pela autoridade competente
pela instauração, desde que justificada a necessidade.
§ 3o Concluídos os trabalhos da sindicância
patrimonial, a comissão responsável por sua condução
fará relatório sobre os fatos apurados, opinando pelo
seu arquivamento ou, se for o caso, por sua conversão
em processo administrativo disciplinar.”
A criação de novo meio investigatório contra o agente público
conecta-se com o seu “regime jurídico”, sem qualquer dúvida, e, como
tal, o Decreto nº 5485/2005 do Poder Executivo viola o postulado
constitucional da reserva de lei[13], sendo o mesmo inconstitucional.
Não há como se considerar válido o Decreto nº 5483/2005, que
instituiu ao cenário jurídico do agente público a sindicância patrimonial,
sem que a mesma fosse criada por lei, de iniciativa do Presidente da
República, invadindo o seu direito de privacidade.
A iniciativa funciona como fase do processo legislativo, pois a
formação da lei é um ato complexo, constituído de momentos autônomos,
cuja sucessão coordenada compõe o procedimento legislativo, a indicar a
dinâmica do nascimento da norma jurídica.
Constitui-se a primeira fase, ou momento inicial da lei, a iniciativa
legislativa que, no presente caso, a Constituição outorgou ao Presidente da
República; a segunda fase é aquela inerente aos trâmites de discussão,
aprovação e sanção da lei; e a última etapa do processo legislativo é a sua
promulgação e publicação.
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plano da norma constitucional o seu próprio fundamento de validade, de
modo que a validade intrínseca da norma jurídica está vinculada à
observância dessas atribuições específicas.
Pontes de Miranda[14] advertiu com propriedade, que o direito de
iniciativa legislativa é rigidamente vinculado, como regra de
competência constitucional. É condição ou pressuposto de validade
intrínseca da lei.
Havendo violação da regra de reserva ou exclusividade do direito de
iniciativa, o ato legislativo fica maculado, tornando-se nulo de pleno direito,
como averbado por Caio Tácito:[15]
“A violação da regra de reserva ou exclusividade
do direito de iniciativa vicia irremediavelmente o ato
legislativo pela mácula congênita que o torna nulo de
pleno direito.”
Em insuperável e brilhante parecer sobre a matéria, Caio Tácito,
analisando a redação do art. 67, § 2º, da Constituição de 1934,[16] assim
ementou a sua conclusão:[17] 5
“LEI – INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO –
SANÇÃO – CRIAÇÃO DE CARGOS E AUMENTO DE
VENCIMENTOS.
- A Legislação, na atualidade, é função da
Administração.
- A técnica dos modernos regimes de governo
reside, irrevogavelmente, no fortalecimento do Poder
Executivo, especialmente na área da criação da norma
jurídica.
- A violação da regra de reserva ou exclusividade
do direito de iniciativa vicia irremediavelmente o ato
legislativo.
- a sanção do Chefe do Poder Executivo não
supre a falta de sua iniciativa exclusiva.
- Interpretação do art. 67, § 2º, da Constituição.”
In casu, não houve a reserva de lei para dispor sobre ao criação da
sindicância patrimonial (regime jurídico dos agentes públicos), não sendo
suprimida a falta de iniciativa do Presidente da República para o início do
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processo legislativo pela edição do Decreto nº 5.483/2005, de autoria do
próprio Presidente.
Isto
porque, a
inconstitucionalidade em
questão
é oriunda da reserva de lei de iniciativa do Presidente da República. Ou
seja, a ofensa ao princípio da simetria pelo Chefe do Executivo ao editar o
Decreto nº 5485/2005 inquina o ato normativo de nulidade, por vício de
inconstitucionalidade formal, em razão da indevida ingerência na esfera de
competência exclusiva da lei de iniciativa do Poder Executivo.
Para ter eficácia perante o ordenamento jurídico, seria necessária a
submissão ao processo legislativo elencado pela Constituição Federal como
pressuposto de sua própria validade.
E o processo legislativo é formal, e exige que se cumpra a liturgia
constitucional para se tornar válido perante o ordenamento jurídico.
À guisa de ilustração, é inconstitucional a lei de iniciativa
parlamentar que dispõe sobre o regime jurídico e a remuneração de
servidores do Poder Executivo, como decidido pelo STF[18]:
“Processo legislativo estadual: observância
compulsória das regras de reserva de iniciativa da
Constituição Federal: separação dos Poderes. As
normas de reserva da iniciativa legislativa compõem
as linhas básicas do modelo positivo da separação dos
poderes da Constituição Federal e, como tal, integram
princípio de observância compulsória pelos Estadosmembros: precedentes. É inconstitucional lei de
iniciativa parlamentar que dispõe sobre o regime
jurídico e a remuneração de servidores do Poder
Executivo.”
Da mesma forma, é inconstitucional, por ofender o postulado
constitucional da reserva de lei formal (art. 61, § 1º, II, c, da CF), qualquer
alteração do regime jurídico dos servidores públicos sem que haja o devido
processo egislativo, com as formalidades estabelecidas pela Constituição
como pressuposto para a sua própria validade perante o ordenamento
jurídico[19].
Por essa razão, o Decreto nº 5.483/2005 é inconstitucional, e,
por derivação, todos os processos administrativos disciplinares que lhes
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produzidas ilicitamente na sindicância patrimonial.
Recorde-se a lição doutrinária:[20]
“Inconstitucionalidade formal. Os vícios afetam o
ato normativo singularmente considerado, sem atingir
seu conteúdo, referindo-se aos pressupostos e
procedimentos relativos à formação da lei.
Os vícios formais traduzem defeito de formação
do ato normativo, pela inobservância de princípio de
ordem técnica ou procedimental ou pela violação de
regras de competência. Nesses casos, viciado é o ato
nos seus pressupostos, no seu procedimento de
formação, na sua forma final. (...).”
Em um Estado Democrático de Direito não se pode admitir, sob
retexto algum, que se instaure investigações ou que se punam agentes
públicos sem que haja o cumprimento das formalidades constitucionais e
legais.
Por mais graves que sejam5 as acusações, e por mais graves que sejam
os atos investigados, o Poder Público não pode usurpar a Constituição
Federal com a finalidade de tornar-se mero “justiceiro”, punindo o agente
público a qualquer custo e de qualquer forma, violando de forma expressa
a Constituição e perpetrando ato de abuso de poder.
O Estado Democrático de Direito não se compadece com a utilização
de provas ilícitas, ainda que por derivação, de acordo com a nossa ordem
constitucional. Os fins, por mais nobres que sejam, não justificam os
meios. É um preço módico imposto pela democracia e o Estado de
Direito.
III. DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS QUEBRAS DE SIGILO
BANCÁRIO E FISCAL DO AGENTE PÚBLICO NA SINDICÂNCIA
PATRIMONIAL
Como visto, no tópico anterior, a sindicância patrimonial é
inconstitucional, por ferir de forma frontal o princípio da legalidade (art.
5º, II, da CF), tendo em vista que foi gerada pelo Decreto nº 5483/2005, que
não respeitou a necessidade de reserva de lei de iniciativa do Presidente da
República para a sua validade formal e jurídica (art. 61, § 1º, II, c, da CF).
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Não bastasse o vício de inconstitucionalidade, o Decreto nº
5483/2005 autoriza que a Receita Federal faça convênio com a
Controladoria Geral da União, para que forneça, por meio eletrônico, cópia
da declaração anual do agente público que houver optado pelo
cumprimento da obrigação, na forma prevista no § 2º do artigo 3º, do
aludido Decreto.
Aliás, essa é a dicção do art. 11, do Decreto nº 5483/2005.
“Art. 11. Nos termos e condições a serem
definidos em convênio, a Secretaria da Receita Federal
poderá fornecer à Controladoria-Geral da União, em
meio eletrônico, cópia da declaração anual do agente
público que houver optado pelo cumprimento da
obrigação, na forma prevista no § 2o do art. 3o deste
Decreto.
§ 1o Compete à Controladoria-Geral da União
informar à Secretaria da Receita Federal o rol dos
optantes, nos termos do § 2o do art. 3o deste Decreto,
com o respectivo número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas e o exercício ao qual correspondem as
mencionadas declarações.
§ 2o Caberá à Controladoria-Geral da União
adotar medidas que garantam a preservação do sigilo
das informações recebidas, relativas à situação
econômica ou financeira do agente público ou de
terceiros e à natureza e ao estado de seus negócios
ou atividades.”
Visando regulamentar o Sistema de Correição do Poder Executivo
Federal, de que trata o Decreto nº 5.480/2005, a CGU baixou a Portaria nº
335, de 30.05.2006.
Para fins da aludida Portaria nº 335/2006, o seu artigo 4º estabelece as
seguintes
definições
dos
instrumentos
correicionais
por
ela regulamentadas:
“I - investigação preliminar: procedimento
sigiloso, instaurado pelo Órgão Central e pelas
unidades setoriais, com objetivo de coletar elementos
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sindicância ou processo administrativo disciplinar;
II - sindicância investigativa ou preparatória:
procedimento preliminar sumário, instaurada com o
fim de investigação de irregularidades funcionais, que
precede ao processo administrativo disciplinar, sendo
prescindível
de
observância
dos
princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
III - sindicância acusatória ou punitiva:
procedimento preliminar sumário, instaurada com fim
de apurar irregularidades de menor gravidade no
serviço público, com caráter eminentemente punitivo,
respeitados o contraditório, a oportunidade de defesa
e a estrita observância do devido processo legal;
IV - processo administrativo disciplinar:
instrumento destinado a apurar responsabilidade de
servidor público federal por infração praticada no
5 suas atribuições, ou que tenha relação
exercício de
com as atribuições do cargo em que se encontre
investido;
V - sindicância patrimonial: procedimento
investigativo, de caráter sigiloso e não-punitivo,
destinado a apurar indícios de enriquecimento ilícito
por parte de agente público federal, à vista da
verificação de incompatibilidade patrimonial com seus
recursos e disponibilidades;
VI - inspeção: procedimento administrativo
destinado a obter diretamente informações e
documentos, bem como verificar o cumprimento de
recomendações ou determinações de instauração de
sindicância, inclusive patrimonial, e processos
administrativos disciplinares, a fim de aferir a

regularidade, a eficiência e a eficácia dos trabalhos.”
A investigação preliminar, criada pela aludida Portaria CGU nº
335/2006, apesar de não ser objeto do nosso estudo, também carece de
reserva de lei para a sua concepção, pois cria uma fase investigatória
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sigilosa, realizada de ofício ou com base em denúncia ou representação
recebida, que antecede a instauração de sindicância ou processo
administrativo disciplinar, e poderá ser iniciada pelas Corregedorias ou
outras autoridades, nominadas no art. 6º da citada Portaria.
Para não dar maior dimensão ao presente tema, deixamos de abordar
alguns aspectos de ordem legal que invalidam a investigação preliminar
nesta oportunidade, para não desfocar o tema central inerente à sindicância
patrimonial.
O artigo 16, da Portaria CGU nº 335/2006, descreve
a sindicância patrimonial como procedimento investigativo, de caráter
sigiloso e não punitivo, destinada a apurar indícios de enriquecimento ilícito
por parte do agente público federal, “a partir da verificação de
incompatibilidade patrimonial com seus recursos e disponibilidades”,
como se verifica:
“Art. 16. A sindicância patrimonial constitui
procedimento investigativo, de caráter sigiloso e não
punitivo,
destinado
a
apurar
indícios
de
enriquecimento ilícito por parte de agente público
federal, a partir da verificação de incompatibilidade
patrimonial com seus recursos e disponibilidades, e
será iniciada mediante determinação do Ministro de
Estado do Controle e da Transparência, do SecretárioExecutivo da Controladoria-Geral da União, do
Corregedor-Geral ou dos Corregedores-Gerais
Adjuntos;
§ 1º A sindicância patrimonial será realizada de
ofício ou com base em denúncia ou representação
recebida.
§ 2º A autoridade instauradora da sindicância
patrimonial, deverá ser de cargo ou função de nível
hierárquico equivalente ou superior ao do servidor ou
empregado sob julgamento. § 3º Aplica-se à denúncia
ou representação o disposto nos § 1º, § 2º e
§ 3º do art. 6º desta Portaria.”
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Como visto, o próprio artigo 16 da Portaria CGU 335/2006 parte de
uma flagrante inconstitucionalidade, que é a verificação de
incompatibilidade patrimonial do agente público federal com seus
recursos e disponibilidades, sem que haja uma quebra de sigilos fiscais
e bancários deferidos pela via judicial.
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Isto porque, para verificar se há ou não indícios de enriquecimento
ilícito por parte do agente público a partir da constatação de
incompatibilidade
patrimonial,
em
tese,
a
esfera
correicional, obrigatoriamente, é instada a invadir o sigilo de dados do
agente, verificando a priori a disponibilidade financeira e fiscal, para fins
de uma busca de indícios de um pretenso enriquecimento ilícito do
mesmo.
Não há como apurar indícios de enriquecimento ilícito por parte de
agente
público
a
partir
da
verificação
de incompatibilidade patrimonial com a renda arguida pelo mesmo, sem
que haja a devida pesquisa
5 na vida financeira/fiscal/bancária do
investigado.
O patrimônio do contribuinte, aí incluído o agente público, pode
sofrer diminuição (decréscimo patrimonial) ou aumento (acréscimo
patrimonial).
Para fins tributários, o acréscimo patrimonial somente poderá ser
justificado com base no total dos rendimentos e receitas líquidas, sejam
eles tributáveis, não tributáveis ou sujeitos à tributação exclusiva na fonte,
acrescido de outras receitas, tais como venda de bens integrantes do
patrimônio do próprio contribuinte.
Nessas circunstâncias, a soma dos rendimentos líquidos deverá,
sempre, ser superior ao acréscimo patrimonial no respectivo período, caso
contrário, se o aumento for superior ao total de rendimentos declarados,
caracteriza-se, em tese, “acréscimo patrimonial a descoberto”, tributável
pelo imposto de renda, na forma do art. 55, XIII, do RIR/99.
Cabe ressaltar que nem todo acréscimo patrimonial a descoberto
resulta de sonegação fiscal ou em prática de ato ilícito, pois pode ter
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O acréscimo patrimonial pode ser coberto pela renda líquida do
contribuinte ou a descoberto, onde há o aumento do patrimônio sem uma
renda declarada.
Sucede que, para se verificar se há ou não omissão de receita ou
patrimônio a descoberto, a sindicância patrimonial terá que fazer
consultas,
requisições
de
informações
fiscais
e
bancárias
que, necessariamente, se não houverespontaneidade do agente público
no atendimento fornecido dos documentos fiscais e bancários necessários,
caracterizarão a quebra de seu sigilo pela Comissão de Sindicância[21], em
total violação ao art. 5º, incs. X e XII da CF.
Aliás, sobre o afastamento de sigilo e realizações de perícias, quando
dirigidas à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, o § 1º do
art. 18, daPortaria CGU nº 335/2205, é explícita em “permitir” a quebra
do sigilo fiscal,fazendo apenas ressalva quanto ao afastamento do sigilo
bancário, que deverá ser requerida pela Advocacia-Geral da União (§ 2º, do
art. 18, da Portaria CGU nº 335/2005).
Assim, se o agente renunciar aos sigilos fiscal e bancário (§ 3º, do art.
18, da Portaria CGU nº 335/2005), o artigo 18 da citada Portaria permite
o seu afastamento interno para a instrução do procedimento relativo à
sindicância patrimonial:
“Art. 18. Para a instrução do procedimento, a
comissão efetuará as diligências necessárias à
elucidação do fato, ouvirá o sindicado e as eventuais
testemunhas, carreará para os autos a prova
documental existente e solicitará, se necessário, o
afastamento de sigilos e a realização de perícias. § 1º
As consultas, requisições de informações e
documentos necessários à instrução da sindicância,
quando dirigidas à Secretaria da Receita Federal do
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intermédio dos Corregedores-Gerais Adjuntos,
observado o dever da comissão de, após a
transferência, assegurar a preservação do sigilo fiscal.
§ 2º A solicitação de afastamento de sigilo bancário
deve ser encaminhada à Advocacia-Geral da União,
com as informações e documentos necessários para o
exame de seu cabimento. § 3º A comissão deverá
solicitar do sindicado, sempre que possível, a renúncia
expressa aos sigilos fiscal e bancário, com a
apresentação das informações e documentos
necessários para a instrução do procedimento.”
Não havendo renúncia expressa do agente público aos sigilos fiscal e
bancário, como visto, será providenciado pela Comissão de Sindicância
Patrimonial a quebra do sigilo fiscal, em flagrante violação
à privacidade do investigado.
5

Na trilha da inconstitucionalidade, o art. 25, da Portaria CGU nº
335/2006, disciplina que a quebra do sigilo fiscal do agente
investigado deverá seguir os seguintes termos:
“Art. 25. No fornecimento, a órgãos, entidades e
autoridades requisitantes ou solicitantes, de
informações protegidas por sigilo fiscal, deverão ser
observados os seguintes procedimentos, sem prejuízo
dos demais previstos na legislação pertinente: I constará, em destaque, na parte superior direita de
todas as páginas da correspondência que formalizar a
remessa das informações, bem assim dos documentos
que a acompanharem, a expressão "INFORMAÇÃO
PROTEGIDA PELO SIGILO FISCAL", impressa ou aposta
por carimbo; II - as informações serão enviadas em
dois envelopes lacrados: a) um externo, que conterá
apenas o nome ou a função do destinatário e seu
endereço, sem qualquer anotação que indique o grau
de sigilo do conteúdo; b) um interno, no qual serão
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inscritos o nome e a função do destinatário, seu
endereço, o número do documento de requisição ou
solicitação, o número da correspondência que
formaliza a remessa e a expressão "INFORMAÇÃO
PROTEGIDA PELO SIGILO FISCAL"; III - envelope
interno será lacrado e sua expedição será
acompanhada de recibo; IV - o recibo destinado ao
controle da custódia da informação: a) conterá,
necessariamente, indicações sobre o remetente, o
destinatário, o número do documento de requisição
ou solicitação e o número da correspondência que
formaliza a remessa; b) será arquivado na unidade
remetente, após comprovação da entrega do
envelope interno ao destinatário ou responsável pelo
recebimento.”
Relativamente

ao

sigilo

bancário

do

sindicado

investigado

patrimonialmente, o art. 26, da Portaria CGU nº 335/2006, estabelece que o
mesmo deverá ser autorizado judicialmente:
“Art. 26. Relativamente ao sigilo bancário, quando
o afastamento for autorizado judicialmente, o
fornecimento de informações e documentos pelo
Órgão Central ou unidades setoriais deverá ser
previamente autorizado pelo Poder Judiciário.”
Contudo, a Administração Pública, mais uma vez, em total usurpação
de competência legal, baixou a Ordem de Serviço nº 265/2006 do
Secretário Executivo da CGU, no exercício de suas atribuições instituídas no
art. 24 do Anexo ao Decreto nº 5.683/2005, onde a título de disciplinar os
procedimentos de investigação patrimonial preliminar e sindicância
patrimonial, “concedeu” à Comissão de Sindicância a faculdade, com
base no art. 198, § 1º, inciso II, da Lei nº 5.172/66 (CTN), com a redação
dada pelo artigo 1º, da Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de
2001, o “direito” de solicitar informações de natureza fiscal do
investigado:
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“Art. 5º A Corregedoria-Geral da União, com
fundamento nas informações encaminhadas pela SPCI,
decidirá pela instauração de sindicância patrimonial,
PAD ou pelo arquivamento.
Parágrafo Único. O procedimento de sindicância
patrimonial ou PAD observará o disposto na Portaria
CGU nº. 335, de 30 de maio de 2006.
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Art. 6º A comissão decidirá, com fundamento no
art. 198 , § 1º, inciso II, da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), com a
redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar n.º
104, de 10 de janeiro 2001, quanto à necessidade de
solicitação de informações de natureza fiscal relativas
ao investigado.
Parágrafo Único. As solicitações de informações
5
fiscais direcionadas à Secretaria da Receita Federal e
demais órgãos de Administração Tributária serão
expedidas pelo Secretário-Executivo, ou autoridade
por ele indicada.
Art. 7º O presidente da comissão de sindicância
patrimonial ou PAD providenciará o encaminhamento
das informações fiscais à SPCI para que, por
intermédio da DIE, seja efetuada a análise patrimonial.
§ 1º – A DIE elaborará documento denominado
“Informação de Análise Patrimonial” sobre a evolução
patrimonial do investigado, que conterá, inclusive, a
análise do fluxo de caixa.
Art. 8º A Comissão notificará o investigado para
apresentar esclarecimentos sobre as conclusões da
análise patrimonial, pessoalmente ou por procurador.
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Art. 9º Da sindicância patrimonial poderá resultar
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a instauração de Processo Administrativo Disciplinar,
quando houver indícios de enriquecimento ilícito do
agente público, ou o arquivamento dos autos.
Art. 10 Aplica-se o disposto nos artigos 6º e 7º
desta Ordem de Serviço às sindicâncias e aos
processos administrativos disciplinares - PAD em
curso, que necessitam de análise patrimonial.”
As ilegalidades e os abusos do direito de investigar são tantos, que
a sindicância patrimonial, definida no art. 9º do Decreto nº 5483/2005
como “procedimento sigiloso meramente investigatório” que poderá
ser arquivada quanto concluída, ou, se for o caso, ser convertido “em
processo administrativo disciplinar” (§ 3º, do art. 9º, do Decreto nº
5483/2005), invade a competência do próprio processo administrativo,
quando lhe é outorgada a condição de se valer do artigo 198, § 1º, inc.
II, do CTN.
Isso mesmo, a Sindicância Patrimonial usurpa a competência do
processo administrativo, por ser um procedimento investigatório
preliminar, que antecede o processo disciplinar, visto que o CTN somente
confere poderes investigatórios quando instaurado o regular processo
administrativo.
Para chegar-se a tal conclusão, basta verificar o disposto no art. 198, II,
do CTN:
“Art. 198. Sem prejuízo do disposto na
legislação criminal, é vedada a divulgação, por
parte da Fazenda Pública ou de seus servidores,
de informação obtida em razão do ofício sobre a
situação econômica ou financeira do sujeito
passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o
estado de seus negócios ou atividades.
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além dos casos previstos no art. 199, os
seguintes:
II – solicitações de autoridade administrativa
no interesse da Administração Pública, desde
que seja comprovada a instauração regular de
processo administrativo, no órgão ou na
entidade respectiva, com o objetivo de investigar
o sujeito passivo a que se refere a informação,
por prática de infração administrativa.
§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa,
no âmbito da Administração Pública, será
realizado mediante processo regularmente
instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à
autoridade solicitante, mediante recibo, que
formalize a transferência e assegure a
preservação do sigilo.”
5

Assim sendo, como legitimar-se a solicitação de autoridade
administrativa (em fase preliminar ou em sindicância patrimonial), no
interesse da “Administração Pública” de obter informações fiscais e/ou
bancárias se não há a “instauração regular de processo administrativo,
no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o
sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração
administrativa” (inc. II, art. 198 do CTN)?
O intercâmbio de informação sigilosa do agente público não pode ser
utilizado em sindicância patrimonial, e nem em investigação preliminar que
antecede a mesma, em face da ausência de instauração de regular processo
administrativo, preconizado pelo CTN como condição mínima de
procedibilidade.
Tal recomendação (de instauração de regular processo administrativo)
não é nova no cenário tributário/fiscal, tornando-se conveniente anotar que
a Lei nº 4.595/64, que dispõe sobre a política e as Instituições Monetárias,
Bancárias e Creditícias, criando o Conselho Monetário Nacional e dando
outras providências, concedeu aos agentes fiscais tributários do
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Ministério da Fazenda a prerrogativa de exame de documentos, livros e
registro de contas de depósito, quando houver processo instaurado:
“Art. 38. As instituições financeiras conservarão
sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços
prestados.
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(...)
§ 5º. Os agentes fiscais tributários do
Ministério da Fazenda e dos Estados somente
poderão proceder a exame de documentos, livros e
registros de contas de depósitos quando houver
processo instaurado e os mesmos forem
considerados indispensáveis pela autoridade
competente.
§ 6º. O disposto no parágrafo anterior se
aplica igualmente à prestação de esclarecimentos e
informes
pelas
instituições
financeiras
às
autoridades fiscais, devendo sempre estas e os
exames serem conservados em sigilo, não podendo
ser utilizados se não reservadamente.
§ 7º A quebra do sigilo de que trata este artigo
constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de
reclusão, de um a quatro anos, aplicando-se, no que
couber, o Código Penal e o Código de Processo Penal,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.”
Na aplicação do direito material pela autoridade administrativa
tributária, alguns atos devem ser praticados de forma ordenada, e com
observância dos direitos do contribuinte. Por isso deve existir um processo
administrativo tributário capaz de legitimar a atuação fiscalizatória do
Estado.
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Da

mesma

forma, a

exigência

de

processo

administrativo

disciplinargarante a regra do due process of law para o agente público,
permitindo ao poder público a iniciativa de atos que somente poderão ser
praticados com a sua instauração.
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Inverter tal ônus, através da criação de uma investigação patrimonial
com intercâmbio de informações sigilosas movimentada por sindicância
patrimonial, que antecede ao processo disciplinar, é algo que não possui
lastro em nosso sistema jurídico sancionador, ainda mais quando se invade
a privacidade fiscal do contribuinte que exerce função pública.
Não pode haver dois sistemas de investigação patrimonial, um para
agentes públicos e outro para os contribuintes que não possuem vínculo
com o poder público, pois o princípio da isonomia tributária vedaria tal
discriminação.
No desempenho da fiscalização, a Receita Federal realiza os
seguintes procedimentos fiscais: fiscalização e diligência.
5

Fiscalização são as ações que objetivam a verificação do
cumprimento das obrigações tributárias relativas aos tributos e
contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal.
As diligências são as ações destinadas a coletar informações ou
outros elementos de interesse da administração tributária, inclusive para
atender exigência de instrução processual.
Ou seja, para exercer diligência fiscal nos contribuintes, a exemplo da
ação fiscal, deve a autoridade tributária estar munida de Mandado de
Procedimento Fiscal, contido nas regras instituídas pelo Decreto n °
70235/1972, regulado pelo parágrafo único, do artigo 2°, da Portaria nº
6.087/2005 da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O artigo 2°, da Portaria nº 6.087/2005 estipula:
"Art 2°. Os procedimentos fiscais relativos a
tributos e contrições administrados pela SRF serão
executados, em nome desta, pelos Auditores Fiscais
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da

Receita

Federal

(AFRF)

e

instaurados

mediante Mandado de Procedimento Fiscal
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Parágrafo Único – Para o procedimento de
fiscalização será emitido Mandado de Procedimento
Fiscal – Diligência (MPF-D).” (g.n.)
No artigo 8º da Lei 8.021/90, que dispõe sobre a identificação dos
contribuintes para fins fiscais, também fora prevista a solicitação de
informações bancárias pela autoridade fiscal, para fins fiscalizatórios, desde
que iniciado o procedimento fiscal:
"Art. 8°. Iniciado o procedimento fiscal, a
autoridade fiscal poderá solicitar informações sobre
operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não
se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da
Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão
às normas regulamentares expedidas pelo Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de dez dias úteis
contados da data da solicitação, aplicando-se, no caso
de descumprimento desse prazo, a penalidade
prevista no § 1 ° do art. 7°."
Da mesma forma, o art. 6º, da Lei Complementar nº 105/2001, que
dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, estabeleceu
a necessidade da instauração de processo administrativo para as
autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, como condição de examinarem
documentos, livros e registros de instituições financeiras, contas de
depósito, e etc., litteris:
“Art. 6º. As autoridades e os agentes fiscais
tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e
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dos

Municípios

somente

poderão

examinar
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documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo
administrativo
instaurado
ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam
considerados
indispensáveis
pela
autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as
informações e os documentos a que se refere este
artigo serão conservados em sigilo, observada a
legislação tributária.”
A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ[22], fazendo uma
retrospectiva da legislação tributária, tem como válida a investigação
patrimonial do contribuinte, desde que instaurado o processo
administrativo tributário:

“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
5
REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES A FATOS
IMPONÍVEIS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. APLICAÇÃO IMEDIATA.
ARTIGO 144, § 1º, DO CTN. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO
DA IRRETROATIVIDADE.
1. A quebra do sigilo bancário sem prévia
autorização judicial, para fins de constituição de
crédito tributário não extinto, é autorizada pela Lei
8.021/90 e pela Lei Complementar 105/2001, normas
procedimentais, cuja aplicação é imediata, à luz do
disposto no artigo 144, § 1º, do CTN.
2. O § 1º, do artigo 38, da Lei 4.595/64 (revogado
pela Lei Complementar 105/2001), autorizava a
quebra de sigilo bancário, desde que em virtude de
determinação judicial, sendo certo que o acesso às
informações e esclarecimentos, prestados pelo Banco
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Central ou pelas instituições financeiras, restringir-seiam às partes legítimas na causa e para os fins nela
delineados.
3. A Lei 8.021/90 (que dispôs sobre a identificação
dos contribuintes para fins fiscais), em seu artigo 8º,
estabeleceu que, iniciado o procedimento fiscal para
o lançamento tributário de ofício (nos casos em que
constatado sinal exterior de riqueza, vale dizer, gastos
incompatíveis com a renda disponível do
contribuinte), a autoridade fiscal poderia solicitar
informações sobre operações realizadas pelo
contribuinte em instituições financeiras, inclusive
extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no artigo 38, da Lei 4.595/64.
4. O § 3º, do artigo 11, da Lei 9.311/96, com a
redação dada pela Lei 10.174, de 9 de janeiro de 2001,
determinou que a Secretaria da Receita Federal era
obrigada a resguardar o sigilo das informações
financeiras relativas à CPMF, facultando sua utilização
para instaurar
procedimento
administrativo
tendente a verificar a existência de crédito
tributário relativo a impostos e contribuições e
para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente.
5. A Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de
2001, revogou o artigo 38, da Lei 4.595/64, e passou a
regular o sigilo das operações de instituições
financeiras, preceituando que não constitui violação
do dever de sigilo a prestação de informações, à
Secretaria da Receita Federal, sobre as operações
financeiras efetuadas pelos usuários dos serviços
(artigo 1º, § 3º, inciso VI, c/c o artigo 5º, caput, da
aludida lei complementar, e 1º, do Decreto
4.489/2002).
6. As informações prestadas pelas instituições
financeiras (ou equiparadas) restringem-se a informes
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relacionados com a identificação dos titulares das
operações e os montantes globais mensalmente
movimentados, vedada a inserção de qualquer
elemento que permita identificar a sua origem ou a
natureza dos gastos a partir deles efetuados (artigo
5º, § 2º, da Lei Complementar 105/2001).
7. O artigo 6º, da lei complementar em tela,
determina que: "Art. 6º As autoridades e os agentes
fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo
administrativo
instaurado
ou
procedimento fiscal em cursoe tais exames sejam
considerados
indispensáveis
pela
autoridade
administrativa competente.
5
Parágrafo
único. O resultado dos exames, as
informações e os documentos a que se refere este
artigo serão conservados em sigilo, observada a
legislação tributária."
12. A Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 facultou à Administração Tributária, nos
termos da lei, a criação de instrumentos/mecanismos
que lhe possibilitassem identificar o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte, respeitados os direitos individuais,
especialmente com o escopo de conferir efetividade
aos princípios da pessoalidade e da capacidade
contributiva (artigo 145, § 1º).
13. Destarte, o sigilo bancário, como cediço, não
tem caráter absoluto, devendo ceder ao princípio da
moralidade aplicável de forma absoluta às relações de
direito público e privado, devendo ser mitigado nas
hipóteses em que as transações bancárias são
denotadoras de ilicitude, porquanto não pode o
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cidadão, sob o alegado manto de garantias
fundamentais, cometer ilícitos. Isto porque, conquanto
o sigilo bancário seja garantido pela Constituição
Federal como direito fundamental, não o é para
preservar a intimidade das pessoas no afã de encobrir
ilícitos.
14. O suposto direito adquirido de obstar a
fiscalização tributária não subsiste frente ao dever
vinculativo de a autoridade fiscal proceder ao
lançamento de crédito tributário não extinto.
15. In casu, a autoridade fiscal pretende utilizar-se
de dados da CPMF para apuração do imposto de
renda relativo ao ano de 1998, tendo sido instaurado
procedimento administrativo, razão pela qual
merece reforma o acórdão regional.
6. O Supremo Tribunal Federal, em 22.10.2009,
reconheceu a repercussão geral do Recurso
Extraordinário
601.314/SP,
cujo thema
iudicandum restou assim identificado: "Fornecimento
de informações sobre movimentaçãobancária de
contribuintes,
pelas
instituições
financeiras,
diretamente ao Fisco por meio de procedimento
administrativo, sem a prévia autorização judicial. Art.
6º da Lei Complementar 105/2001." (...) (g.n.)
Por sua vez, o plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, no
julgamento do RE nº 601.314/SP, Rel. Min. Edson Fachin, submetido à
sistemática da Repercussão Geral, considerou que o art. 6º da LC nº
105/2001, que permite ao fisco, desde que instaurado processo
administrativo (um dos requisitos legais), requisitar diretamente às
instituições financeiras informações bancárias, sem que com isto se
considerem violados os sigilos bancários e fiscais.
Sem a instauração de processo tributário compatível não há como
se requisitar informações sigilosas às instituições financeiras, e muito
menos violar-se sigilo do contribuinte. Essa garantia do processo
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administrativo como condição de procedibilidade do fisco não pode ser
relativizada, pois o contribuinte possui direitos indelegáveis, e um deles é o
de não ser fiscalizado clandestinamente, sem que se respeite a regra do
devido processo legal.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 871 de 15/09/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Utilizar-se de tais regras tributárias para compartilhar dados sigilosos
na sindicância patrimonial fere o plasmado do princípio da legalidade,
dentre outros, pois a sindicância em questão, nem em tese, se equipara ao
processo administrativo.
Vivemos tempos difíceis sob o prisma jurídico, porquanto o
presente abuso do direito de investigação é “suficiente” para devassar e
afastar integralmente os sigilos de dados (fiscal e bancário) do agente
público, no afã de possibilitar a sua tipificação em um pseudo
enriquecimento ilícito, mesmo ausente a infração funcional.
Ou seja, o Poder Executivo, ao legislar indevidamente, criando um
novo tipo persecutório, ligado a investigação patrimonial do agente
5
público, deixou de observar que a legislação tributária somente permite a
transferência de dados sigilosos para a Receita Federal quando a mesma
está munida de mandado de procedimento fiscal, respaldado pelo processo
de fiscalização correspondente.
A Administração tributária não pode pinçar ou quebrar o sigilo de
dados do contribuinte ao seu bel prazer, visto que o princípio da isonomia
tributária não permite a escolha aleatória de contribuintes que serão
escolhidos para ingressarem na malha fina da fiscalização.
Existem critérios objetivos para iniciar-se a persecução tributária,
sendo que um deles é a necessidade do contribuinte estar sendo
submetido a um regular e competente processo de fiscalização.
Na hipótese da sindicância patrimonial, que não é equiparado, nem
em tese, ao processo administrativo disciplinar, a Administração Pública
parte de uma ficção, através de devassa fiscal/bancária, sem autorização
normativa ou judicial, desatrelada de irregularidade funcional, para inserir
uma pseudo responsabilidade disciplinar, a ser apurada pelo processo
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administrativo disciplinar, em face de suposta variação patrimonial
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incompatível do agente.
Ou seja, a Administração Pública não toma como ponto de partida a
irregularidade funcional do agente verificada através de seus atos
(comissivo ou omissivo). Pelo contrário, a Administração Pública supõe a
pseudo variação patrimonial incompatível, para depois processar o agente
pelo fato criado pela “clandestina investigação”, levada a efeito pela
sindicância patrimonial, em total inversão do postulado na cláusula
do due process of law.
E para demonstrar todo o exagero persecutório, a Administração
Pública se baseia em uma investigação criada por Decreto, sem a reserva de
ato legislativo, e, a título de normatizar a inconstitucionalidade, cria atos
normativos para tentar “legalizar” o abuso do direito de investigar, onde
o agente é devassado fiscal e bancariamente no afã de encontrar um
pseudo enriquecimento ilícito, tudo sem que haja a mínima autorização
legal para tal.
Como visto, com base na sindicância patrimonial e na sua
normatização administrativa (Ordem de Serviço CGU nº 265/2006), a
Administração Pública vem requisitando da Receita Federal os dados
bancários e fiscais de agentes públicos, ao argumento que os mesmos
estão sendo investigados sobre um pretenso enriquecimento ilícito.
Este ato é ilegal, e fere o direito fundamental da proteção do sigilo de
dados (art. 5º, X e XII, da CF) do agente público investigado.
Inobstante a inconstitucionalidade da instituição e criação da
sindicância patrimonial, que não foi concebida por lei de iniciativa do
Presidente da República, e sim por Decreto do Chefe do Poder Executivo,
em total afronta ao princípio da“reserva de lei” (princípio da legalidade), a
sindicância em questão não se equipara a um processo administrativo, por
ser procedimento inquisitorial não punitivo, que contraria o CTN. Isto
porque o intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da
Administração Pública, deverá ser realizado mediante processo
regularmente instaurado (§ 1º, do art. 198, do CTN), e as solicitações
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de autoridade administrativa no interesse da própria Administração,
destacando a norma que “desde que seja comprovada a instauração
regular de processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva,
com objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refer a
informação por prática de infração administrativa.”(inc. II, do art. 198 do
CTN).
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Assim as provas obtidas pelo intercâmbio de informações sigilosas são
fornecidas ilicitamente e, portanto, inadmissíveis, segundo a redação
do inc. LVI, do art. 5º, da Constituição Federal:
“LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas
obtidas por meios ilícitos.”
Os dados protegidos em virtude do direito de intimidade, aí incluemse o sigilo bancário e o sigilo fiscal, não podem ser transferidos da forma
como estão sendo pela Administração Tributária, a guardiã natural da
compilação de todas as informações bancárias e econômicas dos
5
contribuintes, para fins de instrução deprocedimento de investigação
patrimonial, que é a sindicância patrimonial.
Sequer há a instauração de processo administrativo, veículo legal
necessário para capacitar as autoridades administrativas de requisitar o
intercâmbio de informações legais.
Como a sindicância patrimonial é um mero procedimento inquisitorial,
que busca colher provas para a instauração ou não de processo
administrativo disciplinar, não resta dúvida que a coleta de provas sigilosas
não possui lastro legal para ser fornecida, violando o direito do agente
público investigado de não ter o seu sigilo fiscal compartilhado com a
esfera correicional, somente quando existente o devido processo
administrativo.
Portanto, o compartilhamento do sigilo somente poderá se dar
quando instaurado o processo administrativo, condição sine qua non,
como realçado pelo Min. Ricardo Lewandowski[23] quando do seu voto no
RE 3601314/SP:
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“Então eu penso que o sigilo não pode ser
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oponível ao contribuinte, ou seja, no mesmo em que
se abre o processo administrativo, que é condição sine
qua non para o compartilhamento do sigilo, é preciso
que se tomem esses cuidados que estão previstos na
própria Lei Federal, a qual fez alusão ao eminente
Ministro Toffoli.”
No mesmo sentido votou o Min. Luis Roberto Barroso, concordando
com o Min. Ricardo Lewandowski quando do debate travado no julgamento
do RE nº 601314/SP, diz:
“O SENHOR MINISTRO LUIS BOBERTO BARROSO
– Mas, veja, Vossa Excelência: se a Lei Complementar
nº 105, no art. 6º, exige a instauração de processo
administrativo, eu concordo plenamente com Vossa
Excelência de que estas regras da lei do processo
administrativo hão de se aplicar. Eu não teria
dificuldade.”
O art. 6º, da Lei Complementar nº 105, diz o seguinte:
“Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais
tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos
Municípios
somente
poderão
examinar
documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento
fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis
pela
autoridade
administrativa
competente.”
Muito bem, então o sigilo só pode ser quebrado se houver
um processoadministrativo em curso, inclusive o bancário e com a
autorização do Poder Judiciário. A Lei Complementar citada diz isso no
art. 6º transcrito.
162
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591263

www.conteudojuridico.com.br

Da maneira como está sendo precedida a investigação patrimonial do
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agentepúblico, pelo Decreto nº 5.483/2005, pela Portaria CGU nº 335/2006
e pela Ordem de Serviço nº 265/2006, do Secretário Executivo da CGU, a
Administração Pública está tentando fazer “justiça pelas próprias
mãos”, atropelando a Constituição, as Leis e o ordenamento jurídico
vigente, para perpetrar verdadeira devassa fiscal contra o agente público,
sob o pálido e inconsistente argumento de que fiscalizaenriquecimento
ilícito do mesmo.
Destarte, por mais relevantes que sejam os argumentos do poder
público, o procedimento estatal da Administração Pública que contrarie os
postulados consagrados pela Constituição Federal e pela legislação
infraconstitucional revela-se inaceitável, não podendo ser corroborada em
um Estado Democrático de Direito.
Os limites traçados pelas balizas jurídicas são inultrapassáveis,
e restringem os poderes do Estado em suas relações com seus
administrados, aí incluídos os5 agentes públicos, tal como advertiu o
Supremo Tribunal Federal – STF[24] em expressivo julgamento, que a seguir
se transcreve:
“ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
FISCALIZAÇÃO - PODERES - NECESSÁRIO
RESPEITO AOS DIREITOS E GARANTIAS
INDIVIDUAIS DOS CONTRIBUINTES E DE
TERCEIROS. - Não são absolutos os poderes de
que se acham investidos os órgãos e agentes da
administração tributária, pois o Estado, em tema
de tributação, inclusive em matéria de
fiscalização tributária, está sujeito à observância
de um complexo de direitos e prerrogativas que
assistem, constitucionalmente, aos contribuintes
e aos cidadãos em geral. Na realidade, os
poderes do Estado encontram, nos direitos e
garantias individuais, limites intransponíveis, cujo
desrespeito
pode
caracterizar
ilícito
constitucional. - A administração tributária, por
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isso mesmo, embora podendo muito, não pode
tudo. É que, ao Estado, é somente lícito atuar,
"respeitados os direitos individuais e nos termos
da lei" (CF, art. 145, § 1º), consideradas,
sobretudo, e para esse específico efeito, as
limitações jurídicas decorrentes do próprio
sistema instituído pela Lei Fundamental, cuja
eficácia - que prepondera sobre todos os órgãos
e agentes fazendários - restringe-lhes o alcance
do poder de que se acham investidos,
especialmente quando exercido em face do
contribuinte e dos cidadãos da República, que
são titulares de garantias impregnadas de
estatura constitucional e que, por tal razão, não
podem ser transgredidas por aqueles que
exercem a autoridade em nome do Estado.”
E em 15.12.2010, o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a
inconstitucionalidade do afastamento do sigilo de dados relativo ao
contribuinte, tendo em vista que a quebra do sigilo bancário é matéria
sob reserva de jurisdição.
A esse respeito, transcreve-se a ementa do RE nº 389.808, da relatoria
do Ministro Marco Aurélio, Pleno, DJ de 10.05.2011[25]:
“SIGILO DE DADOS – AFASTAMENTO. Conforme
disposto no inciso XII do artigo 5º da Constituição
Federal, a regra é a privacidade quanto à
correspondência, às comunicações telegráficas, aos
dados e às comunicações, ficando a exceção – a
quebra do sigilo – submetida ao crivo de órgão
equidistante – o Judiciário – e, mesmo assim, para
efeito de investigação criminal ou instrução processual
penal. SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS – RECEITA
FEDERAL. Conflita com a Carta da República norma
legal atribuindo à Receita Federal – parte na relação
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jurídico-tributária – o afastamento do sigilo de dados
relativos ao contribuinte.”
Como visto, o STF condiciona o afastamento do sigilo de dados do
indivíduo aocrivo de órgão equidistante, qual seja, o Poder Judiciário, e
assim mesmo para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal.
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Do mesmo modo, entende o Supremo Tribunal Federal – STF[26] que
o sigilobancário se encontra submetido ao disposto no art. 5º, à luz da sua
natureza de direito da personalidade:
“Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da
União. Banco Central do Brasil. Operações financeiras.
Sigilo. 1. A Lei Complementar nº 105, de 10/1/01, não
conferiu ao Tribunal de Contas da União poderes para
determinar a quebra do sigilo bancário de dados
constantes do Banco Central do Brasil. O legislador
5
conferiu esses poderes ao Poder Judiciário (art. 3º), ao
Poder Legislativo Federal (art. 4º), bem como às
Comissões Parlamentares de Inquérito, após prévia
aprovação do pedido pelo Plenário da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal ou do plenário de suas
respectivas comissões parlamentares de inquérito (§§
1º e 2º do art. 4º). 2. Embora as atividades do TCU, por
sua natureza, verificação de contas e até mesmo o
julgamento das contas das pessoas enumeradas no
artigo 71, II, da Constituição Federal, justifiquem a
eventual quebra de sigilo, não houve essa
determinação na lei específica que tratou do tema,
não cabendo a interpretação extensiva, mormente
porque há princípio constitucional que protege a
intimidade e a vida privada, art. 5º, X, da Constituição
Federal, no qual está inserida a garantia ao sigilo
bancário. 3. Ordem concedida para afastar as
determinações do acórdão nº 72/96 - TCU - 2ª
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Câmara (fl. 31), bem como as penalidades impostas ao
impetrante no Acórdão nº 54/97 - TCU - Plenário.”
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A quebra de sigilo de dados do agente público, para legitimar-se em
face do sistema jurídico-constitucional, necessita se apoiar em decisão
revestida de fundamentação adequada, que encontre apoio concreto
em suporte normativo, sob pena de abuso de poder investigatório do ato
estatal que a decrete.
Há um outro precedente muito interessante, da lavra do Min. Celso de
Mello, no MS nº 23851/DF[27], e que esteve ligado à quebra do sigilo
bancário por Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, onde foi decidido
que a autorização para o afastamento da inviolabilidade do sigilo de dados
não pode ser concebida como a retratar uma verdadeira devassa:
“[...] - A quebra de sigilo, para legitimar-se em
face do sistema jurídico-constitucional brasileiro,
necessita apoiar-se em decisão revestida de
fundamentação adequada, que encontre apoio
concreto em suporte fático idôneo, sob pena de
invalidade do ato estatal que a decreta. A ruptura da
esfera de intimidade de qualquer pessoa - quando
ausente a hipótese configuradora de causa provável revela-se incompatível com o modelo consagrado na
Constituição da República, pois a quebra de sigilo não
pode ser manipulada, de modo arbitrário, pelo Poder
Público ou por seus agentes. Não fosse assim, a
quebra de sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em
instrumento de busca generalizada, que daria, ao
Estado - não obstante a ausência de quaisquer
indícios concretos - o poder de vasculhar registros
sigilosos alheios, em ordem a viabilizar, mediante a
ilícita utilização do procedimento de devassa
indiscriminada (que nem mesmo o Judiciário pode
ordenar), o acesso a dado supostamente impregnado
de relevo jurídico-probatório, em função dos
elementos informativos que viessem a ser
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eventualmente descobertos. A FUNDAMENTAÇÃO DA
QUEBRA DE SIGILO HÁ DE SER CONTEMPORÂNEA À
PRÓPRIA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA QUE A
DECRETA.
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- A exigência de motivação - que há de ser
contemporânea ao ato da Comissão Parlamentar de
Inquérito que ordena a quebra de sigilo - qualifica-se
como pressuposto de validade jurídica da própria
deliberação emanada desse órgão de investigação
legislativa, não podendo ser por este suprida, em
momento ulterior, quando da prestação de
informações em sede mandamental. [...]”.
Tanto a quebra do sigilo fiscal como o bancário devem
vir devidamentefundamentadas para
que
o
Poder
Judiciário
possa relativizar o disposto no art. 5º, inc. XII, da CF.
5

A Receita Federal, como órgão fiscalizador e arrecadador de
tributos, não possui prerrogativa superior à do Poder Judiciário,
assegurada pela Constituição.
Por essa razão, a sindicância patrimonial e Portarias da CGU, para fins
de investigação patrimonial do agente público, não podem subverter a boa
ordem constitucional para instituírem devassa tributária na vida do servidor
público, a título de verificar se há ou não enriquecimento ilícito.
A 1ª Turma do STF, julgando o RE nº 461.3662/DF[28], Relator Min.
Marco Aurélio, apontou que não poderia haver acesso a dados bancários
sem que o Banco Central antes tivesse ordem judicial:
“SIGILO DE DADOS
ATUAÇÃO
FISCALIZADORA DO BANCO
CENTRAL
AFASTAMENTO INVIABILIDADE.
A atuação
fiscalizadora do Banco Central do Brasil não encerra a
possibilidade
de,
no
campo
administrativo,
alcançar dados bancários de correntistas, afastando
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o sigilo previsto

no

inciso

XII

do

artigo

5º

da

Constituição Federal.”
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Assim dispõe a Constituição Federal sobre a inviolabilidade da
intimidade e a manutenção do segredo de dados:
“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:
(...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação;
(...)
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal;”
Além desses, também merece especial atenção a disposição do art.
145, § 1º, da Constituição Federal, a seguir reproduzido:
“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
(...)
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão
caráter pessoal e serão graduados segundo a
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capacidade econômica do contribuinte, facultado à
administração tributária, especialmente para conferir
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados
os direitos individuais e nos termos da lei, o
patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.”
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Assim, a Constituição permitiu a relativização da guarda do sigilo de
dados do contribuinte com a única finalidade de fiscalização tributária
para fins de verificação da capacidade econômica do contribuinte e o
pagamento de imposto.
Não há previsão constitucional que permita a transferência de
dados tributários do contribuinte agente público, para a esfera
correicional do seu órgão público de lotação, para verificar se há
enriquecimento ilícito.
Somente a investigação criminal, com a devida autorização judicial, é
5
que estaria fora das hipóteses da fiscalização tributária, apta a requerer ao
Poder Judiciário a devida autorização para fins de quebra do respectivo
segredo de dados.
De modo geral se pode dizer que a orientação jurisdicional do
Supremo Tribunal Federal, até hoje, apresenta duas diretrizes: 1) reconhece,
na Constituição, um direito fundamental ao sigilo de dados, relativo ao
direito à privacidade; 2) condiciona, de uma maneira geral, o acesso
às informações financeiras do contribuinte à autorização do Poder
Judiciário ou das Comissões Parlamentares de Inquérito, conforme a
hipótese jurídica verificada.
A intimidade é direito fundamental do indivíduo, que pode
ser relativizada se presente uma justa causa e, em todas as hipóteses, sob
o crivo do Poder Judiciário.
A esse respeito, o RE nº 215301,[29] Rel. Min. Carlos Velloso, é digno
de destaque:
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“CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SIGILO
BANCÁRIO: QUEBRA. C.F., art. 129, VIII. I. - A norma
inscrita no inc. VIII, do art. 129, da C.F., não autoriza ao
Ministério Público, sem a interferência da autoridade
judiciária, quebrar o sigilo bancário de alguém. Se se
tem presente que o sigilo bancário é espécie de
direito à privacidade, que a C.F. consagra, art. 5º, X,
somente autorização expressa da Constituição
legitimaria o Ministério Público a promover,
diretamente e sem a intervenção da autoridade
judiciária, a quebra do sigilo bancário de qualquer
pessoa. II. - R.E. não conhecido.”
A reserva de jurisdição é tida como fundamental para se evitarem
abusos ou devassas do poder persecutório estatal.
Essa preocupação é permanente na Suprema Corte, visto que a
Autoridade Fazendária pode ter acesso aos dados relativos às operações
bancárias
e
fiscais
dos
contribuintes
para
promover
cruzamentos, averiguações e conferências, com o objetivo de subsidiar
processos de fiscalização tributária com a finalidade de exigir tributos que
eventualmente tenham sido pagos a menor, se for o caso.
É fazer valer o dever legal de pagar impostos e de graduar essas
exações conforme a capacidade contributiva do sujeito passivo. É esse,
inclusive, o propósito dos instrumentos que a Lei Complementar nº
105/2001 e demais atos normativos conferem à Administração Tributária.
Tal hipótese legal é bem diferente da que se discute aqui, posto que a
Administração Pública criou arcabouço de medidas ilegais e
inconstitucionais (Decretos, Portarias, Orientações, etc.) que partem
de presunções para motivar a transferência de dados sigilosos do agente
público contribuinte, para promover devassa patrimonial na esfera
correicional interna dos órgãos públicos federais, sem
administrativo competente regularmente instaurado.

processo

170
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591263

www.conteudojuridico.com.br

O procedimento estatal

da Administração

Tributária que compartilha os dados sigilosos colocados na guarda dos
agentes públicos para os órgãos correcionais contraria os postulados
consagrados na Constituição, revelando-seinaceitável.
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Mesmo não sendo absoluta a garantia constitucional da intimidade (e
daprivacidade), isso não significa, contudo, que o estatuto constitucional
das liberdades públicas possam ser arbitrariamente desrespeitadas por
qualquer órgão do Poder Público.
Por isso mesmo, a tramitação arbitrária da transferência de dados
sigilosos do agente para o domínio correicional, sem comando
normativo que autorize tal postura, não possui interesse público como
fundamento, apesar do mesmo ser invocado como “pano de fundo” para a
tentativa de suporte. Esse ato do poder público tem significado de grave
transgressão ao postulado constitucional que protege o direito à
intimidade e à privacidade (Cf. Ms 23.663/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
5

O eminente Professor Arnaldo Wald[30], em precisa abordagem sobre
o tema,destaca:
"Se podia haver dúvidas no passado, quando as
Constituições
brasileiras
não
se
referiam
especificamente à proteção da intimidade, da vida
privada e do sigilo referente aos dados pessoais, é
evidente que, diante do texto constitucional de
1988, tais dúvidas não mais existem quanto à
proteção do sigilo bancário como decorrência das
normas da lei magna.
Efetivamente,
as
Constituições
Brasileiras
anteriores à de 1988, não só não asseguravam o
direito à privacidade como também, quando tratavam
do sigilo, Iimitavam-se a garanti-lo em relação à
correspondência e às comunicações telegráficas e
telefônicas, não se referindo ao sigilo em relação aos
papéis de que tratam a Emenda n° IV à Constituição
Americana, a Constituição Argentina e leis
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fundamentais de outros países. Ora, foi em virtude da
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referência aos papéis que tanto o direito norteamericano quanto o argentino concluíram que os
documentos
bancários
tinham
proteção
constitucional.
Com a revolução tecnológica, os ‘papéis’ se
transforaram em 'dados' geralmente armazenados em
computadores ou fluindo através de impulsos
eletrônicos, ensejando
enormes conjuntos de informações a respeito das
pessoas, numa época em que todos reconhecem que
a informação é poder. A computadorização da
sociedade
exigiu
uma
maior
proteção
à
privacidade, sob pena de colocar o indivíduo sob
contínua fiscalização do Governo, inclusive nos
assuntos que são do exclusivo interesse da pessoa. Em
diversos países, leis especiais de proteção contra o
uso indevido de dados foram promulgadas e, no
Brasil, a inviolabilidade dos dados individuais,
qualquer que seja sua origem, forma e finalidade,
passou a merecer a proteção constitucional em
virtude da referência expressa que a eles passou a
fazer o inciso XII, do art. 5º, modificando, assim, a
posição anterior da nossa legislação, na qual a
indevassibilidade em relação a tais informações devia
ser construída com base nos princípios gerais que
asseguravam a liberdade individual, podendo até
ensejar interpretações divergentes ou contraditórias.
Assim, agora em virtude dos textos expressos da
Constituição e especialmente da interpretação
sistemática dos incisos X e XOO do art. 5º, da CF, ficou
evidente que a proteção ao sigilo bancário adquiriu
nível constitucional, impondo-se ao legislador, o que
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no passado, podia ser menos evidente.” (grifos no
original).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 871 de 15/09/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Como visto, para haver a quebra de sigilo bancário/fiscal na
atualidade deverá haver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso, sendo certo que tais exames deverão ser
considerados imperiosos e fundamentais pela autoridade administrativa
competente. Esta autorização legal não serve como um poder ilimitado
para a Administração Pública, uma vez que se torna necessária a presença
da justa causa e a devida razoabilidade da medida. O que temos
presenciado é justamente o contrário, onde o Poder Público primeiro acusa,
depois tenta reunir provas para formalizar o procedimento administrativo,
solicitando autorização judicial para respaldar a já efetuada quebra de
sigilos[31].
A pretexto de possibilitar uma pseudo investigação do
contribuinte/agente público, o Poder Público tem vilipendiado os
respectivos direitos ao sigilo 5de dados, da intimidade, da privacidade,
através da quebra do sigilo bancário/fiscal, sob o fundamento que está
verificando se houve a prática de enriquecimento ilícito presumido, sem,
contudo, demonstrar um nexo de causalidade com a função pública,
invertendo a presunção de inocência do agente público acusado, com a
quebra de seu sigilo de dados sem ao menos demonstrar uma violação a
preceito administrativo, ou a prática de um ilícito por parte do mesmo.
Deveria ser demonstrado, em primeiro lugar, a prática de um ilícito,
vinculada à função pública exercida pelo agente público investigado, para,
após, ser apurado se houve o tão alardeado enriquecimento ilícito
presumido. A inversão destes papéis é extremamente perigosa, pois a
Administração Pública parte do princípio de que se houver uma
movimentação bancária incompatível com os vencimentos do agente
público ou variação patrimonial desproporcional, resta caracterizado o
enriquecimento ilícito presumido.
A
fundamentação
para
a transferência e
a quebra do sigilo de dados do agente público investigado pela ilegal
sindicância patrimonial tem consistido, pura e simplesmente, no pueril
argumento de que o mesmo está sendo investigado em uma possível
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prática de enriquecimento ilícito, argumento insubsistente sob o prisma
do plasmado constitucional.
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É nula de pleno direito a quebra do sigilo fiscal e bancário quando
ausente a indispensável fundamentação[32], estabelecida a partir de fatos
tidos, em tese, como ilícitos ou ilegais.
A quebra dos sigilos fiscal e bancário é medida excepcional,
necessitando que hajam indícios suficientes da prática de um grave delito,
sendo insuficientes meras matérias jornalísticas[33], tendo em conta que a
acusação deverá ter plausibilidade e verossimilhança, sob pena de se
produzir prova ilícita (art. 5º, LVI, da CF).
Portanto, é inconstitucional a transferência e a quebra do sigilo de
dados do agente público investigado em sindicância patrimonial, quer pela
ausência de norma constitucional que lhe ampare, quer pela ausência de
forma normativa hábil, e ainda, pela ausência de crime ou autorização do
Poder Judiciário.
IV – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA SINDICÂNCIA
PATRIMONIAL – PROVAS ILÍCITAS – CONTAMINAÇÃO DO PROCESSO
DISCIPLINAR
O poder persecutório estatal não é absoluto, estando submetido a
uma plêiade de direitos e prerrogativas que assistem, constitucionalmente,
aos contribuintes, aos agentes públicos e aos indivíduos em geral.
Construiu o Supremo Tribunal Federal – STF uma firme jurisprudência
quanto a necessidade da Administração Tributária, inclusive a fiscalização,
repeitar os direitos e as garantias individuais dos contribuintes e dos
terceiros.
Essa orientação do STF de proteger o plasmado das garantias
fundamentais do cidadão na atualidade ganha contornos de efetividade,
pois não são absolutos ospoderes que se acham investidos os órgãos e
agentes da administração tributária.
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Nesse contexto, a 2ª T do STF, Rel. Min. Celso de Mello, no HHC nº
93.050-6/RJ[34], teve a oportunidade de explicitar as garantias
constitucionais do cidadão em face da atuação arbitrária da fiscalização
tributária:
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“(...)
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
FISCALIZAÇÃO - PODERES - NECESSÁRIO RESPEITO
AOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS DOS
CONTRIBUINTES E DE TERCEIROS.
- Não são absolutos os poderes de que se acham
investidos os órgãos e agentes da administração
tributária, pois o Estado, em tema de tributação,
inclusive em matéria de fiscalização tributária, está
sujeito à observância de um complexo de direitos e
prerrogativas que assistem, constitucionalmente, aos
contribuintes e aos cidadãos em geral. Na realidade,
os poderes
5 do Estado encontram, nos direitos e
garantias individuais, limites intransponíveis, cujo
desrespeito pode caracterizar ilícito constitucional.
- A administração tributária, por isso mesmo,
embora podendo muito, não pode tudo. É que, ao
Estado, é somente lícito atuar, "respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei" (CF, art. 145, § 1º),
consideradas, sobretudo, e para esse específico efeito,
as limitações jurídicas decorrentes do próprio sistema
instituído pela Lei Fundamental, cuja eficácia - que
prepondera sobre todos os órgãos e agentes
fazendários - restringe-lhes o alcance do poder de
que se acham investidos, especialmente quando
exercido em face do contribuinte e dos cidadãos da
República, que são titulares de garantias impregnadas
de estatura constitucional e que, por tal razão, não
podem ser transgredidas por aqueles que exercem a
autoridade em nome do Estado. (...)”
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Tal lição do STF se projeta para as situações jurídicas acarretadas
pelasindicância patrimonial, concebida por Decreto do Poder Executivo
(Decreto nº 5.483/2005), em violação ao princípio da “reserva de lei” de
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iniciativa do Presidente da República (art. 61, § 1º, II, c), onde se afasta o
sigilo de dados do agente público sem as cautelas exigidas pela Carta
Fundamental (art. 5º, incs. X e XII), quando é compartilhada informação
fiscal e bancária do investigado sem autorização judicial.
Esse conjunto de normas que disciplinam os
diversos
aspectos
das relações estatutárias ou contratuais mantidas pelos entes de direito
público com os seusagentes, fazem parte da locução constitucional
“regime jurídico dos servidores públicos”, que só podem ser gerados,
alterados ou criados por ato normativo do Poder Legislativo, como já visto
nos tópicos anteriores.
Assim, a documentação que passa a embasar a instauração do
processo administrativo que apure o enriquecimento ilícito do agente
público, caracterizaprova ilícita, por ter sido produzida pelo
compartilhamento de dados sigilososobtidos por convênio entre a CGU e a
Receita Federal, no procedimento da sindicância patrimonial.
Ou seja, a documentação é obtida (ou derivada) da irregular
sindicância patrimonial, que mesmo não sendo processo administrativo,
faz suas vestes para obter informações que a própria legislação tributária
condiciona, para possibilitar a transferência de informações sigilosas, sem
que haja a regular a instauração doprocesso administrativo.
Os fundamentos que dão suporte à investigação patrimonial do
agente público, no processo administrativo disciplinar, começam a ser
desenvolvidos sob a égide da ilicitude da produção de prova, decorrente
da transgressão à garantia constitucional da “reserva de lei” (Princípio da
legalidade), da proteção à intimidade do cidadão a manutenção de seu
sigilo de dados, salvo se relativizado pelo Poder Judiciário (art. 5º, inc. C e
XII, da CF) e, por fim, da subversão da legislação tributária que exige, para
fins de procedibilidade administrativa, o compartilhamento de informações
após a instauração de processo administrativo, que não se confunde com a
sindicância.
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Cabe destacar, por relevante, que a 2ª T. do Supremo Tribunal
Federal, no HC nº 82.788/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, já se posiciona sobre
a impossibilidade da Administração Tributária agir de forma autoritária
e “com poderes absolutos”:
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“FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - APREENSÃO DE
LIVROS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS FISCAIS
REALIZADA, EM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE,
POR AGENTES FAZENDÁRIOS E POLICIAIS FEDERAIS,
SEM MANDADO JUDICIAL - INADMISSIBILIDADE ESPAÇO PRIVADO, NÃO ABERTO AO PÚBLICO,
SUJEITO À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA
INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (CF, ART. 5º, XI) SUBSUNÇÃO AO CONCEITO NORMATIVO DE "CASA"
NECESSIDADE
DE
ORDEM
JUDICIAL
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
E
FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA - DEVER DE OBSERVÂNCIA, POR PARTE
DE SEUS 5 ÓRGÃOS E AGENTES, DOS LIMITES
JURÍDICOS IMPOSTOS PELA CONSTITUIÇÃO E PELAS
LEIS DA REPÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE PROVA
OBTIDA EM TRANSGRESSÃO À GARANTIA DA
INVIOLABILIDADE DOMICILIAR - PROVA ILÍCITA INIDONEIDADE JURÍDICA - "HABEAS CORPUS"
DEFERIDO.
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - FISCALIZAÇÃO PODERES - NECESSÁRIO RESPEITO AOS DIREITOS E
GARANTIAS INDIVIDUAIS DOS CONTRIBUINTES E DE
TERCEIROS.
- Não são absolutos os poderes de que se acham
investidos os órgãos e agentes da administração
tributária, pois o Estado, em tema de tributação,
inclusive em matéria de fiscalização tributária, está
sujeito à observância de um complexo de direitos e
prerrogativas que assistem, constitucionalmente, aos
177
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contribuintes e aos cidadãos em geral. Na realidade,

Boletim Conteúdo Jurídico n. 871 de 15/09/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

os poderes do Estado encontram, nos direitos e
garantias individuais, limites intransponíveis, cujo
desrespeito pode caracterizar ilícito constitucional.
- A administração tributária, por isso mesmo,
embora podendo muito, não pode tudo. É que, ao
Estado, é somente lícito atuar, "respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei" (CF, art. 145, § 1º),
consideradas, sobretudo, e para esse específico efeito,
as limitações jurídicas decorrentes do próprio sistema
instituído pela Lei Fundamental, cuja eficácia - que
prepondera sobre todos os órgãos e agentes
fazendários - restringe-lhes o alcance do poder de
que se acham investidos, especialmente quando
exercido em face do contribuinte e dos cidadãos da
República, que são titulares de garantias impregnadas
de estatura constitucional e que, por tal razão, não
podem ser transgredidas por aqueles que exercem a
autoridade em nome do Estado.
(...)
ILICITUDE DA PROVA - INADMISSIBILIDADE DE
SUA PRODUÇÃO EM JUÍZO (OU PERANTE QUALQUER
INSTÂNCIA DE PODER) - INIDONEIDADE JURÍDICA DA
PROVA RESULTANTE DE TRANSGRESSÃO ESTATAL AO
REGIME CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS E
GARANTIAS INDIVIDUAIS.
- A ação persecutória do Estado, qualquer que
seja a instância de poder perante a qual se instaure,
para revestir-se de legitimidade, não pode apoiar-se
em elementos probatórios ilicitamente obtidos, sob
pena de ofensa à garantia constitucional do "due
process of law", que tem, no dogma da
inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais
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expressivas projeções concretizadoras no plano do
nosso sistema de direito positivo. A "Exclusionary
Rule" consagrada pela jurisprudência da Suprema
Corte dos Estados Unidos da América como limitação
ao poder do Estado de produzir prova em sede
processual penal.
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- A Constituição da República, em norma
revestida de conteúdo vedatório (CF, art. 5º, LVI),
desautoriza, por incompatível com os postulados que
regem uma sociedade fundada em bases
democráticas (CF, art. 1º), qualquer prova cuja
obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão
a cláusulas de ordem constitucional, repelindo, por
isso mesmo, quaisquer elementos probatórios que
resultem de violação do direito material (ou, até
mesmo, do direito processual), não prevalecendo, em
consequência,
no ordenamento normativo brasileiro,
5
em matéria de atividade probatória, a fórmula
autoritária do "male captum, bene retentum".
Doutrina. Precedentes.
- A circunstância de a administração estatal
achar-se investida de poderes excepcionais que lhe
permitem exercer a fiscalização em sede tributária não
a exonera do dever de observar, para efeito do
legítimo desempenho de tais prerrogativas, os limites
impostos pela Constituição e pelas leis da República,
sob pena de os órgãos governamentais incidirem em
frontal desrespeito às garantias constitucionalmente
asseguradas aos cidadãos em geral e aos
contribuintes em particular.
Os
procedimentos
dos
agentes
da
administração tributária que contrariem os postulados
consagrados pela Constituição da República revelamse inaceitáveis e não podem ser corroborados pelo
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Supremo Tribunal Federal, sob pena de inadmissível
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subversão dos postulados constitucionais que
definem, de modo estrito, os limites - inultrapassáveis
- que restringem os poderes do Estado em suas
relações com os contribuintes e com terceiros.”
Em outro expressivo precedente do Supremo Tribunal Federal – STF
(MS nº 23.452-1/RJ), onde a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI havia
determinado a quebra de sigilos bancários, telefônicos e fiscal sem
fundamentação, houve o efetivo controle dos excessos estatais, com a
efetiva anulação dos atos praticados pelo poder investigatório[35]:
“(...) - A essência do postulado da divisão
funcional do poder, além de derivar da necessidade
de conter os excessos dos órgãos que compõem o
aparelho de Estado, representa o princípio
conservador das liberdades do cidadão e constitui o
meio mais adequado para tornar efetivos e reais os
direitos e garantias proclamados pela Constituição.
Esse princípio, que tem assento no art. 2º da Carta
Política, não pode constituir e nem qualificar-se como
um inaceitável manto protetor de comportamentos
abusivos e arbitrários, por parte de qualquer agente
do Poder Público ou de qualquer instituição estatal.
- O Poder Judiciário, quando intervém para
assegurar as franquias constitucionais e para garantir
a integridade e a supremacia da Constituição,
desempenha, de maneira plenamente legítima, as
atribuições que lhe conferiu a própria Carta da
República.
O regular exercício da função jurisdicional, por
isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à
Constituição, não transgride o princípio da separação
de poderes.
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Desse modo, não se revela lícito afirmar, na
hipótese de desvios jurídico-constitucionais nas quais
incida uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que o
exercício da atividade de controle jurisdicional possa
traduzir situação de ilegítima interferência na esfera
de outro Poder da República.
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O CONTROLE DO PODER CONSTITUI UMA
EXIGÊNCIA
DE
ORDEM
POLÍTICO-JURÍDICA
ESSENCIAL AO REGIME DEMOCRÁTICO.
- O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar
o princípio da limitação de poderes, teve por objetivo
instituir modelo destinado a impedir a formação de
instâncias hegemônicas de poder no âmbito do
Estado, em ordem a neutralizar, no plano políticojurídico, a possibilidade de dominação institucional de
qualquer dos
Poderes da República sobre os demais
5
órgãos da soberania nacional.
Com a finalidade de obstar que o exercício
abusivo das prerrogativas estatais possa conduzir a
práticas que transgridam o regime das liberdades
públicas e que sufoquem, pela opressão do poder, os
direitos e garantias individuais, atribuiu-se, ao Poder
Judiciário, a função eminente de controlar os excessos
cometidos por qualquer das esferas governamentais,
inclusive
aqueles
praticados
por
Comissão
Parlamentar de Inquérito, quando incidir em abuso de
poder ou em desvios inconstitucionais, no
desempenho de sua competência investigatória.
OS PODERES DAS COMISSÕES PARLAMENTARES
DE INQUÉRITO, EMBORA AMPLOS,
ILIMITADOS E NEM ABSOLUTOS.

NÃO

SÃO

- Nenhum dos Poderes da República está acima
da Constituição. No regime político que consagra o
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Estado democrático de direito, os atos emanados de
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qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, quando
praticados com desrespeito à Lei Fundamental,
submetem-se ao controle jurisdicional (CF, art. 5º,
XXXV).
As Comissões Parlamentares de Inquérito não
têm mais poderes do que aqueles que lhes são
outorgados pela Constituição e pelas leis da
República.
É essencial reconhecer que os poderes das
Comissões Parlamentares de Inquérito - precisamente
porque não são absolutos - sofrem as restrições
impostas pela Constituição da República e encontram
limite nos direitos fundamentais do cidadão, que só
podem ser afetados nas hipóteses e na forma que a
Carta Política estabelecer. Doutrina. Precedentes.
(...)
A QUEBRA DO SIGILO CONSTITUI PODER
INERENTE À COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO.
- O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo
telefônico (sigilo este que incide sobre os
dados/registros telefônicos e que não se identifica
com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) ainda que representem projeções específicas do
direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta
Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema
jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis
que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural
derivação dos poderes de investigação que foram
conferidos, pela própria Constituição da República,
aos órgãos de investigação parlamentar.
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As Comissões Parlamentares de Inquérito, no
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entanto, para decretarem, legitimamente, por
autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do
sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a
pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a
partir de meros indícios, a existência concreta de
causa provável que legitime a medida excepcional
(ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob
investigação), justificando a necessidade de sua
efetivação no procedimento de ampla investigação
dos fatos determinados que deram causa à
instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de
ulterior controle jurisdicional dos atos em referência
(CF, art. 5º, XXXV).
- As deliberações de qualquer Comissão
Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que
também 5ocorre com as decisões judiciais (RTJ
140/514), quando destituídas de motivação, mostramse írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois
nenhuma medida restritiva de direitos pode ser
adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a
decreta seja adequadamente fundamentado pela
autoridade estatal.
- O caráter privilegiado das relações Advogadocliente: a questão do sigilo profissional do Advogado,
enquanto depositário de informações confidenciais
resultantes de suas relações com o cliente. (...)”
Dessa forma, a transgressão pelo Poder Público (esfera correicional),
ainda que em sede de procedimento (sindicância patrimonial) que
investiga suposto enriquecimento ilícito do agente público, das restrições e
das garantias constitucionalmente estabelecidas em favor dos contribuintes
(agentes públicos/e de terceiros) culmina por gerar ilicitude da
prova eventualmente obtida no curso das diligências estatais, o que
provoca, como direta consequência desse gesto de violação a
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Constituição, a própria inadmissibilidade processual dos elementos
probatórios produzidos.
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Em outras palavras, a prova produzida pela sindicância patrimonial
é ilícita(art. 5º, inc. LVI, da CF), tornando-se inadmissíveis no processo
administrativo disciplinar.
Isto porque, a prova obtida por meios ilícitos é repudiada pela
mesma Lei Fundamental, não servindo como meio ou fonte da acusação,
por mais expressivo que sejam os objetivos da investigação.
A cláusula constitucional do devido processo legal (due process of
law) tem como dogma não admitir a produção ou obtenção de provas
ilícitas, na medida em que o réu ou o acusado (no caso do PAD) possui
o impostergável direito de não ser denunciado, de não ser julgado e de
não ser condenado com apoio em meios instrutórios produzidos de forma
incompatível com os limites impostos pelo ordenamento jurídico ao poder
persecutório e ao poder investigatório do Estado.
A inviabilidade da prova ilícita retira a eficácia dos fatos e eventos
que se pretende provar. A prova ilícita é prova inidônea, não se
prestando para qualquer fim, por ser repelida pelo ordenamento
constitucional, sendo destituída de qualquer grau, por mínimo que seja, de
eficácia jurídica.
Assim está grafado o art. 5º, inc. LVI, da CF:
“LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas
obtidas por meios ilícitos;”
E Antônio Magalhães Gomes Filho,[36] de forma acertada faz a
seguinte advertência:
Após dez anos de vigência do texto constitucional
persistem as resistências doutrinárias e dos tribunais à
proibição categórica e absoluta do ingresso, no
processo, das provas obtidas com violação do direito
material.
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Isso decorre, a nosso ver, em primeiro lugar, de
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uma equivocada compreensão do princípio de livre
convencimento do JUIZ, que não pode significar
liberdade absoluta na condução do procedimento
probatório nem julgamento desvinculado de regras
legais. Tal princípio tem seu âmbito de operatividade
restrito ao momento da valoração das provas, que
deve incidir sobre material constituído por elementos
admissíveis e regularmente incorporados ao processo.
De outro lado, a preocupação em fornecer
respostas prontas e eficazes às formas mais graves de
criminalidade tem igualmente levado à admissão de
provas maculadas pela ilicitude, sob a justificativa da
proporcionalidade ou razoabilidade. Conquanto não
se possa descartar a necessidade de ponderação de
interesse nos casos concretos, tal critério não pode ser
erigido à 5condição de regra capaz de tornar letra
morta a disposição constitucional. Ademais,
certamente não será com o incentivo às práticas
ilegais que se poderá alcançar resultado positivo na
repressão da criminalidade.”
Da mesma forma, Alexandre de Moraes[37] completa:
“A inadmissibilidade das provas ilícitas no
processo deriva da posição preferente dos direitos
fundamentais no ordenamento jurídico, tornando
impossível a violação de uma liberdade pública para a
obtenção de qualquer prova.”
Por ser prova ilícita e juridicamente inidônea, a sindicância patrimonial
contamina todos os demais elementos de informação que dela resultaram,
e que servem de suporte para manter hígido o processo administrativo
disciplinar, instaurado em decorrência da ilicitude praticada pelo poder
correicional.
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A ilicitude originária da prova, nesse contexto, se transmite,
porrepercussão, a todos os dados probatórios produzidos pela sindicância
patrimonial e transportados para o processo administrativo disciplinar que
se apoia nos fundamentos causais das provas produzidas ilicitamente na
sindicância patrimonial, e continua a manter eficaz a ilicitude das provas
por derivação, contaminando todo o apuratório, que se torna imprestável
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e desprovido de conteúdo jurídico
Ada Pellegrine Grinover[38] analisa a questão da ilicitude da
prova, mesmo da ilicitude por derivação, nos seguintes termos:
"A Constituição brasileira toma posição firme,
aparentemente absoluta, no sentido da proibição de
admissibilidade das provas ilícitas. Mas, nesse ponto, é
necessário levantar alguns aspectos: quase todos os
ordenamentos afastam a admissibilidade processual
das provas ilícitas. Mas ainda existem dois pontos de
grande divergência: o primeiro deles é o de se saber
se inadmissível no processo é somente a prova, obtida
por meios ilícitos, ou se é também inadmissível a
prova, licitamente colhida, mas cujo conhecimento se
chegou por intermédio da prova ilícita.
Imagine-se uma confissão extorquida sob tortura,
na qual o acusado ou indiciado indica o nome do
comparsa ou da testemunha que, ouvidos sem
nenhuma coação, venham a corroborar aquele
depoimento.
Imaginem
uma
interceptação
telefônica
clandestina, portanto ilícita, 'pela qual se venham a
conhecer circunstâncias que, licitamente colhidas,
levem à apuração dos fatos. Essas provas são 'ilícitas
'por derivação', 'porque, em si mesmas lícitas, são
oriundas e obtidas por intermédio da ilícita. A
jurisprudência norte-americana utilizou a imagem dos
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frutos da árvore envenenada, que comunica o seu
veneno a todos os frutos. (...)."
Atento à inadmissibilidade da prova ilícita, o Supremo Tribunal
Federal – STF construiu jurisprudência sólida contra a sua utilização pelo
poder estatal, invalidando a sua eficácia, como decidido em vários
precedentes, sendo um deles o da Ação Penal nº 307-3/DF, Rel. Min. Ilmar
Galvão:[39]
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“É indubitável que a prova ilícita, entre nós, não
se reveste a necessária idoneidade jurídica como meio
de formação do convencimento do julgador, razão
pela qual deve ser desprezada, ainda que em prejuízo
da apuração da verdade, em prol do ideal maior de
um processo justo, condizente com o respeito devido
a direitos e garantias fundamentais da pessoa
humana, valor que se sobreleva, em muito, ao que é
representado
pelo interesse da sociedade em uma
5
eficaz repressão e delitos. É um pequeno preço que se
paga por viver-se em estado de direito democrático. A
justiça penal não se justifica a qualquer preço. Existem,
na busca da verdade, limitações impostas por valores
mais altos que não podem ser violados, enfim, Heleno
Fragoso, em trecho de sua obra Jurisprudência
Criminal, transcrita pela defesa. A Constituição
Brasileira, no art. 5º, inc. CVI, com efeito, dispõe a
todas as letras, que são admissíveis, no processo, as
provas obtidas por meios ilícitos.”
Da mesma forma, o Ministro Sepúlveda Pertence, em alentado voto de
Relator no HC nº 69.912/RS,[40] deixou registrado:
“Estou convencido de que essa doutrina da
invalidade probatória do 'fruit of the poisonous tree' é
a única capaz de dar eficácia à garantia constitucional
da inadmissibilidade da prova ilícita.

187
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591263

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 871 de 15/09/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

De fato, vedar que se possa trazer ao processo a
própria “degravação: das conversas telefônicas, mas
admitir que as informações nela colhidas possam ser
aproveitadas pela autoridade, que agiu ilicitaemente,
para chegar a outras provas, que, sem tais
informações, não colheria, evidentemente, é estimular
e, não, reprimir a atividade ilícita da escuta e da
gravação clandestina de conversas privadas.
Na espécie, é inegável que só as informações
extraídas da escuta telefônica indevidamente
autorizada é que viabilizaram o flagrante e a
apreensão da droga, elementos também decisivos, de
sua vez, na construção lógica da imputação formulada
na denúncia, assim como na fundamentação nas
decisões condenatórias.
Dada essa patente relação genética entre os
resultados da interceptação telefônica e as provas
subsequentemente colhidas, não é possível apegar-se
essas últimas - frutos da operação ilícita inicial - sem,
de fato, emprestar relevância probatória à escuta
vedada.”
Contaminada na origem, a prova produzida na sindicância
patrimonial que serviu para a Comissão de Sindicância opinar pela
abertura do processo disciplinar de verificação de enriquecimento ilícito
também foi imperiosa para o juízo de admissibilidade proferido pela a
autoridade julgadora que determina a instauração do PAD, e se utiliza do
acervo
probatório
produzido
como fonte
de
apuração e
dedesenvolvimento.
Irrecusável, por isso mesmo, a absoluta ineficácia probatória dos
elementos de convicção, cuja apuração decorre, em sua própria origem, de
comportamento ilícito dos membros da Comissão de Sindicância, que se
revestida
de
proteção
utilizaram
de prova
constitucional como inviolável,
respeitadas
as exceções
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constitucionais previstas.

A

não

observação

pelo

citado

rito

torna imprestável para o desenvolvimento do processo administrativo
disciplinar.
Esse entendimento é um reflexo direto da expressão utilizada pela
Suprema Corte dos Estados Unidos da América, qual seja, a teoria
dos “frutos da árvore envenenada” (fruits of the poisoned tree”).
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Assim, por derivação, a ilicitude inicial da prova se projeta sobre os
atos posteriores praticados também pela comissão disciplinar que toma
como base o suporte fático/probatório da transferência de informações
sigilosas do agente, obtidos na sindicância patrimonial e, por sua vez,
totalmente manipulados pela produção da prova ilícita.
Quanto a ilicitude da prova produzida pela Administração tributária,
merece relevo citar posição do Supremo Tribunal Federal, no citado HC nº
93.050-6/RJ,[41]como se verifica em parte da emenda do v. acórdão:
5
“ILICITUDE
DA PROVA - INADMISSIBILIDADE DE
SUA PRODUÇÃO EM JUÍZO (OU PERANTE QUALQUER
INSTÂNCIA DE PODER) - INIDONEIDADE JURÍDICA DA
PROVA RESULTANTE DE TRANSGRESSÃO ESTATAL AO
REGIME CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS E
GARANTIAS INDIVIDUAIS. - A ação persecutória do
Estado, qualquer que seja a instância de poder
perante a qual se instaure, para revestir-se de
legitimidade, não pode apoiar-se em elementos
probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à
garantia constitucional do "due process of law", que
tem, no dogma da inadmissibilidade das provas
ilícitas, uma de suas mais expressivas projeções
concretizadoras no plano do nosso sistema de direito
positivo. A "Exclusionary Rule" consagrada pela

jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos
da América como limitação ao poder do Estado de
produzir prova em sede processual penal. - A
Constituição da República, em norma revestida de
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conteúdo vedatório (CF, art. 5º, LVI), desautoriza, por
incompatível com os postulados que regem uma
sociedade fundada em bases democráticas (CF, art.
1º), qualquer prova cuja obtenção, pelo Poder Público,
derive de transgressão a cláusulas de ordem
constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer
elementos probatórios que resultem de violação do
direito material (ou, até mesmo, do direito processual),
não prevalecendo, em conseqüência, no ordenamento
normativo brasileiro, em matéria de atividade
probatória, a fórmula autoritária do "male captum,
bene retentum". Doutrina. Precedentes. - A
circunstância de a administração estatal achar-se
investida de poderes excepcionais que lhe permitem
exercer a fiscalização em sede tributária não a exonera
do dever de observar, para efeito do legítimo
desempenho de tais prerrogativas, os limites impostos
pela Constituição e pelas leis da República, sob pena
de os órgãos governamentais incidirem em frontal
desrespeito
às
garantias
constitucionalmente
asseguradas aos cidadãos em geral e aos
contribuintes em particular. - Os procedimentos dos
agentes da administração tributária que contrariem os
postulados consagrados pela Constituição da
República revelam-se inaceitáveis e não podem ser
corroborados pelo Supremo Tribunal Federal, sob
pena de inadmissível subversão dos postulados
constitucionais que definem, de modo estrito, os
limites - inultrapassáveis - que restringem os poderes
do Estado em suas relações com os contribuintes e
com terceiros.
A QUESTÃO DA DOUTRINA DOS FRUTOS DA
ÁRVORE ENVENENADA ("FRUITS OF THE POISONOUS
TREE"): A QUESTÃO DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. Ninguém pode ser investigado, denunciado ou
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quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide de
ilicitude por derivação. Qualquer novo dado
probatório, ainda que produzido, de modo válido, em
momento subseqüente, não pode apoiar-se, não pode
ter fundamento causal nem derivar de prova
comprometida pela mácula da ilicitude originária. - A
exclusão da prova originariamente ilícita - ou daquela
afetada pelo vício da ilicitude por derivação representa um dos meios mais expressivos destinados
a conferir efetividade à garantia do "due process of
law" e a tornar mais intensa, pelo banimento da prova
ilicitamente obtida, a tutela constitucional que
preserva os direitos e prerrogativas que assistem a
qualquer acusado em sede processual penal. Doutrina.
Precedentes. - A doutrina da ilicitude por derivação
(teoria dos "frutos da árvore envenenada") repudia,
5
por constitucionalmente
inadmissíveis, os meios
probatórios,
que,
não
obstante
produzidos,
validamente, em momento ulterior, acham-se
afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo) da
ilicitude originária, que a eles se transmite,
contaminando-os, por efeito de repercussão causal.
Hipótese em que os novos dados probatórios
somente foram conhecidos, pelo Poder Público, em
razão
de
anterior
transgressão
praticada,
originariamente, pelos agentes estatais, que
desrespeitaram
a
garantia constitucional
da
inviolabilidade domiciliar. - Revelam-se inadmissíveis,
desse modo, em decorrência da ilicitude por
derivação, os elementos probatórios a que os órgãos
estatais somente tiveram acesso em razão da prova

originariamente ilícita, obtida como resultado da
transgressão, por agentes públicos, de direitos e
garantias constitucionais e legais, cuja eficácia
condicionante, no plano do ordenamento positivo
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brasileiro, traduz significativa limitação de ordem
jurídica ao poder do Estado em face dos cidadãos. Se, no entanto, o órgão da persecução penal
demonstrar que obteve, legitimamente, novos
elementos de informação a partir de uma fonte
autônoma de prova - que não guarde qualquer
relação de dependência nem decorra da prova
originariamente ilícita, com esta não mantendo
vinculação causal -, tais dados probatórios revelar-seão plenamente admissíveis, porque não contaminados
pela mácula da ilicitude originária. - A QUESTÃO DA
FONTE AUTÔNOMA DE PROVA ("AN INDEPENDENT
SOURCE") E A SUA DESVINCULAÇÃO CAUSAL DA
PROVA ILICITAMENTE OBTIDA - DOUTRINA PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.) JURISPRUDÊNCIA COMPARADA (A EXPERIÊNCIA DA
SUPREMA
CORTE
AMERICANA):
CASOS
"SILVERTHORNE LUMBER CO. V. UNITED STATES
(1920); SEGURA V. UNITED STATES (1984); NIX V.
WILLIAMS (1984); MURRAY V. UNITED STATES (1988)."
Da mesma forma, segue outro precedente do Supremo Tribunal
Federal[42]:
“INQUÉRITO. DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO
FEDERAL. CRIME DE TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (ART.
332 DO CP). OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENCONTRO
FORTUITO DE PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
AUTORIZADA POR JUIZ INCOMPETENTE, DE ACORDO
COM O ART. 102, INC. I, AL. b DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA E DO ART. 1° DA LEI N. 9.296/1996.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PELA EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E OBJETIVA
EM RELATÓRIO DA POLÍCIA FEDERAL DE POSSÍVEL
192
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591263

www.conteudojuridico.com.br

PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO DO TRIBUNAL DE
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CONTAS E, POSTERIORMENTE, DE MEMBRO DO
CONGRESSO
NACIONAL.
NULIDADE
DAS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ILICITUDE DAS
PROVAS
DERIVADAS
DA
INTERCEPTAÇÃO
ILICITAMENTE
REALIZADA
POR
AUTORIDADE
JUDICIAL INCOMPETENTE. CONFIGURAÇÃO DA
HIPÓTESE DO ART. 395, INC. III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. DENÚNCIA REJEITADA. 1. A
denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código
de Processo Penal, individualiza a conduta do
denunciado no contexto fático, expõe de forma
pormenorizada todos os elementos indispensáveis à
demonstração de existência, em tese, do crime de
tráfico de influência, sem apresentar a contradição
apontada pela defesa. 2. A prova encontrada,
fortuitamente, durante a investigação criminal é
5 se comprovado vício ensejador de sua
válida, salvo
nulidade. 3. Nulidade da interceptação telefônica
determinada por autoridade judicial incompetente,
nos termos do art. 102, inc. I, al. b, da Constituição da
República e do art. 1.º da Lei n. 9.296/1996. 4.
Ausência de remessa dos autos da investigação para o
Supremo Tribunal Federal, depois de apresentados
elementos mínimos caracterizadores da participação,
em tese, de Ministro do Tribunal de Contas da União e
de membro do Congresso Nacional na prática de
ilícito objeto de investigação. 5. Contaminação das
provas produzidas, por derivação, por não
configuradas as exceções previstas no § 1° e no § 2°
do art. 157 do Código de Processo Penal. 6. Denúncia
rejeitada, por não estar comprovada, de forma lícita, a

existência de justa causa para o exercício da ação
penal, caracterizando a hipótese prevista no art. 395,
inc. III, daquela lei processual.”
Doutrinariamente, Fernando da Costa Tourinho[43] averba:
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proibidas (busca domiciliar sem mandado judicial.
escuta teletônica sem autorização da autoridade
judiciária competente, obtenção de confissões
mediante toda sorte de violência etc.), como também
as denominadas 'provas ilícitas por derivação'.
Na verdade, ao lado das provas ilícitas, há a
doutrina do 'fruit of the poisonous tree , ou
simplesmente 'fruit doctrine' 'fruto da árvore
envenenada' adotada nos Estados Unidos desde 1914
para os Tribunais Federais, e, nos Estados, por
imperativo constitucional, desde 1961, e que teve sua
maior repercussão no caso 'Silverthorne Lumber Co. v.
United States, 251 US 385 (1920)', quando a Corte
decidiu que o Estado não podia intimar uma pessoa a
entregar documentos cuja existência fora descoberta
pela polícia por meio de uma prisão ilegal. Mediante
tortura (conduta ilícita), obtém-se informação do lugar
em que se encontra o entorpecimento, que, a seguir, é
apreendida com todas as formalidades legais... Assim,
a obtenção ilícita daquela informação se projeta sobre
a diligência de busca e apreensão, aparentemente
legal, mareando-a, nela transfundindo o estigma da
ilicitude penal. Não consiste a doutrina do 'fruto da
árvore envenenada'. Os Tribunais norte-americanos
têm se valido dessa doutrina 'com a finalidade de
reafirmar os fundamentos éticos e dissuasivos da
ilegalidade estatal em que se baseia aquela regra'.
Aliás, a Suprema Corte tem sufragado a tese da
inadmissibilidade das provas ilícitas por derivação, ou
da doutrina denominada 'fruits of the poisonous tree'.
No HC 69.912-RS, o Ministro Sepúlveda Pertence,
como Relator, observou: ‘Vedar que se possa trazer ao
processo a própria degravação das conversas
telefônicas, mas admitir que as informações nela
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colhidas possam ser aproveitadas pela autoridade,

E
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sanção

processual

para
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que agiu ilicitamente, para chegar a outras provas,
que
sem
tais
informações
não
colheria,
evidentemente, é estimular, e não reprimir a atividade
Ilícita da escuta e da gravação clandestina de
conversas privadas... E finalizando: ou se leva às
últimas consequências a garantia constitucional ou ela
será facilmente contornada pelos frutos da informação
ilicitamente obtida (Informativo STF, n. 36, de
21.06.1996). No HC nº 73.351/SP, o SRF concedendo
o writ, observou que a prova ilícita contaminou as
provas obtidas a partir dela. A apreensão dos 80
quilos de cocaína só foi possível em virtude de
interceptação telefônica... (Informativo STF nº 30, de
15.05.1996).
provas

inadmissíveis
é a sua imprestabilidade ou, na
5
linguagem do novo Codice de Procedura Penale, art.
191, sua ‘non utilizzabilitá’, (art. 191, 1, ‘LE prove
acquisite in violazione deo divieti stabiliti dalla legge
non possono essere utilizzate. 2. L’inutilizzabilitá è
rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del
procedimento’).
Ninguém pode ser acusado ou julgado com base
em provas ilícitas. Ressalte-se que a exigência do due
process of law destina-se a garantir a pessoa contra a
ação arbitrária do Estado e a colocá-la sob a imediata
proteção das leis.
Aliás, o pretório Excelso já decidiu que, ... os
meios de prova ilícitos não podem servir de
sustentação ao inquérito ou a ação penal...’ (RTJ,
122/47).
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E se, por acaso, em decorrência de prova obtida
ilicitamente,
por
exemplo,
um
depoimento
conseguindo mediante tortura, a Polícia se dirige ao
verdadeiro culpado, e este, sem a menor resistência ,
confessa o crime? E se durante busca domiciliar
realizada sem mandato judicial, uma empregada da
casa, sem qualquer atitude agressiva da Polícia, delata
o criminoso ou procurado? E, uma vez procurado o
criminoso, este, sem qualquer coação, reconhece a
sua culpa ou, no outro exemplo, indo a Polícia ao local
onde o objeto procurado deveria estar, é encontrado
e apreendido? Quid inde? Será que a ilegalidade
inicial (tortura da testemunha, busca domiciliar ao
arrepio da lei ) , se projeta sobre outras provas obtidas
a partir daquela ilegalidade ou em decorrência dela?
Dir-se-á que a confissão do criminoso e o depoimento
da testemunha foram prestados com inteira liberdade,
e, por isso mesmo, constituíram fontes independentes.
Mas, se houver outras provas consideradas
autôn0JD4s, isto é, colhidas sem necessidade dos
elementos informativos revelado. pela prova ilícita,
não haverá invalidade do processo. Disse-o o STF no
HC 76.231-RJ ('Informativo STF n. 115).”
Destarte, a instauração de processo administrativo disciplinar que
tenha como suporte probatório a transferência de informações fiscais e
bancárias do agente público continua a germinar a ilicitude da prova e, via
de consequência, não possui solidez jurídica para criar ou gerar juízo
condenatório, em face da sua imprestabilidade perante o cenário jurídicoconstitucional.
No contexto do sistema Constitucional vigente, no qual não se
admite a produção de provas ilícitas, as provas transportadas da sindicância
patrimonial para o processo administrativo disciplinar, por serem
nulas, contaminam o PAD e todas as provas produzidas a posteriori, que
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acolham por derivação, tornando-se também imprestáveis para os fins
almejados pela Administração Pública.
Não se revelará aceitável para efeito de juízo de admissibilidade do
processo administrativo disciplinar que sejam utilizadas provas ilícitas, visto
que as mesmas não se prestam para determinar o valor probante de
possível enriquecimento ilícito do agente.
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Sempre que a obtenção das provas resultarem em transgressão pelo
poder público do ordenamento positivo, os atos posteriores são ilícitos
por derivação, não se revelando aceitável para efeito de juízo condenatório
do agente público.
O enriquecimento ilícito do agente público deve ser provado
validamenteperante
o
ordenamento
jurídico,
sem transgressões ou usurpações, para que o plasmado do direito justo
seja respeitado pelo poder público, servindo de exemplo para toda a
sociedade.

5

A Carta Fundamental não legitima o poder absoluto das autoridades
públicas, condicionando os atos estatais à sua formatação, visando à
segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas, em prol de uma
sociedade livre e justa.
III – CONCLUSÃO

Ex positis, concluímos pela inconstitucionalidade do Decreto nº
5483/2005, que criou a sindicância patrimonial sem observar o plasmado
constitucional da“reserva de lei”, domínio normativo exigido para
conferir legitimidade à investigação patrimonial do agente público,
implementado com a finalidade de verificar um possível enriquecimento
ilícito.
Por mais relevantes que sejam os fatos investigados, o direito
sancionadorestatal só pode ser instaurado quando presentes seus
pressupostos de validade perante o ordenamento constitucional, para que
as provas produzidas não sejam declaradas ilícitas e inválidas para os fins a
que se destinam.
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Por essa razão, as provas produzidas pela sindicância patrimonial são
ilícitas, contaminando os atos administrativos subsequentes, em
decorrência da quebra de sigilo de dados do agente público sem a
autorização judicial e sem a instauração de processo administrativo, em
violação direta ao que vem estatuído no art. 198, § 2º, do CTN e no art. 5º,
incs. X e XII, da CF.
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NOTAS:
[1] “Decerto, não foge à razoabilidade supor que o réu, ao executar as
condutas em apreço, auferisse alguma vantagem financeira ilegítima. No
entanto, embora o parquet tenha sustentado em sua petição inicial a
existência do locupletamento ilícito do ex-servidor, não trouxe aos autos
qualquer prova de evolução patrimonial incompatível com o cargo então
ocupado, limitando-se a citar dispositivos legais da Lei 8.429/92 referentes
a enriquecimento ilícito. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), “em matéria de enriquecimento ilícito, cabe à
Administração comprovar o incremento patrimonial significativo e
incompatível com as fontes de renda do servidor. Por outro lado, é do
servidor acusado o ônus da prova no sentido de demonstrar a licitude da
evolução patrimonial constatada pela administração, sob pena de
configuração de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito”
(STJ,
1ª
Seção,
MS
19.782,
Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques, DJE 06.04.2016; STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 548901, Rel. Min.
ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 23.02.2016). Daí que, à míngua de prova nos
autos em tal sentido, afigura-se correta a linha decisória adotada pela
sentença quanto à não verificação de locupletamento ilícito do réu. No que
concerne aos danos morais, discorreu o MPF que os prejuízos acarretados à
Previdência Social por força dos atos do réu transcendem a mera esfera
patrimonial, uma vez que atingiram a credibilidade do INSS e a moralidade
de seus servidores. Ressaltou que, ao lesar os cofres da autarquia
previdenciária, que custeia um dos pilares da Seguridade Social, o réu
acabou por atingir toda a coletividade, causando prejuízo moral de
natureza difusa. A sentença impugnada, em contrapartida, entendeu por
não demonstrado que a conduta do réu tenha afetado o conceito/imagem
da autarquia perante o público.” (TRF – 2a Reg. Rel. Des. Fed. Ricardo
Perlingeiro,
Remessa ex
officio no2010.51.01. 009840-1, 5a Turma
Especializada, julgado em 1.06.2016).
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[2] SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9.
Ed., São Paulo: Malheiros, 1993, p. 368.
[3] MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas,
2004, p. 72.
[4] CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da
Constituição, 2. ed., Coimbra: Almedina, 1998, p. 635.
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[7] MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, tomo V/220,
item nº 62, 2. ed, Coimbra: Coimbra Editora.
[8] STF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Suspensão de Segurança nº
1016-6/PB, Pleno, DJ de 20.06.96, p. 22.057.
5 Mello, ADI-Mc nº 766/RS, Plano, DJ de
[9] STF, Rel. Min. Celso de
27.05.94, p. 13.186.

[10] STF, Rel. Min. Celso de Mello, ADI-MC nº 2075, Pleno, julgado em
07.02.2001.
[11] Art. 145, da Lei no 8.112/90.
[12] Arft. 13 da Lei nº 8.429/92: “A posse e o exercício de agente
público ficam condicionados à apresentação de declarações dos bens e
valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ficar arquivado no
serviço de pessoal competente.”
[13] “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECRETO ESTADUAL 38.127/1999.
TETO REMUNERATÓRIO. ESTIPULAÇÃO POR DECRETO DO PODER
EXECUTIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
DA
GARANTIA
CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI. AGRAVO IMPROVIDO. I – A
estipulação de teto remuneratório por meio de decreto do Poder Executivo
viola o postulado constitucional da reserva de lei. Precedentes. II – Agravo
regimental improvido.” (STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, REAgR nº
426491, 1ª T., julgado em 8.02.2011) E ainda: “AGRAVO REGIMENTAL EM
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ALAGOAS. DECRETO ESTADUAL 38.127/99. REGULAMENTAÇÃO DO TETO
REMUNETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA RESERVA LEGAL.
Conforme jurisprudência pacificada, a regulamentação do teto
remuneratório é matéria sujeita à reserva de lei. Inviável, portanto, a edição
de Decreto para tal fim (cf. ADI 2.075-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ
27.06.2003). Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, RE nº 446452, 2ª T., julgado em 31.08.2010).
[14] MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946, 2. ed.,
Rio de Janeiro: Forense, 1943, p. 306.
[15] TÁCITO, Caio. Lei de Iniciativa do Poder Executivo. Sanção. Criação
de Cartos e Aumento de Vencimentos. In Revista de Direito Administrativo,
vol. 68. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Abr-Jun/1962, p. 349.
[16] “Art. 67 (...)
§ 2º. Ressalvada a competência da Câmara dos Deputados, do Senado
e dos Tribunais Federais, no que concerne aos respectivos serviços
administrativos, compete exclusivamente ao Presidente da República a
iniciativa das leis que criem empregos em serviços existentes, aumentem
vencimentos ou modifiquem, no decurso de cada legislativa, a lei de fixação
das forças armadas.”
[17] TÁCITO, Caio. op. cit. ant., p. 341.
[18] STF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, ADI nº 766/RS, Pleno. DJ de
11.12.1998.
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Inconstitucionalidade. Lei n. 165, de 25.09.91, do Distrito Federal. 1. A Lei
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matérias todas compreendidas na alínea "c" do 1. do artigo 61, que
atribuem privativamente ao chefe do Poder Executivo a iniciativa do
processo legislativo, princípio a ser observado, não só nos Estados (art. 25),
mas, também, no Distrito Federal (art. 32). 2. Não tendo havido, no caso,
iniciativa do Governador do D.F., ocorre a inconstitucionalidade formal. 3.
Ação direta julgada procedente, com a declaração de inconstitucionalidade
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Pleno, DJ de 24 nov. 2000. p. 88).
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de pagamento contratados não podem ser apontados como ilegais, a
ponto de permitirem que se instaure uma ação penal. O pagamento das
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PRESCRIÇÃO PENAL: DICOTOMIA ENTRE IMPUNIDADE E A DURAÇÃO
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RESUMO: O presente artigo trata sobre a possibilidade e necessidade do
Poder Legislativo modificar os prazos prescricionais, sopesando o equilíbrio
que deve existir entre a majoração dos prazos prescricionais previstos na
legislação pátria, confrontando-se com os principais princípios que
norteiam o direito penal e processual penal, mormente a razoável duração
do processo, trazida na Constituição da República de 1988. Procurar-se-á
demonstrar a necessidade premente de uma rigorosidade maior na lei,
quanto aos prazos elencados para a perda do poder de punir estatal, com
fulcro principalmente na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
Palavras-chave: Prescrição penal. Impunidade. Princípio da duração
razoável do processo. Garantias constitucionais. Jus puniendi. Direitos
fundamentais do acusado.
ABSTRACT: The present article treats between the balance that must exist
between the increase of the prescriptive periods provided for in the national
legislation, confronting with the main principles that guide criminal and
procedural criminal law, especially the reasonable duration of the process,
brought in the Constitution of the Republic of 1988. It will be tried to
demonstrate the urgent necessity of a greater rigor in the law, as to the
deadlines listed for the loss of the power to punish state, with focus mainly
in the doctrine and jurisprudence of the Superior Court of Justice.
Key words: Prescrição. Majoração prazos prescricionais. Duração razoável.
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1 INTRODUÇÃO
A prescrição penal certamente é um instituto discutido às bateladas
no meio jurídico, e certamente merece destaque especial, ante sua reiterada
incidência. Certamente não se almeja discutir se a prescrição é causa de
impunidade ou os motivos que levam ao número tão elevado das decisões
que extinguem a punibilidade mediante o instituto em comento.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 871 de 15/09/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Muito se discute sobre as causas da lentidão do Estado para julgar as
demandas que ingressam, atribuindo-se as mais variadas razões para
justificar tal situação, desde os procedimentos do processo penal vigente, a
falta de investimentos na Justiça, a baixa produtividade dos servidores
públicos, entre várias outras. Contudo, pouco se fala acerca da necessidade
e possibilidade do aumento dos prazos prescricionais, previstos no artigo
109 do diploma penal. Deve ser lembrado que o Estado, ao atrair
exclusivamente o poder punitivo para si, deve ser diligente ante tal
responsabilidade, pois há expectativa
do outro lado, que espera uma
5
resposta, seja a vítima ou a sociedade.
O presente trabalho vem justamente analisar a possibilidade de se
adequar os prazos prescricionais com a realidade da Justiça brasileira,
majorando-os. E, caso seja possível, em que medida poderiam ser
aumentados, sem que, com isso, viessem a ofender princípios que existem a
favor do investigado ou acusado, mormente o da duração razoável do
processo.
Para tanto, buscar-se-á através da doutrina e da jurisprudência
pátria, bem como quaisquer dados que venham a contribuir, a fim de se
verificar, primeiramente, de que forma o jus puniendi foi atraído pelo
Estado, com exclusividade, e sua perda, por meio do instituto da
prescrição. Incontinenti, trazer de forma sucinta o conceito, fundamentos e
justificativas do instituto em comento, bem como justificando como uma
manifestação de impunidade. Por derradeiro, analisar parâmetros de uma
persecução penal sob a ótica da duração razoável do processo, chegandose, por derradeiro, à conclusão do trabalho, analisando a problemática
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trazida, objeto da pesquisa, e de forma crítica expondo a opinião sobre o
tema.
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2 PRESCRIÇÃO PENAL
2.1 O PODER PUNITIVO ESTATAL
Identificam-se dois modelos de reação aos conflitos penais, um com
a participação direta das partes, enquanto o outro com a verticalização do
poder punitivo, tendo como a diferença prevalecente o lugar em que a
vítima ocupa na relação[2]. Conforme Rafael Serra Oliveira[3], se em um
sistema a solução seria colimada exclusivamente entre o criminoso e o
ofendido, noutro, por uma autoridade central, que traz para si o poder de
punir para exercer o controle sobre os envolvidos. Ressalta-se que os dois
sistemas oscilaram durante suas trajetórias, sobressaindo ora a vingança
privada da vítima, encerrada pela composição entre as partes, ora o de
publicização do direito penal, concentrando naquela autoridade o poder de
punir. Como marco para centralização do poder de punir nas mãos do
Estado, tem-se o Código Visigótico de 654, resultado da ocupação
germânica na península ibérica. Tal código era aplicado a toda população, e
não tinha mais como desígnio regulamentar relações entre particulares.
Contudo, o marco legislativo para a centralização do poder entrou em
declínio, com o enfraquecimento da autoridade central, resultado da
invasão moura à península ibérica. Com relação a esse fato, destaca-se que:
Como resultado da debilidade do poder público, incapaz de assumir
duma maneira completa e eficaz a tutela jurídica, a vingança privada, que
caracterizou o direito germânico primitivo, renasceu para regular as
relações jurídico-penais na península ibérica.[4]
Assim, reaparece a vingança privada, sob o nome inimicita, exigindose uma declaração de inimizade, preocupando-se o conselho somente em
receber parte do valor pecuniário devido pelo ofensor.
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Por derradeiro, no final do século XII, vem o atual sistema penal,
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quando se formam as primeiras grandes monarquias medievais e, com elas,
o roubo do conflito pela autoridade, com a máxima de que o desrespeito à
lei “não afetava ao outro indivíduo, mas sim, em todo o caso, ao
soberano”.[5] Enquanto a imposição da pena, quando decorrente da quebra
do contrato social, não se abstendo o agente de proceder à determinada
conduta proibida, surge a necessidade de reestabelecer a situação
harmônica anterior, segundo o contratualismo de Rousseau[6], vem a ser
uma reprovação à conduta praticada, devendo ser retribuída com outro
mal[7]. A infração seria prejudicial do que faz valer a lei, conforme Michel
Foucault[8]argumenta, que mesmo não havendo dano ou prejuízo ao
ofendido, caso violada a norma, merece ser repreendida a conduta, pois o
direito do superior é transgredido. Michel Foucault[9] aduz então que
referente ao crime, não ataca somente a vítima, mas também ataca o
soberano, “pessoalmente, pois a lei vale como a vontade do soberano;
ataca-o fisicamente, pois a força da lei é a força do príncipe”.
Conclui-se que após o final
5 do século XII iniciava-se definitivamente
o sistema penal em que o centro do poder punitivo decorria da
contrariedade da lei, merecendo ser repreendida a conduta que, por si só,
violava a vontade do soberano. Por isso, instituía-se definitivamente a
verticalização e centralização do poder punitivo. É nesse sentido que René
Ariel Dotti leciona:
A História registra que somente através de um demorado processo de
evolução o Estado consegue acabar com as guerras entre as famílias e para
tanto contribuiu o sistema de composição como força apaziguadora.
Porém, o Estado que limita o poder individual ou familiar de castigar e que
restringe a vingança para regular as composições, em determinado período
de seu desenvolvimento, acaba substituindo-as por um novo sistema
repressivo. Surge então a pena de natureza aflitiva e com caráter de
expiação visando à exemplaridade. É o tempo em que o poder público
assume a titularidade exclusiva da reação contra o delito e passa a exercer o
chamado ius puniendi, o direito subjetivo de punir, com as mais variadas
formas de sanção.[10]
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É justamente nesse contexto que o Estado detém para si,
privativamente, o jus puniendi, este sendo a exclusiva faculdade de impor
sanção criminal diante da prática de um delito[11].
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3 A PERDA DO JUS PUNIENDI PELO DECURSO DO TEMPO
A perda do jus puniendi estatal tem sua origem no direito romano,
prevista na “lex Julia de Adulteriis”, de 18 a.c., inicialmente restrita a alguns
crimes, como estupro e adultério, sendo posteriormente estendida para
todos os crimes[12]. Contudo, nessa esteira, o referido instituto penal não
se fez presente no Direito bárbaro, tampouco no Direito penal canônico,
conforme aduz Heráclito Antônio Mossin[13], que relembrando, inclusive, a
previsão no Direito alemão da prescrição, desde a Antiguidade, da
prescrição tanto do direito de ação quanto de execução. Ainda, o autor
relembra a previsão da prescrição para a condenação no Código repressor
Francês de 1791, o qual fora seguido por diversas legislações,
excepcionando-se, todavia, a inglesa, toscana e da Prússia. Já, no Brasil,
enquanto no Código Criminal do Império, de 1830, inexistia previsão sobre
a perda do direito de punir, ganhou previsão expressa no Código de
Processo Criminal, na época da República, na Lei n° 261 de 3 de dezembro
de 1841.[14]
Luiz Regis Prado[15] doutrina que uma vez não exercido o jus
puniendiestatal, haverá sua perda, ante o decurso do tempo, sendo a
prescrição a perda do direito de punir do Estado ante sua inércia, que não o
fez no limite temporal preestabelecido.
Nesse sentido, a prescrição penal é uma das causas de extinção da
punibilidade do agente, previstas no inciso IV do artigo 107 do Código
Penal[16]. No dizer de Zaffaroni, no caso da prescrição da pretensão
punitiva, o transcurso do tempo torna inútil a pena e há um desinteresse do
Estado na persecução[17]. Alexandre Salim[18] conceitua como perda do
direito de punir do Estado, diante de sua inércia, considerando a existência
de um limite temporal para que exerça seu poder punitivo. Outrossim, o
Estado faz com que ocorra a referida extinção por não ter tido capacidade
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de fazer valer o seu direito de punir em certo espaço de tempo constante
na legislação.[19] Importante ensinamento de Damásio de Jesus acerca:
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Tendo em vista que o poder-dever de punir não admite coação direta,
a pretensão punitiva deve ser deduzida em Juízo mediante processo
regular. E, transitando em julgado a sentença condenatória, o poder-dever
do Estado, agora já no sentido de jus executionis, ainda se manifesta pela
pretensão punitiva. Quer dizer que se fala em pretensão punitiva desde o
momento da prática do crime até o instante do cumprimento total da
sanção.[20]
Assim, para Damásio de Jesus[21], o jus executionis seria um
prolongamento do jus punitionis concreto. Nas palavras de Antônio Tovo
Loureiro[22], a prescrição penal é a extinção do jus puniendi a partir do
decurso de dado marco temporal, para exercer direito de ação ou executar
uma sentença condenatória.
Como baldrame para a existência desse instituto de natureza penal,
5
Salim cita o desaparecimento dos efeitos do crime para a sociedade, a
presunção de bom comportamento do agente e a desproporcionalidade na
punição depois de haver negligência estatal.[23] Rogério Greco[24] indica
como fundamentos da existência da prescrição o decurso do tempo,
oriundo da teoria do esquecimento do fato, a correção do condenado e,
por derradeiro, a negligência da autoridade.
Além desses fundamentos, segundo Fábio Guarani[25], outras teorias
baseiam o instituto em comento, como: a) da expiação moral, que o agente,
através do arrependimento e remorsos, expia a culpa que lhe recai; b) teoria
da emenda, que presume a correção do criminoso não reincidente; c) teoria
psicológica, considera as alterações psíquicas entre o marco prescricional e
a data do crime, ao passo que seria indivíduos diversos o que cometeu o
delito e o sujeito a que se condena; d) interesse diminuído, como
desaparecimento do interesse punitivo do estado mediante o lapso
temporal decorrido; e) extinção dos efeitos antijurídicos, que empobreceria
os efeitos antijurídicos da ação ou omissão. De fato, independentemente do
fundamento acolhido, por certo que a extinção da punibilidade do agente
pelo decurso do tempo confronta as mais diversas teorias, no tocante à
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finalidade da pena, mormente a versão sistêmica de Günther Jakobs, que
desfaria a confiança da população na vigência da norma, não sendo
possível o reequilíbrio do sistema social, desequilibrado pelo crime[26].
Conforme Alexandre Morais da Rosa[27] ensina, uma das funcionalidades
da pena, aplicada pelo Estado, seria justamente evitar a vingança privada,
“eis que quem é juiz em causa própria se vinga desmesuradamente”. De
fato, ante os diversos fundamentos que podem justificar a existência do
instituto ora abordado, Eugênio Raul Zaffaroni torna claro:
O fundamento da prescrição distingue-se de acordo com o
posicionamento que assumir o autor quanto à ‘teoria da pena’, ou seja,
sobre o seu conceito de direito penal. Por todas essas razões, a limitação
temporal da perseguibilidade do fato ou da execução da sanção liga-se a
exigências político-criminais claramente ancoradas na teoria das finalidades
das sanções criminais e correspondentes, além do mais, à consciência
jurídica da comunidade. [28]
O que justificará a existência da prescrição, conclui-se, é justamente a
teoria adotada acerca da pena e das finalidades das medidas repressivas
que o aplicador do direito adota.
A extinção da pena por meio do instituto em comento sempre foi
divergente na doutrina penal, conforme aponta Fabio Guarani[29], pois,
enquanto pensadores como Beccaria, Zacarías, Servin, Bentham e Gründler
mostram-se contra à extinção da pena pelo decurso do tempo, porquanto
representaria um perigo à ordem social, ao menos para os crimes com
maior gravidade, e, ainda, outros, notadamente da escola positiva do
Direito Penal, como Comte, Ferri e Garófalo, aceitavam-na, com tanto que
não refletisse perigo social a impunibilidade do infrator.

4 ESPÉCIES DE PRESCRIÇÕES NO DIREITO BRASILEIRO
De fato, o Direito pátrio adota várias formas de prescrição, sendo
elas divididas primeiramente, a depender se antes ou depois do trânsito em
julgado da sentença condenatória, em prescrição da pretensão punitiva e
da pretensão executória. Conforme Rogério Greco[30] aponta, quanto as
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modalidades de prescrição: a) prescrição da pena em abstrato, antes de
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transitar em julgado a sentença. Nestes casos, adota-se o cálculo
prescricional com base no máximo cominado pela pena, em cotejo com a
redação do artigo 109 do Código Penal, que trás o referido prazo
prescricional considerando o máximo da pena a ser aplicado; b) prescrição
antes de transitar em julgado a sentença penal condenatória, em concreto,
que incidirá sobre a pena concretizada na sentença penal recorrível,
confrontada com os prazos prescricionais trazidos na Lei repressora,
também chamada de prescrição retroativa; c) prescrição depois de transitar
em julgado a sentença penal condenatória, prevista no artigo 110 do
Código em comento, chamada pela doutrina de prescrição da pretensão
executória. Neste evento, há um título executório formado, que não poderá
ser executado pelo Estado, mas, gerando efeitos como reincidência, maus
antecedentes e título executivo judicial para a esfera cível.
Importante ressaltar que o prazo prescricional é reduzido pela
metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, quando o criminoso
era, ao tempo do crime, menor 5de 21 (vinte e um) anos de idade, ou maior
de 70 (setenta) anos, na data da sentença.[31]
É possível, ainda, se verificar mais uma hipótese de prescrição,
chamada de hipotética, ou pela pena em perspectiva, pela pena virtual. Tal
modalidade consiste na perda do interesse de agir do Estado,
reconhecendo uma prescrição, ante uma provável pena a ser aplicada ao
acusado. Frisa-se que a Corte Cidadã não aquiesce com a mencionada
hipótese, tendo editado súmula no mesmo sentido:
“Súmula n° 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal”.[32]
Todavia, apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter vedado a prática
da extinção da punibilidade ante a pena virtual, ainda é frequente sua
aplicabilidade, mormente no 1° grau de jurisdição, conforme leciona Luis
Flávio Gomes:
A jurisprudência dos tribunais (praticamente) nunca aceitou essa
modalidade de prescrição (que é espécie de prescrição da pretensão
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punitiva). O STJ, a propósito, acaba de editar a Súmula 438 (nesse sentido).
Mas a primeira instância da justiça criminal brasileira (sabiamente) sempre a
reconheceu e a aplicou (e deve continuar aplicando)[33].
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Nesse sentido:
De nenhum efeito a persecução penal com dispêndio de tempo e
desgaste do prestígio da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em
perspectiva, diante das circunstâncias do caso concreto, se antevê o
reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura
condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a
concessão ex officio de habeas corpus para trancar a ação penal.[34]
Ainda, cita-se outra decisão proferida por magistrado que atua no 1°
grau de jurisdição:
Assim, tenho que, se eventualmente condenado o réu, a pena a ser
aplicada, ainda que máxima, seria inferior a um ano. Em vista disso,
considerando que, desde o recebimento da denúncia (em 22.03.2012 fls. 45)
até a presente data (23.06.2015) já decorreu prazo superior a 3 anos, tem-se
que a pretensão punitiva estatal está fatalmente alcançada pela prescrição,
conforme art. 109, VI do Código Penal. Logo, revela-se inegável a
inocuidade da atividade judiciária que viesse a prosseguir na hipótese de
condenação, porquanto, incontornavelmente, iria ser reconhecida a
ocorrência de enfocada prescrição.[35]
Corolariamente, Rogério Greco[36] questiona “Por que levar adiante
a instrução do processo se, afinal, pelo que tudo indica, será declarada a
extinção da punibilidade, em virtude do reconhecimento da prescrição?”.

5 A PRESCRIÇÃO COMO IMPUNIBILIDADE
A Doutrina e demais aplicadores do Direito convergem no
entendimento que a prescrição no Brasil tem se tornado instrumento eficaz
para a impunidade do agente. Como cediço, independentemente da
discussão acerca dos motivos que tornam o instituto da prescrição tão
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reincidente nos Tribunais, a prescrição gera cada vez mais a impunidade
dos acusados, ou até mesmo dos investigados. É nesse sentido que Cesar
Roberto Bitterncourt[37] aduz:
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A prescrição tem sido, no Brasil, fator de impunidade e que, agregada a
outros fatores torna insustentável o combate à criminalidade. Sustenta-se
que o atual tratamento da prescrição é demasiadamente liberal,
constituindo-se em fator de impunidade contribuindo para o aumento da
criminalidade, além de serem equivocados os paradigmas utilizados
indistintamente tanto para a prescrição da pretensão punitiva quanto para a
prescrição da pretensão executória.
O Desembargador Pedro Valls Feu Rosa mostra sua indignação com
a impunidade de um caso em que teve, pela força da Lei, a declarar extinta
a punibilidade, nos seguintes dizeres, em seu voto, no Processo 002360020.1998.0.08.0035, que tramitava na 1ª Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Espírito Santo:
5

Eis que, no dia 23 de dezembro de 1989, o Padre Gabriel Felix Roger
Maire foi assassinado. Tombou vítima de um tiro certeiro que o atingiu na
região torácica esquerda. Foi esta a retribuição do Brasil a um Sacerdote
cujo único pecado foi o de buscar ser luz para seus filhos. Assim agradeceu
nossa Pátria a quem aqui chegou trazendo na bagagem não o mal e a
cobiça, mas simplesmente uma imensa vontade de ajudar! Porém, não seria
esta a indignidade final que nosso país praticaria contra este Sacerdote.
Faltava algo. Que ficassem impunes, seus algozes. Que, oprimido pelas
gargalhadas dos maus, ficasse seu espírito a exclamar, com os versos de
Castro Alves: Justiça, ó Justiça, Onde estás, que não respondes? Em que
mundo, em que estrela tu te escondes? Sim, faltava a impunidade mais
abjeta para que completa a vingança do mal contra aquele que ousou
desafiá-lo. É assim que, decorridos 28 longos anos, recebo a triste tarefa de
comunicar à Sociedade que o Poder Judiciário não dará resposta final
alguma acerca deste crime. Coube-me o dever humilhante de anunciar que
está tudo realmente prescrito. Eu gostaria, pelas razões que mais adiante
exporei, que isto não fosse verdade. Que não houvesse prescrição alguma.
Mas devo curvar-me à letra fria da lei.[38]
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No caso em tela, verifica-se a sensação da impunidade transmitida
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por Pedro Valls, ao proferir seu voto, que se escusa ao declarar que o crime
já se encontrava prescrito, não encontrando a Justiça no referido caso.
Corolariamente, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita
Vaz, se manifestou, trazendo à baila a exiguidade dos prazos prescricionais
previstos na legislação penal: “De fato, é frustrante ver a quantidade de
horas de trabalho de tantas pessoas, inclusive o meu próprio, ser jogado no
lixo, por regras de prescrição tão complacentes, com prazos tão exíguos, a
beneficiar réus condenados por crimes extremamente graves”.[39]
Extrai-se que são insuficientes os prazos prescricionais que delimitam
a atuação do julgador, estabelecidos no diploma reprimidor, que muitas
vezes tornam inúteis os esforços dispendidos durante a persecução
criminal.
No mesmo sentido, Lélio Braga Calhau afirma que deveria o
Congresso Nacional reavaliar o lapso temporal que se impõe ao julgador
para que forneça a prestação jurisdicional satisfativa, de forma a majorá-los,
conforme segue:
É um direito das vítimas e de seus familiares que as pessoas que lhes
tenham prejudicado sejam levadas a um julgamento pelo Estado. É um
direito das vítimas que isso ocorra. Cabe ao Congresso Nacional rever esses
prazos e permitir que o Estado possa processar e julgar os acusados em um
tempo mais razoável. Não defendo aqui a criação de mais crimes
imprescritíveis, mas a possibilidade do Estado poder levar a julgamento
criminosos em prazos mais justos para as vítimas e suas famílias.[40]
Diante do que afirmado alhures, os prazos para a ocorrência da
prescrição são exíguos e insuficientes para a resposta estatal diante de um
crime. A título de comparação, o Código Penal Italiano, e.g., em seus artigos
172 e 173, prevê o instituto da prescrição da pretensão punitiva antes da
sentença condenatória. Nessa legislação, o ergástulo não é sujeito à
prescrição; a reclusão tem a prescrição pelo dobro da pena cominada, não
mais que 30 (trinta), nem menos que 10 (dez). A prisão e multa, cominações
típicas de contravenções, prescrevem em 05 (cinco) anos. Assim, os prazos
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prescricionais na legislação italiana, que encontram fundamento no artigo
3° de sua Constituição, partem do mínimo de 05 (cinco) anos, aplicáveis às
contravenções com pena de prisão.[41]
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O Código Penal alemão[42] vem no mesmo sentido, que prevê o
instituto em comento, não sendo inferior a 05 (cinco) anos, quando o crime
tiver pena de prisão cominada em menos de 01 (um) ano. Ou seja,
enquanto nas legislações mencionadas, o menor prazo prescricional para
crimes é de um quinquênio, na legislação pátria é de um triênio. No
tocante à execução da pena, conforme lembra Fábio Guaragni[43], o direito
penal italiano é deveras mais rigoroso, prevendo, em seu artigo 172, que
que a extinção da pretensão executória se dê aplicando o dobro da pena
imposta, nunca, contudo, sendo inferior a 10 (dez) anos, e nem superior a
30 (trinta), bem como o Código Penal espanhol se diferencia, ao apresentar
duas tabelas de prazos prescricionais, distintos pelo trânsito, ou não, em
julgado da sentença condenatória.
Assim, os regramentos 5 repressivos italiano e alemão também
preveem o instituto da prescrição, tendo como prazo mínimo para sua
ocorrência, quando cometido um crime, de 05 (cinco) anos, sendo que na
legislação pátria, o menor prazo é de 03 (três) anos, conforme artigo 109 do
diploma penal[44]. A maior diferenciação está nos prazos prescricionais
mínimos, e no fato da prescrição da pretensão executória se dar em prazos
maiores do que da pretensão punitiva prevista no Código Penal brasileiro,
colidindo com os principais diplomas penais estrangeiros, e recebendo
severas críticas da doutrina pátria[45]. Deve ser lembrado, ainda, que há
países, há exemplo da Inglaterra, que não preveem a existência, como
regra, da prescrição em seu ordenamento jurídico[46].
Já, no que concerne à prescrição da pretensão executória afirma
Fábio Guaragni[47], que a renúncia pelo Estado após uma decretação
condenatória só pode ser aceita em lapsos temporais maiores.
Tramita o Projeto de Lei nº 658 de 2015[48], que se encontra na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, de
iniciativa do Senador Álvaro Dias, que visa dar novo tratamento às regras da
prescrição, passando ela a fluir, nesse caso, a partir do momento em que já
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não caibam recursos, tanto do sentenciado, como do acusador. O Ministro
Edson Fachin[49] enaltece a iniciativa, mormente nessas hipóteses, em que
o autor da ação penal não recorre, mas o sentenciado o faz, iniciando-se
desde então a contagem do prazo prescricional. Segundo o Ministro, “não
raras vezes, quando o Estado obtém uma sentença condenatória definitiva,
após todos os recursos do acusado, não se pode mais executar a pena,
porque a prescrição já se consumou” [50]. Em tempo, é inegável que o
tempo de julgamento dos processos vem aumentado, ensejando uma
revisão de determinados prazos prescricionais. Em 2017, analisando todos
os casos de julgamento dos Juízos criminais do país na fase de
conhecimento, o tempo médio de julgamento em todos os segmentos de
competência criminal é de 03 (três) anos e 01 (um) mês.[51]
Vale-se destacar que o diploma que rege o Direito Penal pátrio é um
Decreto-Lei de 07 de dezembro de 1940[52], tendo sido mantidos os prazos
prescricionais desde então, salvo com a alteração trazida pela Lei nº 12.234
de 2010[53], que alterou o prazo prescricional de crimes cuja pena máxima
seja inferior a 01 (um) ano, albergado no inciso VI do artigo 107 do referido
diploma, que era de 02 (dois) anos, agora 03 (três). Essa dilação do prazo da
referida Lei, embora pequena, demonstrou premente necessidade do
aumento do prazo prescricional. Em contraponto, contudo, Rogério Cury e
Daniela Marinho Scabbia Cury comentam acerca da referida mudança,
mormente ao aumento do prazo prescricional:
Parece evidente que o Estado, ao invés de melhor aparelhar o
judiciário, dando-lhe melhor aparato para conseguir maior efetividade no
combate e punição aos criminosos, mais uma vez, ‘dribla’ a situação e altera
a redação do Código Penal para adequar-se à sua costumeira lentidão.[54]
Portanto, o aumento do prazo prescricional ocorrido em 2010 já foi
alvo de críticas, uma vez que o Estado não poderia dar maior efetividade ao
direito penal, aumentando prazos prescricionais para justificar a demora em
julgar os feitos.
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6 A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
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Trata-se de um mandamento previsto em diversos textos
legais, e.g.Convenção Europeia de Direitos do Homem, artigo 6°, e, que
pode ser conceituado como “um direito que corresponde a um dever
jurídico do Estado, consistente em prestar jurisdição em um tempo
razoável”[55]. O princípio da razoável duração do processo, acrescentado
pela Emenda Constitucional n° 45/2014, que conforme Marcelo
Novelino[56] ensina, não é atendido com a mera prestação da Justiça pelo
Estado, mas sim, uma prestação rápida, efetiva e adequada, para que seja
assegurada uma duração razoável do processo, e meios necessários a
assegurar sua celeridade na tramitação.
Primeiramente, deve-se destacar que se trata de um conceito vago,
devendo ser aferido caso a caso, não sendo pertinente uma regra abstrata e
revestida de generalidade, que se amoldara a todos os casos[57]. Conforme
aduz André Nicolitt[58], deve 5haver rigor ao se justificar a demora do
julgamento das causas penais, e, não o fazendo, estar-se-ia negando
efetividade do direito ao processo em tempo razoável, atribuindo-se ao
Estado essa deficiência, ao passo em que assumiu o dever de garantir a
todos o direito em comento, seja na Carta Política de 1988, ou em Pactos
Internacionais aderidos pela República. Aury Lopes Junior assim afirma, com
relação ao tempo e a persecução penal:
O tempo, mais que o espaço, é o verdadeiro significante da pena. O
processo penal encerra em si uma pena, ou um conjunto de penas se
preferirem, que mesmo possuindo natureza diversa da prisão cautelar,
inegavelmente cobra(m) seu preço e sofre(m) um sobre-custo inflacionário
proporcional à duração do processo.[59]
André Nicolitt[60] lembra que, por ser conceito vago, Henrique
Garcia Pons, escudado na jurisprudência do TEDH, bem como do Tribunal
Constitucional da Espanha, propôs, considerando as matérias e prioridades,
um período máximo em que, sempre que excedido, violaria a garantia da
duração razoável do processo.
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seria de 07 (sete) anos, tendo, em ambos os casos, o período máximo de 01
(um) ano de paralização do processo. Em se tratando de matéria penal, o
limite máximo de duração de processos sem complexidade e sem
comportamento indevido do réu seria de 05 (cinco) anos.
Apesar dessa proposta, André Nicolitt[61] pondera que a questão do
tempo do processo ganha contornos demasiadamente difíceis de definir, e
a própria proposta de Henrique Garcia merece ser censurada, embora
fundamentada em vários julgados das Cortes supramencionadas, na
medida em que não considera a especificidade de cada caso em concreto,
bem como o número de instâncias.
Justamente, nesse sentido se tem que quando a duração do
processo “supera o limite de duração razoável, significa dizer que,
novamente, o Estado se apossou ilegalmente do tempo do particular, de
forma dolorosa e irreversível”.[62]
É precisamente nesse sentido que Marçal Luís Ribeiro Carvalho
assevera:
Eis o motivo segundo o qual os órgãos estatais de persecução não
dispõem de um tempo ilimitado para fornecer a resposta pleiteada pela
ação penal, pois a perpetuação do processo penal acaba por enfraquecer e
até mesmo aniquilar direitos e garantias fundamentais pertencentes ao
réu[63].
Portanto, percebe-se um contraponto quando se procura uma
resposta a um suposto crime cometido, olvidando-se de direitos
fundamentais que assistem ao réu.
Lição imprescindível é a de Cesare Bonesana M. di Beccaria, quando
aduz acerca da duração do processo:
O tempo de recolhimento ao cárcere só pode ser o estritamente
indispensável quer para impedir a fuga quer para que não sejam
escondidas as provas do delito. O próprio processo deve ser concluído no
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mais breve espaço de tempo possível. Que contraste mais cruel existe do
que a inércia de um juiz diante das angústias de um réu?[64]
Frisa-se que a duração razoável do processo deve ser sempre
analisada de forma que não seja sinônimo de uma justiça apressada. André
Nicolitt assim pondera:
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Esta concepção aplica-se ao tempo no processo, vez que a prestação
jurisdicional apressada pode significar verdadeira injustiça, pois a jurisdição
exige reflexão. Com razão, Miguel Reale Jr.1 quando adverte que não há
nada pior que a injustiça célere, que é a pior forma de denegação de justiça.
Por outro lado o excesso de tempo na prestação jurisdicional traduz-se em
verdadeira sonegação de justiça, como ensina Rui Barbosa:2 “A justiça
atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”. Com efeito,
a decisão justa não se esgota apenas no conteúdo, mas também na forma
em que é produzida, nomeadamente em relação aos princípios processuais
aos quais a atividade jurisdicional deve obediência. Assim, pode se dizer
que uma decisão só é justa quando
é formal e materialmente justa. A
5
questão temporal coloca-se quanto à forma da decisão (decisão
formalmente justa). Uma decisão justa não pode ter o açodamento e a
irreflexão, incompatíveis com a atividade jurisdicional, tampouco pode ter a
morosidade destrutiva da efetividade da jurisdição. Aqui também há que se
encontrar a justa medida, o que se traduz, em última análise, em fazer
justiça. Desta forma, percebe-se que o direito a um processo em tempo
razoável é um direito correlato ao direito ao devido processo ou ao
processo justo e equitativo. Em outras palavras, o processo com duração
razoável nada mais é do que uma consequência lógica do devido processo,
ou mesmo um aspecto deste.[65]
Se para alcançar uma duração razoável do processo, a prestação
jurisdicional se mostrar revestida de irreflexão e açodamento, estar-se-ia
negando a própria justiça. De fato, não é o que vem ocorrendo na Justiça
brasileira. Alexandre Morais da Rosa traz o termo “McDonaldização” do
Direito Processual Penal para se referir a esse fenômeno:
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho há muito denuncia a maneira pela
qual o discurso da eficiência, inclusive Princípio Constitucional (CR, art. 37),
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para os incautos de plantão, embrenhou-se pelo processo penal em busca
da sumarização dos procedimentos, da redução do direito de defesa, dos
recursos, enfim, ao preço da democracia (Júlio Marcellino). A razão eficiente
que busca a condenação ‘fast-food’ implicou nos últimos anos na
‘McDonaldização’ do Direito Processual Penal: Sentenças que são proladas
no estilo ‘peça pelo número’. A ‘standartização’ da acusação, da instrução e
da decisão. Tudo em nome de uma ‘McPena-Feliz’. Nada mais cínico e fácil
de ser acolhido pelos atores jurídico, de regra, “analfabetos funcionais.”[66]
É denunciado pelo autor justamente a redução do direito de defesa e
dos recursos, tão somente para se efetivar uma celeridade processual,
crítica que se amolda impecavelmente na situação do Poder Judiciário
hodiernamente.
Os Tribunais pátrios reconhecem competir a todo magistrado a
responsabilidade pelos feitos, de zelar pelo seu andamento regular,
promovendo uma prestação jurisdicional que seja eficaz[67]. Nesse sentido,
dispõe o artigo 251 do Código de Processo Penal, que explicita incumbir ao
Juiz a promoção da regularidade processual, e a manutenção da ordem no
curso dos respectivos atos.[68]
Contudo, deve ser destacado, com especial importância, conforme
Marcelo Novelino[69] assevera, que “o princípio da razoável duração do
processo dirige-se aos magistrados e, sobretudo, ao legislador, impondolhe a tarefa de aperfeiçoar a legislação processual”.
Assim, embora o bom andamento processual caiba ao magistrado, o
legislador é quem deve permitir a efetivação da duração razoável do
processo, inovando no ordenamento jurídico para que seja dada uma
solução satisfativa, permitindo o julgamento do mérito. Já
André Nicolitt[70] afirma que:
A natureza prestacional do direito obriga o Estado, por meio de todos
os órgãos, notadamente o Poder Judiciário, de se dotar de meios
necessários, sejam pessoais ou materiais, a fim de prestar a jurisdição em
tempo razoável.
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Ressalta-se aqui, que há doutrinadores, como René Ariel Dotti que
afirmam do contrário, incumbindo ao Judiciário a responsabilidade pela
demora[71]. Mas, notadamente, é reconhecido que compete ao Estado, por
meio de todos os órgãos, em reunir esforços para a prestação da jurisdição
em tempo razoável.
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7 O LOUCO E O POSTE
Para se considerar qualquer alteração legislativa acerca do aumento
dos prazos prescricionais, não se pode olvidar as lições de Alexandre Morais
da Rosa:
A regulação de sentimentos de medo, de insegurança e de ameaça
constante representa pela exacerbada exibição da criminalidade opera a
canalização de reivindicações de (imediato) arrocho dos meios coercitivos,
demarcando o simbolismo necessário para edição de mais e mais leis
penais severas, incrementando 5verdadeira legislação de terror. Assim, criase ilusão de que a repressão, com severo aumento das penas e
cerceamento de garantias fundamentais na persecução criminal e na
execução das condenações, conterá o avanço da criminalidade. Produz-se,
então, um direito penal e processual penal de emergência, meramente
simbólico, sendo que os efeitos simbólicos são verificados a partir do
objetivo ou da função de transmitir à sociedade certas mensagens ou
conteúdos valorativos, e sua capacidade de influência ficaria confinada às
mentes ou às consciências, nas quais produziram as emoções ou, quando
muito, representações mentais, causando a impressão tranquilizadora de
um legislador atento e decidido, porém adotando medidas que carecem de
fundamento legitimante, pois representadas por puro exercício de poder e,
além disso, operando a distorção da sistemática do Direito Penal e
Processual Penal, pois utilizados – de forma excessiva e reiterada – para fins
que não lhe são próprios.[72]
Extrai-se das lições de Alexandre Morais da Rosa[73] que não se pode
adotar critérios criminalizadores expansivos, tipificando novas condutas,
aumentando as penas, tornando um verdadeiro direito penal simbólico,
como uma desproporcional resposta ao aumento da criminalidade,
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atropelando-se as garantias fundamentais do cidadão, na persecução penal.
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Seguindo esse raciocínio, não se pode tentar resolver os problemas que a
elevada incidência da prescrição, em suas diversas modalidades, apontando
como solução, tão somente no aumento dos prazos prescricionais,
diminuindo as garantias constitucionais, processuais e materiais penais para
aumentar os prazos previstos no artigo 109 do Código Penal, tendo como
escopo a ocorrência reiterada da prescrição. Assim, deve ser destacado:
Perguntaram a um louco que havia perdido a sua chave na floresta, por
que estava a procurando sob a luz do poste da rua, no que ele respondeu:
aqui tem mais luz. Procurar flexibilizar as garantias constitucionais na
perspectiva de resolver os problemas de Segurança Pública é procurar,
como o louco, a chave no mesmo lugar. Lugar caolho, a saber, dos
neoliberais.[74]
Flexibilizar garantias constitucionais para resolver problemas da
criminalidade, ou da impunidade, seria um caminho curto para se alcançar o
direito penal de urgência, aquele que como o louco, procura a chave sob a
luz no poste. No mesmo sentido, merece ser trazido importante
ensinamento sobre a cautela em se buscar a efetividade do direito penal:
Deve-se acautelar-se quando se lança em defesa da efetividade do
direito penal, ainda que se procure demonstrar preocupação com a defesa
social, para não se ignorarem os princípios mais comezinhos do Direito
Penal e justificar interpretações ultrapassadas de cunho neo-absolutitas e
proscritas de um Direito Penal mínimo e garantista, na tentativa de
assegurar a funcionalidade de um Direito Penal de resultados. Não se pode
ignorar que os princípios limitadores do poder punitivo estatal têm a
função de orientar a política criminal para a adoção de um sistema de
controle social voltado para os direitos humanos, embasado em um Direito
Penal da culpabilidade, um Direito Penal mínimo e garantista. É inadmissível
que a solução das dificuldades presentes seja buscada, como pretendem os
governantes contemporâneos, através da reprodução de formas neoabsolutitas do poder público, carentes de limites e de controles e
governados por fortes e ocultos interesses, dentro de nossos
ordenamentos.[75]
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É nesse ponto que reside o maior desafio da problemática em
questão, o ponto médio entre as limitações do Estado, tanto para assegurar
a funcionalidade do direito penal, de resultados, e o dever do Estado em
buscar a maior efetividade para alcançar os fins propostos pelo direito
penal.
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8 CONCLUSÃO
Desde a idade média, quando o Estado atrai para si, centralizando o
poder de punir, bem como quando no final do século XII vem de forma
definitiva o sistema penal onde se tem como característica a verticalização
do poder punitivo, é retirado das partes o direito da vingança na resolução
dos conflitos. Contudo, na história, quando o Estado foi incapaz de prestar
a tutela jurídica, renasceu a vingança privada. Isso por que há a expectativa
por parte da sociedade, e mormente da vítima ou a quem possa interessar,
que haja por quem detém o jus puniendi o seu exercício. Muitos esperam
que haja alguma sanção contra 5o criminoso, buscando justamente o caráter
retributivo da pena. Todos esperam uma resposta ao Estado às infrações
penais, seja por expiação visando à exemplaridade, seja pelo status que o
Estado assume o jus puniendi, retirando das mãos das mãos dos
particulares a vingança privada.
Nesse caminho, diante da incapacidade de chegar a uma decisão em
tempo hábil, sem que antes tenha perecido o direito de exercer o jus
puniendi, traz a impunidade como ponto central da discussão. Sobre a
prescrição ser sinônimo de impunidade na Justiça brasileira, seria inútil a
discussão a respeito, pois esse entendimento é uníssono na jurisprudência e
na doutrina pátria. Falar sobre isso seria mera redundância. Ocorre que,
para se entender a maneira tão comum e reiterada de extinção da
punibilidade com a incidência do mencionado instituto, diversas são as
soluções apontadas, contudo, pouco se fala na análise dos prazos
prescricionais trazidos pela legislação em vigor. Ao Poder Judiciário
compete reunir os maiores esforços para dar uma resposta ao caso posto
sob sua jurisdição, todavia, compete ao Estado, de maneira ampla, alcançar
esse fim colimado, devendo mormente o Poder Legislativo oferecer
instrumentos para o que Judiciário consiga cumprir essa empreitada.
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Foi justamente nesse sentido, diante de um quadro em que a
prescrição se mostrava recorrente, que em 2010 veio a alteração legislativa
aumentando o menor prazo prescricional, para crimes cuja pena máxima
cominada seja até 01 (um) ano, de 02 (dois) anos para 03 (três). Embora
muito criticada por parte da doutrina, a medida se mostrava necessária
diante da ocorrência de tantas ações sem uma resposta pelo Estado, diante
da sua incapacidade de julgar os processos antes de decorrer o prazo
prescricional. São diversos os modos que ensejam na ocorrência da
prescrição, e.g. para o crime de ameaça, a pena, conforme o artigo 147 do
Código Penal, seria de 06 (seis) meses e, cotejando com os prazos
prescricionais estabelecidos no artigo 109 do mesmo diploma, o prazo para
que o Estado julgue o feito será de 03 (três) anos, contados entre uma das
causas interruptivas da prescrição, previstas no artigo 117 do Código Penal.
Lembra-se, ainda, que tal prazo será reduzido pela metade, caso o acusado
seja, na data dos fatos, menor de 21 (vinte e um) anos, ou maior de 70
(setenta) na data da sentença. Ou seja, o Estado teria no caso em tela 01
(um) ano e 06 (seis) meses para julgar o feito, ou da data do fato, durante a
fase investigatória, até o recebimento da denúncia, o mesmo prazo. Deve
ser lembrado que em muitos casos, em primeira instância, a pauta de
audiências superaria o próprio prazo prescricional. Como consequência, o
crime já estaria prescrito antes mesmo de as partes serem ouvidas.
Com a informação dada pelo Conselho Nacional de Justiça, que o
prazo médio de julgamento de ações criminais, na fase de conhecimento,
em todo território brasileiro, é de 03 (três) anos e 01 (um) mês, com fulcro
nessa estatística, se analisarmos, e.g., o prazo prescricional de crimes como
ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, cuja pena máxima é de 06
(seis) meses, o Judiciário brasileiro deixaria prescrever, em tese, todos os
crimes de ameaça, pela prescrição abstrata, ou seja, pelo máximo da pena
cominada, quando cotejada com o artigo 109 do mesmo diploma. Isso
valeria para qualquer crime cuja pena máxima seja inferior a 01 (um) ano,
como os crimes de violação de correspondência, sonegação ou destruição
de correspondência, violação de domicílio, injúria, entre outros.
A situação se agrava quando o sentenciado é condenado ao mínimo
cominado ao tipo penal, e.g., em crimes como lesão corporal em situação
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de violência doméstica, previsto no §9° do artigo 129 do Código Penal, cuja
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pena mínima é de 03 (três) meses de detenção, e lhes são favoráveis os
critérios do artigo 59 do Código Penal, bem como não havendo agravantes
ou causas de aumento da pena, o magistrado não terá outra escolha, senão
declarar extinta a punibilidade do agente ante a prescrição em concreto,
considerando a fixação da pena na sentença e o tempo médio de
julgamento pela Justiça brasileira. Ainda, caso o sentenciado seja menor de
21 (vinte e um) anos na data do fato, ou maior de 70 anos na data da
sentença, a prescrição se torna inexorável para a maioria dos crimes.
É justamente nesse quadro caótico que o juiz, mormente em primeira
instância, tem reconhecido a prescrição virtual da pena, pois se torna inútil
a continuidade da persecução penal, quando já se sabe exatamente o fim
que terá a “prestação” jurisdicional. Embora o Superior Tribunal de Justiça
tenha vedado tal prática, inclusive sumulado tal proibição, por não se tratar,
obviamente, de súmula vinculante, os magistrados acabam por decretar a
extinção da punibilidade pela prescrição virtual, e afastando a súmula 438
do STJ.

5

Esse quadro em que se encontra a Justiça brasileira certamente
remete a uma análise crítica sobre a insuficiência dos prazos prescricionais,
devendo ser trazida à baila a possibilidade do aumento de certos prazos
prescricionais contidos no artigo 109 do Código Penal. Embora os prazos
prescricionais maiores previstos no diploma penal estejam em consonância
com os demais diplomas estrangeiros, a título de comparação com os
Códigos Penais alemão e italiano, os prazos prescricionais menores do
Código Penal brasileiro encontram-se aquém dos referidos diplomas. Se,
conforme já trazido, o prazo médio de julgamento em primeira instância no
Brasil é de 03 (três) anos e 01 (um) mês, não parece palatável que o prazo
prescricional da pena em concreto para crimes não superiores a 01 (um)
ano seja tão somente de 03 (três) anos. Não se procura, aqui, buscar
adequar os prazos da legislação à lentidão da Justiça, mas reconhecer que
prazos como 03 (três) ou 04 (quatro) anos não são suficientes para se
chegar a uma resposta jurisdicional. Ainda, se com muito esforço chegar a
uma sentença, estar sujeita a ser injusta, devido a uma irreflexão, pois não
haveria nada pior que uma injustiça célere. É o que Alexandre Morais da
Rosa chama de “Mcdonaldização” do processo penal, onde sentenças são
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prolatadas no estilo “peça pelo número”, não há uma análise justa de todo
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um processo quando se busca tão somente a celeridade, a fim de se evitar
a prescrição.
Tarefa difícil seria definir um prazo prescricional que se ajustasse à
realidade do Poder Judiciário pátrio, sem ferir o princípio da duração
razoável do processo e da presunção de inocência. Talvez fosse necessário
recorrer aos Códigos Penais italiano e alemão, que tem como menor prazo
prescricional o de 05 (cinco) anos para crimes que tenham pena de prisão.
Tal possibilidade vai de encontro com a proposta de Henrique Garcia Pons,
em que o limitaria a duração razoável do processo, quando em matéria
penal, sem complexidade e comportamento indevido do réu, em 05 (cinco)
anos, escudando-se nas jurisprudências do TEDH e do Tribunal
Constitucional da Espanha.
Certamente, tal medida auxiliaria a evitar a extinção da punibilidade
pelo decurso do tempo, ante a incapacidade do Estado em julgar no lapso
previsto na legislação. Contudo, procurar a solução tão somente em
aumentar os prazos prescricionais, sem tentar solucionar o problema
procurando a razão que leva a demora nos julgamentos das ações penais,
sem trazer ferramentas para julgar os processos de forma mais célere, seria
o mesmo que o louco procurar suas chaves embaixo do poste, sob a
justificativa de que lá tem mais luz.
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O POSITIVISMO JURÍDICO DE HANS KELSEN E A CIÊNCIA DO DIREITO
MARIANA
ATALA
TESTONI:
Bacharelanda em Direito na UnB Universidade de Brasília.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo explicar um pouco do
pensamento do positivista Hans Kelsen, em sua obra Teoria Geral do Direito
e do Estado. Busca explicitar como Kelsen, em sua obra, Kelsen lançou as
bases de uma ciência do direito, de maneira a excluir de seu objeto
quaisquer referências estranhas ao direito. Referências essas que até então
possuíam forte cunho sociológico, político e axiológico.
Palavras-chaves: positivismo, ciência, direito, Kelsen, interpretação

Hans Kelsen, em sua obra, procurou estabelecer uma teoria que se
sustente pré-empiricamente, ou seja, que englobe todos os sistemas
jurídicos. O autor almejava uma ciência do direito, o fato de dar ao Direito
5
“o direito de ser Direito’’, e não uma ciência reduzida a sociologia ou
política.
Pode-se fazer uma analogia entre o pensamento de Kelsen e o do
filósofo Immanuel Kant, o primeiro no âmbito jurídico e o segundo no
âmbito cognitivo. Kant resolveu o embate entre racionalistas e empiristas,
lançando a teoria de que as ideias não eram nem inatas nem adquiridas por
meio da experiência. Em sua obra, da mesma forma, Kelsen utiliza tanto do
empirismo, considerando o Direito Consuetudinário como forma legítima
de criação do Direito, quanto o racionalismo, na sua teoria em geral.
Para iniciar o raciocínio, o autor classifica a ordem jurídica como um
sistema de normas, o que o leva a discorrer sobre os fundamentos da
validade de tais normas. Diferindo-se de um enunciado qualquer sobre a
realidade, a norma não pode ser classificada como “verdadeira’’ ou “falsa’’, e
sim como válida ou não válida. Isso porque a norma possui uma natureza
de “deve ser’’, e não “ser’’. De acordo com Kelsen, a norma não é válida em
razão da sua conformidade com a realidade, ou seja, ela não é válida por
ser eficaz. O fundamento de validade são normas pressupostas,
pressupostas porque ditas como certas. Assim, pode-se dizer que uma
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norma é sempre validada por outra norma existente, nunca por um fato.
Dessa forma, para questionar a validade de uma norma, observa-se a
norma superior que a valida, e assim se sucede até que o conceito de
norma fundamental feche o esse sistema. Segundo o autor, a “norma
fundamental é a norma cuja validade não pode ser derivada de uma norma
superior. Todas as normas cuja validade podem ter sua origem remontada
formam um sistema de normas, uma ordem’’ (KELSEN, 2005, p. 163). Podese comparar o conceito de norma fundamental ao de limite para ciências
exatas, que seria, em suma, um ponto o qual se tende a chegar, pórem
nunca se chega. Percebe-se então, que a norma fundamental é um conceito
lógico e hipotético, “é uma pressuposição necessária de qualquer
interpretação positivista do material jurídico’’ (KELSEN, 2005, p. 170).
Há dois tipos distintos de sistemas normativos, o estático e o
dinâmico. O sistema estático é válido devido ao seu conteúdo, o qual
possui uma qualidade imediatamente evidente. Isso devido ao fato de que
as normas desse sistema são validadas por meio da norma fundamental, do
mesmo modo que o particular é deduzível do geral. As normas individuais
do sistema estático são obtidas por meio de uma operação intelectual.
Já no sistema dinâmico, as normas não podem ser obtidas por meio
da uma operação intelectual. A norma fundamental, nesse sistema, é a
regra básica a partir da qual serão criadas as outras normas. “Ela apenas
estabelece certa autoridade, a qual por sua vez, tende a conferir poder de
criar normas a certas autoridades’’ (KELSEN, 2005, p. 165).
O sistema de normas dito por ordem jurídica é um sistema dinâmico.
Uma norma jurídica não é validada em virtude do seu conteúdo, e sim por
ter sido criada a partir de uma regra definida e pertencer a uma ordem
jurídica válida.
Sabe-se então que o Direito é um sistema dinâmico de normas
jurídicas, as quais, segundo Kelsen, podem ser criadas de duas formas
distintas: “as normas gerais por meio de costume ou legislação, as normas
individuais por meio de atos judiciais e administrativos ou de transações
jurídicas’’ (KELSEN, 2005, p. 167). O fato de Hans Kelsen considerar o Direito
consuetudinário como fonte legítima de Direito, contesta a afirmação de
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que o autor é um positivista. Dessa forma, podemos considerá-lo ainda um
anti-positivista, tendo em vista que um defensor do positivismo defende
apenas no Direito estatutário (Direito posto), e não os costumes como
geradores de Direito.
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No tocante ao princípio de legitimidade, as normas jurídicas
permanecem válidas a menos que sejam invalidadas, de forma legítima,
segundo o que próprio sistema jurídico estabelece. No entando, este
princípio é valido apenas em condições normais. Em caso de revolução, no
seu sentido mais abrangente, ele deixa de ser válido. Pode-se caracterizar a
revolução como a derrubada e a substituição, de forma ilegítima, da ordem
jurídica vigente por outra ordem não prescrita pela primeira.
Relacionando o princípio de legitimidade com a eficácia, tem-se que
as normas da antiga ordem jurídica não são mais consideradas válidas
devido ao fato de que a antiga ordem como um todo não é mais eficaz.
Porém, deve se atentar ao fato de que a eficácia da ordem jurídica como
um todo é uma condição, não5 um fundamento, para validade das suas
normas individuais constituintes. O princípio de legitimidade é restrito pelo
princípio de eficácia. Trantando de normas individuais de um sistema
jurídico, tem-se que a norma individual não é invalidada se, apenas ela,
perder sua eficácia. Entretanto, caso ela permaneça ineficaz, pode perder
sua validade por “dessuetude’’, que seria o efeio negativo do costume.
Assim como o costume pode criar normas, ele pode anulá-las. Dessa forma,
pode-se estabelecer uma relação entre validade e eficácia. Uma norma
jurídica é valida se houver sido criada de maneira constitucional e se não
tiver sido anulada, podendo ser por meio de dessuetude, ou de acordo com
as regras da ordem jurídica, ou se essa ordem como um todo for
considerada ineficaz. A validade é um conceito autorreferente, enquanto a
eficácia é heterorreferente (KELSEN, 2005).
Pode-se dizer que o Direito regula sua própria criação, tendo em
vista que uma norma anterior determina o modo como outra norma é
criada. Sendo assim, a ordem jurídica pode ser classificada como uma
hierarquia de normas, em que a norma inferior é criada a partir da
regulamentação da norma superior a ela.
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No que tange ao tema sobre a constituição, essa pode ser
diferenciada como formal ou material. No seu sentido formal, a constituição
pode ser entendida como um conjunto de normas jurídicas gerais, um
documento solene, que pode ser modificado apenas com a observância de
prescrições especiais que torna, propositalmente, a modificação dessas
normas. No sentido material, “a constituição consiste nas regras que
regulam a criação das normas jurídicas gerais, particulamente a criação de
estatutos’’ (KELSEN, 2005, p. 182).
No que toca à constituição material, deve-se distinguir as leis
ordinárias das leis constitucionais. Essas diferem-se no que tange a criação
das leis constitucionais, as quais são criadas por meio de um processo
especial, mais difícil que o de leis ordinárias. A constituição material pode
determinar também, de certo modo, tanto positivamente quanto
negativamente, o conteúdo de futuras normas. Negativamente no sentido
de restringir o conteúdo certas leis, e positivamente no sentido de
prescrever o conteúdo de futuros estatutos.
As normas gerais podem ser estabelecidas por meio da legislação ou
por meio do costume. Essas normas possuem uma função dupla:
“determinar os órgãos aplicadores de Direito e o processo a ser observado
por eles, e determinar os atos judiciais e administratvios desses órgãos’’.
(KELSEN, 2005, p. 188).
A essas duas funções das normas gerais anteriormente citadas, temse dois tipos de Direito: o Direito substantivo e o Direito adjetivo, que, de
acordo com o autor, são inseparáveis. O Direito adjetivo, também chamado
de formal, é tudo aquilo que possibilita o acesso ao Direito. Já o
substantido, também dito como material, é o material básico para que haja
esse acesso.
Para a doutrina tradicional, a aplicação de Direito cabe aos tribunais.
No entando, ao mesmo tempo que aplica uma norma geral, o tribunal cria
uma norma individual com mais detalhes que a geral. Essa norma individual
esta para as normas gerais, assim como um estatuto esta para a
constituição. Dessa forma, a função judicial é tanto criação quanto aplicação
de Direito (KELSEN, 2005, p. 196).
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No Direito, não há nenhum fato absoluto, existem apenas fatos
analisados por um ógão competente num processo estabelecido pelo
Direito.
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No Direito Civil, a transação jurídica, ato pelo qual os indivíduos
autorizados pela ordem jurídica regulam relações, também cria e aplica
Direito. É um ato criador de Direito no sentido de produzir direitos e
deveres jurídicos das partes que participam da transação. Deve se atentar
ao fato do duplo uso do termo contrato, pois esse significa tanto o
procedimento específico pelo qual são criados os direitos e deveres
contratuais das partes contratantes quanto a norma contratual criada.
A decisão judicial, baseada em uma norma geral, sempre cria uma
norma individual, fazendo do juiz também o legislador. “A decisão do
tribunal nunca pode ser determinada por uma norma geral preexistente’’,
pois, “por mais detalhada que seja essa norma, a norma individual criada
sempre acrescentará algo de novo’’ (KELSEN, 2005, p. 211).
5

Hans Kelsen também discorre sobre a ficção das lacunas do Direito.
Para ele, a ordem jurídica não possue quaisquer lacunas. O juiz pode atuar
como legislador caso a ordem jurídica não contenha nenhuma norma geral
explicitandoo caso. Se isso acontece, ele não está preenchendo uma lacuna
do Direito efetivamente válido, e sim acrescentando a esse Direito uma
norma individual à qual não corresponde nenhuma norma geral. As lacunas
do Direito são algo fictício, pois, segundo o autor, “o Direito vigente não
pode ser aplicado a um caso concreto porque não existe nenhuma norma
geral que se refira a esse caso’’ (KELSEN, 2005, p.212).
Em relação ao conflito existente entre normas, tem-se que a norma
superior determina, de certo modo, o conteúdo e a criação da norma
inferior da decisão judicial. A norma inferior e superior pertence a mesma
ordem jurídica apenas na medida que a segunda corresponde à primeira. O
conflito está no impasse causado pela dúvida de quem decidirá se a norma
inferior corresponde à superior. Para Kelsen, deve haver um tribunal de
última instância autorizado a dar uma decisão final à disputa, pois sem esse,
o queixoso e o réu podem sempre recorrer a outro tribunal superior em um
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processo sem fim. Desse modo, não há qualquer garantia absoluta que a
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norma inferior está de acordo com a superior (KELSEN, 2005).
Hans Kelsen conclue o capítulo determinando que não existe real
contradição entre a norma superior e a inferior, pois nunca pode ocorrer
qualquer contradição entre duas normas de diferentes níveis da ordem
jurídica. Por fim, a ‘’ ilegalidade’’ de uma norma significa a possibilidade de
esta ser anulada (do modo ordinário ou não ordinário) ou a possibilidade
de ser nula, que significa a negação da sua existência.
BIBLIOGRAFIA
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RESUMO: É crescente o número de mulheres que sofrem violência de toda
a ordem, tais como a violência doméstica, a psíquica, a física, a sexual, a
moral e a financeira. São apenas exemplos de violências enfrentadas
diariamente por mulheres de todo
5 o mundo, não ficando o Brasil fora dessa
triste realidade. Frente a esse diagnóstico o artigo partiu do
livro Feminicídio: uma análise sociojurídica da violência contra a mulher no
Brasil, da juíza Adriana Ramos de Mello para tratar sobre a origem da
tentativa de rompimento da desigualdade de gênero brasileira, os avanços
legislativos a partir da Lei Maria da Penha e sobre um futuro melhor, em
que seja possível a vida feminina sem violência.
Palavras-chave: Violência Doméstica; Lei Maria da Penha; Política Pública.
1. Introdução
Para explicar o fenômeno da Violência Doméstica e as demais
formas de violência sofridas pelas mulheres brasileiras se faz necessário
contextualizar historicamente os direitos dessas mulheres.
No panorama brasileiro observa-se que a ampliação dos direitos
às mulheres foi iniciada com seu direito ao voto. Após intensas lutas e forte
campanha nacional foi inserido no Código Eleitoral, pelo Decreto provisório
nº 21076 de 24 de fevereiro de 1932, no governo de Getúlio Vargas, a
possibilidade do voto feminino no Brasil.
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Pasmem, apesar de intensa luta pela igualdade de exercício
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democrático, iniciada antes mesmo da Proclamação da República, a
aprovação ao exercício de voto feminino só foi possibilitado às mulheres
casadas, com autorização dos maridos, e às viúvas e solteiras que tivessem
renda própria.
O legislador apenas acompanhou o entendimento da própria
sociedade da época que limitou o exercício de um direito básico para o
pleno exercício da cidadania às mulheres porque realmente a sociedade
brasileira entendia que as mulheres não eram capazes plenamente para o
exercício de suas atividades.
O passado é tão recente que essas informações soam ironia, mas
as mudanças realmente ocorrem de forma lenta. Essas restrições ao voto
feminino foram retiradas em 1934, do Código Eleitoral, mas apenas tornouse obrigatório em 1946.
Um caso que chamou a atenção mundial foi o da primeira
mulher a ter o direito de votar no Brasil, Celina Guimarães Viana. Com
apenas 29 anos de idade e bem antes do Código Eleitoral de 1932, Celina
solicitou seu alistamento e participação nas eleições, nos termos da Lei nº
660, de outubro de 1927, a qual estabelecida as regras para o eleitorado,
em um cartório da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Feita a
solicitação o ingresso na lista dos eleitores daquela cidade foi autorizado e
Celina votou nas eleições de 5 de abril de 1928[1].
Entretanto, apesar da repercussão do caso, tendo inclusive o
estado potiguar primeiro regulamentado seu sistema eleitoral, com
acréscimo de artigo com a definição de sufrágio sem ‘distinção de sexo’, a
Comissão de Poderes do Senado não aceitou o voto.
Denota-se que a extensão dos direitos e tentativa de igualdade
às mulheres foi marcado pela questão eleitoral. Mulheres não tinham
direito ao voto e nem participavam da vida política. Também não
participavam do mercado de trabalho e estavam predestinadas aos afazeres
da casa. As lutas feministas ampliaram o lugar da mulher no mundo,
possibilitando o direito fundamental de viver sem violência.
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Nesse sentido é certo afirmar que os movimentos feministas
iniciaram com a luta pelo direito ao voto. É importante reforçar esse recente
passado de forte desigualdade para também mostrar o quanto evoluímos.
Há uma grande história de subjugação, de desigualdade de
direitos entre homens e mulheres. Éramos consideradas incapazes de tomar
decisões. Não podíamos votar em nossos governantes.
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Aliás, paralelo a luta das mulheres havia também a luta dos
homens, que eram contrários a esse movimento. Curioso que a história
apesar de datar de alguns anos apenas se repete, pois ainda havia muitas
mulheres que apoiavam os homens.
Mulheres eram consideradas como incapazes, não tinham o
discernimento para votar. O fenômeno da violência contra a mulher no
Brasil é uma realidade que existe e que precisamos entender sua origem
para procurar ampliar as medidas de proteção.
Observa-se que nos5 anos setenta as mulheres começaram a
trabalhar, ir ao mercado de trabalho. E logo em 1976 aconteceu um crime
bárbaro que marcou a sociedade da época. Uma mulher de 32 anos, rica e
que tinha uma vida de princesa foi morta a partir de quatro tiros pelo
playboy Doca Street, na cidade de Búzios.
O crime aconteceu no início da noite de 30 de dezembro, pela
pessoa com quem vivia a apenas três meses, Doca Street, de 40 anos.
Amigos dela, à época contaram que ela pretendia se separar pois Doca era
extremamente ciumento.
Nesse caso emblemático, o Juri absolveu o criminoso sob a
alegação de “legítima defesa da honra”. Dois anos depois, Doca foi a novo
julgamento, por causa da reação da sociedade. O movimento feminista no
Brasil estava em seu auge, brigando contra a impunidade de homens que,
como Doca, haviam matado mulheres, e cunhou um slogan famoso: "Quem
ama não mata". Quando Doca foi julgado pela segunda vez ele foi
condenado a 15 anos de prisão.
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O crime de feminicídio só foi recentemente tipificado[2], mas
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percebe-se sua desqualificação para crime passional. O feminicídio é a
morte violenta de mulheres em razão do gênero, a qual é morta pelo fato
de ela ser mulher. Infelizmente a maior proteção do direito foi necessária,
pois grande parte das mulheres morrem no contexto familiar e doméstico.
A sociedade evolui, alguns conceitos mudaram. As mulheres
começam a ir ao mercado de trabalho e assim percebe-se que a luta que
antes era pelo direito ao voto, ao trabalho, pelos direitos sociais e pelo
acesso à educação, chega ao combate a Violência contra a mulher.
Há um início de consideração, de despertar no campo jurídico,
mas são poucos os avanços realizados.
Importante impacto surgiu com a criação das delegacias
de atendimento especializado à mulher, para atendimento de vítimas de
crimes cometidos contra as mulheres, após estudos nas universidades, a
partir dos anos oitenta.
As mulheres começaram a fazer mais movimentos de rua,
começaram a ingressar no mercado de trabalho, a se qualificar, a ter mais
acesso, foi facilitado o acesso a escolaridade feminina.
E apesar dessas conquistas vemos que as mulheres continuam
sofrendo inúmeras agressões, diversos tipos de violência. Havia inclusive a
forte presença de Violência simbólica nas décadas de oitenta e noventa
como, por exemplo, propagandas comerciais tratando as mulheres
brasileiras como objeto, relacionando apenas a questões familiares e a
objetos de cozinha.
A mudança de comportamento também pode ser observada a
partir das matérias apresentadas nas revistas femininas da época, que
publicavam apenas questões de como ser uma esposa ideal e que hoje
falam sobre a força feminina, sobre seu empoderamento.
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A violência simbólica também é ligada a cultura da exploração
sexual feminina. Nas propagandas dos pacotes turísticos internacionais
apareciam apenas mulheres negras sambando.
Esse parâmetro colocado, a partir da visão da mulher brasileira,
indica os fortes resquícios da sociedade brasileira, que coloca o homem
como figura maior do que a mulher, submissa e vista de forma subalterna.
Toda essa configuração, por si só, já gera a violência doméstica e familiar.
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O entendimento atual é de que se busca igualdade de
oportunidades, há uma subrepresentação feminina, pois o Congresso é
feito apenas pelos os homens, havendo poucas políticas públicas sendo
desenvolvidas a favor do maior acesso de oportunidades às mulheres. O
panorama histórico é importante para refletirmos porque temos poucas
Políticas Públicas voltadas para as mulheres.

5
Nosso déficit de desigualdade
de gêneros é tão grande que
estamos perto dos países do Oriente Médio e África. O maior
reconhecimento da mulher foi oportunizado apenas em 2006, a partir da Lei
federal nº 11.340/2006, que é verdadeiro divisor de águas nos direitos mais
básicos das mulheres, de que é possível uma vida ás mulheres sem
violência.

2. Tipos de Violência
As mulheres constantemente sofrem diversos tipos de violência,
englobando não só a violência física, mais visível, mas também a violência
emocional, a social, a sexual, de gênero, financeira, entre outras.
A Lei Maria da Penha define esses tipos de violência no art. 7º,
quais sejam:
Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar
contra a mulher, entre outras:
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I - a violência física, entendida como qualquer
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conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer
conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da
auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz,
insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação
do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause
prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
III - a violência sexual, entendida como qualquer
conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a
participar de relação sexual não desejada, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza
a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua
sexualidade, que a impeça de usar qualquer método
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao
aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem,
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - a violência patrimonial, entendida como
qualquer conduta que configure retenção, subtração,
destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos
de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos
ou recursos econômicos, incluindo os destinados a
satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer
conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
Além da descrição legal de violência física entendem-se como
qualquer forma de violência física de um agressor, que se comportam com
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murros, pontapés, estrangulamentos, indução ou impedimento de que o
companheiro obtenha medicação ou tratamentos.
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A violência também pode abalar a questão emocional,
traduzindo-se como violência emocional, em que qualquer comportamento
do companheiro visa a fazer o outro sentir medo ou inútil. Usualmente
inclui comportamentos como: ameaçar os filhos; magoar os animais de
estimação; humilhar o outro na presença de amigos, familiares ou em
público, entre outros.
Denota-se, ainda, a existência de violência social, em que
qualquer comportamento que intenta controlar a vida social do
companheiro, através de, por exemplo, impedir que visite familiares ou
amigos, cortar o telefone ou controlar as chamadas e as contas telefônicas,
trancar o outro em casa.
Qualquer comportamento de um membro familiar que intente
controlar o dinheiro da companheira, sem que ela isso deseje configura um
5
tipo de violência financeira. Exemplos desse tipo de violência é o controle
de gastos, a recusa de dar dinheiro, criando um vínculo de dependência
econômica, ou que a pessoa seja forçada a justificar seus gastos ou ameaça
de retirar o apoio financeiro como forma de controle.
A dependência econômica da companheira é uma das principais
causas de inferiorização, de menosprezo, que acaba gerando inclusive uma
dependência emocional, pela valorização negativa da sua autoestima, da
capacidade de acreditar em si mesmo.
Por tal fato, tão importante para o combate qualquer um dos
tipos de violência que as mulheres possam sofrer é o estímulo ao
empoderamento feminino, dando maior oportunidade de ter coragem a
assumir sua própria vida, com mais autonomia.
A violência familiar ocorre no ambiente familiar, em que as
partes são da mesma família, não necessariamente na mesma casa. Já a
violência de gênero é aquela que acontece contra a mulher.
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A proteção a mulher é necessária, pois estatisticamente as

Boletim Conteúdo Jurídico n. 871 de 15/09/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

mulheres são mais vítimas, por toda questão social, moral acima colocada
acrescida por sua vulnerabilidade física também, sendo as mulheres
geralmente mais fracas.
Importante saber que há diferença entre sexo e gênero. As
diferenças de sexo são biológicas, existindo o sexo feminino ou masculino.
Em relação a gênero entende-se como questão cultural, em que o cidadão
pode nascer do sexo masculino, mas acaba se comportando como
feminino, havendo uma identificação com o gênero feminino. O gênero
feminino é caracterizado pelas indicações de seus papeis sociais, sendo
mulher aquela que se comporta como tal, que realiza atos em que são
esperados que sejam feitos por uma mulher.
Conceituar gênero é importante, pois quando a mulher tenta
romper com esse paradigma, com esses esteriótipos criados pela sociedade,
de que por exemplo é a mulher é quem deve arrumar a casa, que é só ela
quem deve olhar as crianças, que seu lugar é na cozinha, que não precisa
trabalhar, nem estudar, geralmente é nesse momento, em que rompe o
padrão cultural é que se incitam, que há motivação da violência. Ocorre o
fatídico “Ela apanhou porque não cumpriu o papel dela, de mulher”, porque
não passou a roupa adequadamente ou porque resolveu sair com uma
colega.
A luta pela igualdade de oportunidade acaba por romper papéis
impostos, esteriótipos de conduta e esses são o motivo da Violência contra
a Mulher ter se tornado uma grande epidemia.
As mulheres estão lutando, estão estudando, estão batalhando
pelo seu lugar e para alguns homens está difícil essa compreensão, está
difícil essa aceitação, de que homens e mulheres possuem direitos iguais.
A dominação Masculina, o patriarcado, em que o homem acha
que tem domínio e a propriedade da mulher, é questão cultural. E toda vez
que ela quiser viver a vida dela, com liberdade, ela sofre violência.
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O patriarcado nem sempre existiu. Na Nova Guiné três povos
foram estudados por Margaret Mead (1901-1978) e ali não havia o
patriarcado, é algo que foi construído. Não é algo natural, o homem
dominar e a mulher ser submissa.
A filósofa Simone de Beauvoir (1908-1986) disse em seu livro O
segundo sexo: “Não se nasce mulher, torna-se mulher”.
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Nesse ponto começam vários conceitos de gênero em que a
mulher é toda uma construção social do papel feminino. E em que o
machismo é considerado como o medo dos homens das mulheres sem
medo.
3. Lei Maria da Penha
A origem da lei Maria da Penha é interessante de ser contada,
pois reflete a dificuldade de todas as mulheres brasileiras de conseguirem
viver sem qualquer tipo de violência.
5

A farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes foi vítima de
violência doméstica por 23 anos. Em 1989, o marido dela tentou assassinála duas vezes: na primeira, com uma arma de fogo, o que a deixou
paraplégica, e na segunda por eletrocussão e afogamento. Após as duas
tentativas de homicídio, ela conseguiu reunir forças e denunciou o parceiro.
Ante a lentidão da justiça e de todo o sistema policial e pela
constante e grave violência que sofria ela e suas filhas de seu marido à
época, Maria da Penha resolveu acionar o Centro pela Justiça e o Direito
Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa
dos Direitos da Mulher (CLADEM). Em 1998, tais organismos direcionaram
seu caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos
da Organização dos Estados Americanos (OEA), em 1998[3].
O Estado brasileiro foi condenado por omissão e negligência
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos ao solucionar o caso da
Maria da Penha, pois o Brasil já era havia ratificado que versava sobre
Direitos Humanos.
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A condenação brasileira foi motivada pelo fato de que o Brasil já
havia ratificado importantes tratados, um em 1981, que é a Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher
(CEDAW), do sistema internacional da Organização das Nações Unidas
(ONU). O outro tratado internacional foi ratificado em 1994, a Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher
(Convenção Belém do Pará), do sistema da Organização dos Estados
Americanos (OEA).
A própria Constituição Federal, de 1988, instituiu a premissa da
igualdade plena entre homens e mulheres no ambiente familiar.
Pela sistemática brasileira, o tratado internacional deve ser
assinado o tratado pelo Presidente da República, aprovado pelo Congresso
Nacional, mediante decreto legislativo, que é só um meio de depois segue
para a ratificação do mesmo. Aliás, o entendimento majoritário é o de que
se os tratados de Direitos Humanos forem ratificados com aprovação de
quorum qualificado equivale a emenda constitucional, isto é, possuem
caráter constitucional.
Assim, considerando que o Brasil violou as duas convenções
internacionais de proteção e eliminação de violência doméstica, o caso da
Maria da Penha promoveu diversas mudanças. Criou-se a primeira
Secretaria de Políticas para as mulheres em 2003 e editou-se a Lei nº
11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, a qual foi sancionada em 7
de agosto de 2006, que visa proteger a mulher da violência doméstica e
familiar.
A Lei Maria da Penha constitui em uma legislação extremamente
importante para a conquista do direito sem violência, para coibir toda ação
e omissão que cause danos físicos, psicológicos, moral e sexual à mulher no
âmbito de suas relações domésticas e familiares. E por isso representa novo
patamar de enfrentamento do direito à mulher.
Observa-se que todo mundo sabe que a lei existe, mas poucos
conhecem o que efetivamente diz a lei, de que a lei amplia às mulheres
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direitos importantíssimos e por isso é importante que as mulheres bem
conheçam seus direitos, para inclusive poder exigi-los.
Um bom exemplo é o atendimento da vítima de violência
doméstica, a qual deve ser atendida de forma rápida e por mulheres,
preferencialmente. A lei também desafia o Estado a criar Políticas Públicas
para prevenir a violência de Gênero, enumerando essa necessidade em seu
art. 8º:
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Art. 8o A política pública que visa coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de
um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e de ações nãogovernamentais, tendo por diretrizes:
I - a integração operacional do Poder Judiciário, do
Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de
segurança pública, assistência social, saúde, educação,
5
trabalho e habitação;
II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e
outras informações relevantes, com a perspectiva de
gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às
conseqüências e à freqüência da violência doméstica e
familiar contra a mulher, para a sistematização de dados, a
serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica
dos resultados das medidas adotadas;
III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos
valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a
coibir os papéis estereotipados que legitimem ou
exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com
o estabelecido no inciso III do art. 1o, no inciso IV do art.
3o e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal;
IV - a implementação de atendimento policial
especializado para as mulheres, em particular nas
Delegacias de Atendimento à Mulher;
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V - a promoção e a realização de campanhas
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educativas de prevenção da violência doméstica e familiar
contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade
em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de
proteção aos direitos humanos das mulheres;
VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes,
termos ou outros instrumentos de promoção de parceria
entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades
não-governamentais, tendo por objetivo a implementação
de programas de erradicação da violência doméstica e
familiar contra a mulher;
VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e
Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos
profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas
enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de
raça ou etnia;
VIII - a promoção de programas educacionais que
disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade
da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça
ou etnia;
IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os
níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos
humanos, à eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao
problema da violência doméstica e familiar contra a mulher.
O art. 8º da Lei nº 11.340/2006 é muito importante para o
sistema de proteção ao combate à mulher vítima de violência doméstica ou
de gênero, principalmente pelo fato de que a lei é para todos os seres
humanos e que as mulheres não querem tomar os espaços femininos,
primam pela conscientização de que todas as mulheres possuem as
mesmas oportunidades dos homens.
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Infelizmente denota-se que o problema da Lei Maria da Penha é
o fato de que só pegou a sua parte repressiva, mas há importante parte
preventiva e assistencial à mulher, fornecendo, para tanto, instrumentos de
natureza civil e administrativa. Entretanto, constituem ainda questão ainda
pendente no Brasil.
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Esse diagnóstico é preocupante, pois a visão apenas punitiva é
alarmante, visto que nunca será suficiente o número de delegacias se não
for realizado trabalhos de prevenção, se não for feito este trabalho.
Ao contrário do que muitos pensam a Lei Maria da Penha
inclusive nem previa crimes, trazia apenas uma série de disposições
processuais e também de direito civil. A única tipificação penal foi
introduzida recentemente, constituindo seu art. 24-A, que consiste na pena
pela infração de desobediência a medida protetiva oferecida, pelo fato de
não cumprimento de decisão judicial.
Mas a Lei Maria da Penha foi editada com o objetivo de ampliar
5

os mecanismos jurídicos e estatais de proteção da mulher vítima de
violência doméstica. E essa violência doméstica abrange aquela que
acontece no ambiente da casa, com a criança, com o idoso.
Observa-se que até hoje muitos homens não aceitam que a
mulher tenha direito a igualdade. Grande parte da violência doméstica
justamente acontece por seu companheiro e somente porque não cumpriu
o papel que era esperado dela, de mãe, de esposa, de cuidadora do
lar… Ou porque o homem entende que a mulher é propriedade dele e
chega a falar: você vai ficar comigo e mais ninguém.
Nesse contexto, considerável avanço foi realizado na área
jurídica, a partir da Lei Maria da Penha. Algumas importantes diferenças da
referida lei trata-se possibilidade da prisão do suspeito de agressão, do fato
de que a violência doméstica passa a ser um agravante para aumentar a
pena, apesar de ter pena reduzida não se insere nos benefícios dos crimes
de menor potencial ofensivo, não podendo ser substituído a pena por
doação de cesta básica ou multas. Também é possível que o agressor
receba ordem de se afastar da vítima e de seus parentes e do fato de que
assistência econômica no caso da vítima ser dependente do agressor.
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Por isso é importante saber que a lei possui natureza pública
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incondicionada e isto significa que pode ser iniciada por denúncia de
qualquer pessoa. Assim, devemos, podemos meter a colher entre homem e
mulher, sim!
4. Conclusão
Nunca se discutiu tanto sobre o assunto da violência contra a
mulher como agora. Trata-se de um crime e grave violação de direitos
humanos, pois a mulher tem o direito a viver sem violência.
A Violência Doméstica ganhou vulnerabilidade, surgiram
mecanismos de proteção e punição. É simplismente assustador o fato de
que muitas mulheres sofrem violência pelo simples fato de terem nascido
mulher.
E nesse contexto surge o feminismo que é a luta pela igualdade
de direitos. E onde nenhuma mulher quer ocupar o lugar do homem.
Busca-se apenas igualdade de oportunidades.
Aliás, pode ser uma luta também dos homens, pois a sociedade
ganha. Quando um homem desfruta da companhia de seu filho, junto com
sua companheira, todos ganham. Quem mais ganha é a criança, por ter a
companhia do pai. Ganha toda a sociedade.
A lei Maria da Penha é considerada pela ONU uma das leis mais
bem feitas. É um espetáculo de lei, mas carece de efetividade. E por isso tão
essencial o desenvolvimento de Políticas Públicas e a eleição de prioridades
para o combate à violência contra a mulher.
O Brasil tem um índice de desenvolvimento humano muito
abaixo, pois este índice está relacionando a questão de desigualdade de
gênero, assim temos grande desigualdade de gênero, em que mais homens
estão no poder, exercem cargos de chefia, estão nos altos escalões políticos
e sociais, havendo, assim, baixo índice de desenvolvimento humano.
Enquanto não se entender que as mulheres estão empoderadas
economicamente, que elas lutam por igualdade de acesso, de
oportunidade, nosso país só tende a ganhar, e a sociedade também, claro.
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A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COMO PRINCIPAL INSTRUMENTO
DE REEQUILÍBRIO DE UMA RELAÇÃO DE CONSUMO
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RESUMO: Este trabalho pretende demonstrar que o mecanismo da
inversão do ônus da prova é o principal instrumento de reequilíbrio da
relação de consumo. Para tanto, será apresentado os conceitos de
consumidor e fornecedor, bem com será explicitado sobre os princípios da
Isonomia, da Vulnerabilidade e Hipossuficiência do consumidor. Por fim,
será dissertado sobre o ônus da prova, comprovando-se o seu importante
papel no reequilíbrio de uma relação consumerista.
Palavras-Chave: Inversão do ônus
da prova. Reequilíbrio. Relação de
5
consumo. Consumidor. Isonomia.

Introdução
O presente artigo objetiva demonstrar o principal avanço trazido
pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC): a inversão do ônus da prova
como meio facilitador da defesa do consumidor em juízo, como essencial
ao reequilíbrio das partes em uma relação de consumo.
A questão é abordada para dirimir quaisquer dúvidas quanto à
aplicação do instituto supracitado, ou seja, se este é adotado de forma
automática ou se há necessidade de se comprovar a presença de requisitos
autorizadores.
Será dissertado também, se os requisitos autorizadores são
alternativos ou cumulativos.
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Para desenvolver o explicitado serão apresentados os conceitos
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de consumidor e fornecedor, demonstrando-se a abrangência do CDC.
Também será tratada a diferença entre o consumidor hipossuficiente e
vulnerável.
Conseguinte, será concluído que, a inversão do ônus da prova é
um direito do consumidor, mas somente ocorrerá quando cumprido todos
os requisitos autorizadores, a saber: a comprovação da relação de consumo,
a verossimilhança das alegações feitas pelo consumidor ou a
hipossuficiência deste.
Por fim, será tratado o instituto da inversão do ônus da prova,
como mecanismo essencial ao equilíbrio da relação consumerista, com
fulcro no princípio da isonomia previsto na Constituição Federal e no CDC.
Desenvolvimento
Conceito de Consumidor e Fornecedor
Consumidor, segundo o artigo 2º do CDC, é “toda pessoa física
ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final” (BRASIL, 1990).
Complementando o conceito apresentado, o parágrafo único do
dispositivo supracitado e os artigos 17 e 29 também do CDC dispõem:
Art. 2º, parágrafo único. Equipara-se a
consumidor a coletividade de pessoas, ainda que
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de
consumo.
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se
aos consumidores todas as vítimas do evento.
Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte,
equiparam-se aos consumidores todas as pessoas
determináveis ou não, expostas às práticas nele
previstas. (BRASIL, 1990)
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Diante dos dispositivos citados, retiramos três elementos do
"caput" do artigo 2º do CDC: subjetivo, objetivo e teleológico.
O subjetivo é o composto pela pessoa física ou jurídica. O
objetivo é o composto pela aquisição de produtos ou serviços. Já o
teleológico caracteriza-se pela finalidade pretendida na aquisição de
produto ou serviço, que corresponde à expressão destinatário final.
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Quanto à expressão “destinatário final”, ressalte-se que é
utilizada para conceituar o consumidor. É que, pela interpretação mais
comum, é aquele que adquire algum produto ou utiliza serviço para uso
próprio, para fins não profissionais.
Interpretando a expressão supracitada, surgiram duas correntes,
os finalistas e os maximalistas.
Os finalistas ou minimalistas conceituam o consumidor de
maneira restritiva, uma vez que para esta corrente apenas seria destinatário
5
final quem adquire o bem ou serviço
para uso próprio ou de sua família.
Para os adeptos desta corrente a aquisição não pode ser feita para fins não
profissionais.

Já os maximalistas interpretam extensivamente, entendendo que,
se o CDC regula as relações de consumo em geral, permitindo que os
sujeitos figurem, sucessivamente, como consumidor ou fornecedor, será
consumidor o destinatário final do produto ou serviço, independentemente
da obtenção de lucro.
Ressalte-se que, o melhor é definir o conceito de consumidor
ampliando-se os critérios, e não somente verificar o alcance do conceito de
destinatário final. Assim, imprescindível verificar o desequilíbrio na relação,
a situação de vulnerabilidade do consumidor face ao fornecedor.
Portanto, o melhor seria a adoção de uma teoria moderna, que
analise cada caso concreto, identificando a presença do desequilíbrio
caracterizador de uma relação de consumo.
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Ampliando o conceito de consumidor, estabelece o parágrafo
único do artigo 2º que “equipara-se a consumidor a coletividade de
pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de
consumo” (BRASIL, 1990).
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Além disso, reza o artigo 17 do Código de Defesa do
Consumidor que “para efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores
todas as vítimas do evento” (BRASIL, 1990).
O referido dispositivo assegura a todas as pessoas, ainda que
tenham participado de forma indireta da relação de consumo, mas que
sofreram lesão em consequência de vícios em virtude da prestação de
serviços ou má qualidade de produtos, a equiparação ao consumidor
individualmente considerado.
Complementado o conceito instituído no artigo 2º, o artigo 29
do CDC estabelece que: “para os fins deste Capítulo e do seguinte,
equiparam-se a consumidores todas as pessoas, determináveis ou não,
expostas às práticas nele previstas” (BRASIL, 1990).
Por fim, necessário abordar o outro sujeito da relação de
consumo: o fornecedor. O CDC ampliou o conceito, no seu artigo 3º, de
forma a facilitar a defesa do consumidor em juízo:
Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira,
bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividades de produção, montagem,
criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços. (BRASIL, 1990)
Assim, o CDC caracterizou o fornecedor como aquele que exerce
atividade geradora de lucro, de forma regular ou irregular. Percebe-se,
portanto, que a percepção de remuneração é elemento indispensável à
caracterização do fornecedor.
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Ressalte-se que o CDC não estabeleceu proibição quanto a quem
pode ser fornecedor, podendo ser, tanto pessoa física quanto pessoa
jurídica, seja de direito privado ou direito público, de qualquer
nacionalidade. Além destes, também pode figurar como fornecedor os
entes despersonalizados.
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Assim, conhecidos os conceitos de consumidor e fornecedor e
demonstrada à presença de uma relação de consumo, necessário a
aplicação das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor,
diante da necessidade de proteção ao consumidor perante o fornecedor, de
forma a equilibrar o desequilíbrio técnico que existe entre eles.
Portanto, caracterizada a relação de consumo, respeitando-se o
princípio da isonomia, deve haver a aplicação do CDC para proteção do
consumidor, uma vez que este, como parte mais vulnerável, deve ser
tratado de forma diferente de forma a alcançar a igualdade real.
Princípios de uma relação de consumo
5

O princípio da isonomia e a inversão do ônus da prova
Os princípios são sustentáculos do ordenamento jurídico,
formando no CDC um subsistema principiológico, que contribuiu para a
formação das normas que regem as relações de consumo.
Estabelece o artigo 5º, caput e inciso I, da Constituição da
República de 1998 que o princípio da isonomia instituiu igualdade perante
a lei a todos os brasileiros, sejam homens ou mulheres.
O CDC acolheu o princípio da igualdade instituído pela CF,
estabelecendo no seu artigo 4º a igualdade material, tratando os desiguais
de forma desigual, ao reconhecer o consumidor como a parte mais fraca
nas relações jurídicas por ele tuteladas, sujeitando-o às regras
consumeristas.
Assim, o CDC adotou o princípio da igualdade instituído no
artigo constitucional supracitado, ao criar instrumentos de reequilibro entre
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consumidor e fornecedor, sendo o principal exemplo, a inversão do ônus da
prova.
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A inversão do ônus da prova objetiva reequilibrar a relação
consumerista, tendo em vista a desigualdade do consumidor face ao
controle dos fornecedores na produção e no comércio, uma vez que o
consumidor é a parte mais fraca na relação de consumo, permitindo-o
igualá-lo ao fornecedor.
Só que, para aplicação do mecanismo de proteção supracitado, é
necessário à presença de critérios autorizadores, a saber, verossimilhança
da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, como será demonstrado.
Princípio da vulnerabilidade do consumidor
O princípio da vulnerabilidade tem previsão no artigo 4º, I, do
CDC:
Art. 4º A Política Nacional das Relações de
Consumo tem por objetivo o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade
de vida, bem como a transparência e harmonia das
relações de consumo, atendidos os seguintes
princípios:
I - reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor no mercado de consumo. (BRASIL, 1990)
Estabelece ainda o artigo 6°, VII do mesmo dispositivo legal:
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
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favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências. (BRASIL, 1990)
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Ao prever o princípio da vulnerabilidade, o CDC adota o princípio
constitucional da isonomia previsto no artigo 5º da CF, uma vez que,
utilizando-se da igualdade material, institui ao consumidor, parte mais frágil
da relação jurídica, as regras consumeristas, aplicando-lhe O CDC.
Assim, o CDC ao reconhecer em seu artigo 4º, I, o consumidor
como parte mais vulnerável na relação de consumo, estabeleceu uma
igualdade real deste face ao fornecedor através do mecanismo da inversão
do ônus da prova.
Ressalte-se que, o CDC presume que todos os consumidores são
vulneráveis, não sendo necessário provar. Neste sentido afirma José
Geraldo Brito Filomeno:

5

Por vulnerabilidade há de se entender a
fragilidade dos consumidores, em face dos
fornecedores, quer no que diz respeito ao aspecto
econômico e de poder aquisitivo, quer no que diz
respeito às chamadas informações disponibilizadas
pelo próprio fornecedor ou ainda técnica. (FILOMENO;
2005, p. 11)
Portanto, o mecanismo citado, dá proteção aos consumidores,
tratando os desiguais de forma desigual, na medida de sua desigualdade.
Princípio da hipossuficiência do consumidor
A hipossuficiência provém da falta de conhecimento técnico do
consumidor, seja na forma econômica ou na cultural.
A vertente econômica decorre da ausência de recursos materiais,
que impede o exercício dos seus direitos. Para suprir esta hipossuficiência
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econômica, o legislador auxiliou o consumidor, através da inversão do ônus
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da prova.
A vertente cultural decorre da ausência de instrução intelectual
para integrar de forma equivalente a relação de consumo. Para isso, deve
está caracterizada evidente inferioridade, comprovando-se que o
consumidor não entende corretamente seus direitos na relação
consumerista, impedindo-o de exercer a sua capacidade de postular, em
juízo ou administrativamente.
Quanto à hipossuficiência técnica, Tânia Lis Tizzoni Nogueira
afirma:
O Código de Defesa do Consumidor foi mais
além, incluindo, no sentido do vocábulo, a noção de
hipossuficiência técnica. Ora, na maioria dos casos,
todos nós somos tecnicamente hipossuficientes diante
de um fornecedor, e somente em raras situações não
o seremos, assim se tomarmos como exemplo um
profissional médico que contrate os serviços de um
colega para que este faça o parto de sua esposa, neste
caso não haverá a hipossuficiência técnica, assim
como no caso de uma grande empresa que possua
elementos para suprir suas deficiências de
conhecimento jurídico, ou seja, possua um
departamento jurídico especializado, não poderá
alegar hipossuficiência técnica na área jurídica.
(NOGUEIRA, 1994, s.p.)
Assim, vistos os conceitos de vulnerabilidade e a hipossuficiência,
observa-se que são conceitos diversos, uma vez que a aquela é aplicada a
todos os consumidores, sendo, portanto, presumida, enquanto esta
somente é aplicada aos consumidores que comprovarem hipossuficiência
técnica e cultural. Neste sentido, estabelece Antônio Herman de
Vasconcelos e Benjamin:
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A vulnerabilidade é um traço universal de todos
os consumidores, ricos ou pobres, educados ou
ignorantes, crédulos ou espertos. Já a hipossuficiência
é marca pessoal, limitada a alguns - até mesmo a uma
coletividade - mas nunca a todos os consumidores.
(BENJAMIN; MARQUES; BESSA; 2013, p. 284)
A Inversão do ônus da Prova no CDC
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O CDC estabeleceu em seu artigo 6º, VIII, medida excepcional às
relações de consumo, autorizando, desde que presentes alguns requisitos, a
inversão do ônus da prova, transferindo o ônus probatório do consumidor
(autor) ao fornecedor (réu), ao prevê que: “a facilitação da defesa de seus
direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente” (BRASIL, 1990).
Do dispositivo supracitado extrai-se que para ocorrer o instituto
5
do ônus da prova é necessária a presença de requisitos, a saber: a
verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.
Assim, é preciso que o consumidor comprove nos autos que
existiu uma relação de consumo que ocasionou um dano pela compra de
um produto ou pela prestação de um serviço pelo fornecedor.
Necessário também que haja prova nos autos, que comprove a
verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, como
dispõe Humberto Theodoro Júnior (2014):
Se, entretanto, o autor não tiver trazido ao
processo qualquer prova do dano que afirma ter
sofrido e nem mesmo elementos indiciários do nexo
entre esse dano e o produto ou serviço prestado pelo
fornecedor demandado, impossível será realizar o
juízo que o art. 6º, VIII, do CPC exige do magistrado
para carrear o ônus da prova ao réu. Sem prova
alguma, por exemplo, da ocorrência do fato
constitutivo do direito do consumidor (autor), seria
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diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa
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do fato passado fora de sua área de conhecimento e
controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova
impossível , a pretexto de inversão de onus probandi,
o que repugna à garantia do devido processo legal.
(THEODORO JÚNIOR, 2014, p. 1444-1445)
Portanto, necessário que haja prova suficiente nos autos da
presença dos requisitos autorizadores, bem como que a finalidade do
instituto seja alcançada, qual seja: facilitar a defesa do consumidor em juízo,
de modo a reequilibrar a relação jurídica de consumo.
Condições para aplicação da inversão do ônus da prova
O artigo 6º do CDC assegura ao consumidor a facilitação de sua
defesa através do instituto da inversão do ônus da prova. Todavia, exige a
presença de requisitos legais, como já exposto.
Para aplicação do mecanismo supracitado deve-se comprovar a
presença de uma relação jurídica consumerista, pois somente há razão da
aplicação do instituto em uma relação de consumo baseada no
desequilíbrio natural das partes. Além disso, necessário à comprovação nos
autos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do
consumidor.
Esclareça-se que o instituto deve ser aplicado apenas ao
consumidor, uma vez que este é a parte vulnerável da relação jurídica, sob
pena de desvio de finalidade.
Da verossimilhança e da hipossuficiência
Verossímil é aquilo que se assemelha a verdade, que tem
probabilidade de ser verdadeiro. Assim, na relação de consumo, verossímil
é a alegação apresentada pelo consumidor face ao fornecedor que
apresenta indícios de veracidade.
Portanto, para se constatada, deve o juiz da leitura dos autos,
verificar, desde logo, indícios de verdade. Neste sentido, afirma Rizzatto
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Nunes, “é necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que
naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo
persuasivo”. (NUNES, 2011, p. 841)
Já a hipossuficiência nas relações de consumo, ocorre quando o
consumidor economicamente e culturamente necessitado, não consegue
exercer seus direitos, por ausência de entendimento técnico sobre o
produto ou serviço.
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Visto o significado dos requisitos, cabe esclarecer, por fim, a
natureza da expressão “ou” trazida pelo artigo 6º do CDC, ou seja, se é
cumulativa ou alternativa.
Nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, será aplicada a inversão
do ônus da prova ao consumidor desde que haja verossimilhança na
alegação apresentada ou quando ficar caracterizada a hipossuficiência do
consumidor.
5
Interpretando-se o dispositivo,
bem como as consequências da
aplicação dos requisitos de forma alternativa, tem-se que a inversão do
ônus da prova somente pode ocorrer se presente ambos os requisitos, uma
vez que se considerarmos apenas as alegações verossímeis, não estará
caracterizada a desigualdade que permite a aplicação do instituto.

Portanto, os requisitos para aplicação da inversão do ônus da
prova são cumulativos, não cabendo à aplicação do mecanismo quando
presente apenas alegações verossímeis, devendo necessariamente está
presente a hipossuficiência do consumidor.
Conclusão
O CDC avançou muito ao reconhecer de forma presumida a
vulnerabilidade do consumidor em uma relação de consumo.
Mas com certeza o maior avanço do CDC foi inverter o ônus da
prova em uma relação consumerista, desde que cumpridos alguns
requisitos, para facilitar a defesa do consumidor em juízo, reequilibrando a
relação jurídica consumerista.
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Para comprovar este avanço explicitado, caracterizamos no
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presente artigo, o consumidor e o fornecedor, demonstrando quando se
encontra presente uma relação consumerista. Foi necessária esta
constatação para mostrar a desigualdade que rege esta relação,
evidenciando a necessidade de aplicação do instituto da inversão do ônus
da prova, pela autorização do princípio da igualdade material.
Posteriormente, foram apresentados os requisitos necessários
para aplicação do instituto referido: verossimilhança das alegações e
hipossuficiência do consumidor. Demonstrou-se ainda, a necessidade de
cumulação destes requisitos para a justa e correta aplicação da finalidade
da inversão do ônus da prova.
Por fim, comprovou-se a verdadeira finalidade da inversão do
ônus da prova na relação de consumo, a saber: proteger o consumidor face
ao fornecedor, de forma a reequilibrar uma relação jurídica desigual,
facilitando a defesa do consumidor em juízo. Dessa forma, comprovou-se
que a inversão do ônus da prova é o principal instrumento de reequilíbrio
de uma relação de consumo.
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RESUMO: O presente trabalho objetiva a reflexão crítica sobre o tema da
função social da posse, e sua ligação com o direito à moradia e o direito à
propriedade. Inicia-se com um histórico da configuração das moradias no
Brasil, evidenciando o aspecto de interesse privado sobre a propriedade, em
que possui caráter de mitigação dos direitos sociais. Após, com um viés
jurídico que preleciona a função social da propriedade e logo, da posse, é
feita uma crítica relacionada às ocupações de imóveis e os sujeitos
envolvidos, com o objetivo de mostrar a razoabilidade de prevalência de
direitos, sem que não seja mitigado o interesse público. A metodologia
utilizada foi a pesquisa bibliografia e a análise documental.
Palavras-chaves: posse; função social; dignidade; moradia; propriedade.
Sumário: Resumo - 1. Introdução - 2. Breve Histórico da Moradia no Brasil3. Constituição Federal e Código Civil de 2002: uma vertente sociológica - 4.
A questão da moradia no Brasil - 5. Conclusão 6. Referências

1. Introdução
A Constituição brasileira de 1988 prevê a limitação do poder de
propriedade por sua função social. Nesse aspecto, a posse, que seria uma
situação de fato que aparenta ser propriedade, acabar por se inserir em tal
dispositivo, devendo, portanto, ser respeitada e protegida.
Em uma análise histórica, depreende-se que a questão de ocupações
de moradias e terras não é novidade, e possui uma nascente. A propriedade
foi sempre uma prioridade e por anos tida apenas como um direito. Em
oposição a isso, a Constituição também a colocou como um dever. Logo, a
270
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propriedade que não esteja em exercício da função social, está em uma
situação de ilegalidade.
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Quando se coloca a posse como um reflexo da propriedade, pois a
aparenta, ela é consequentemente protegida, por mais que exista um título
que comprove o último. Dá-se isso por ser uma questão social, e refere-se a
direito imóvel, de moradia. É relevante desse modo, a consideração e o
estudo das teorias sociológicas da posse, para o entendimento da questão
das ocupações, em suas diversas diferenças de sujeitos.
Nesse raciocínio, faz-se uma abordagem breve de como aconteceu o
processo de estruturação das moradias no Brasil, com as suas devidas
dificuldades, sobretudo com o processo de europeização de grandes
cidades, como o Rio de Janeiro, que derrocou na criação das favelas.
Em seguimento, se faz uma análise jurídica das teorias que vigem no
Código Civil brasileiro sobre a posse, e a vertente social que a Constituição
brasileira de 1988 trouxe sobre o tema, estabelecendo limitações sobre o
5
direito à propriedade, devendo esta, obedecer a uma função social. Por fim,
há uma contextualização de acontecimentos recentes que envolvem a
problemática das ocupações e da função social, existente em um conflito de
interesses, entre proprietários e aqueles que não possuem moradia. O
método utilizado foi pesquisa bibliográfica e análise documental.
2. Breve Histórico da Moradia no Brasil
Em vista de uma contextualização da importância da função social da
posse, uma base histórica brasileira sobre a o processo de configuração das
moradias faz-se de suma relevância, tomando em conta os diversos atores
envolvidos, no que se refere aos proprietários e as famílias sem moradias e
que ocupam.
Em um primeiro momento, tem-se que a própria divisão inicial das
terras brasileiras aconteceu de forma limitada a detentores de poder
perante a corte portuguesa, e foi mantida até por volta de 1821, não muito
tempo antes da abolição da escravatura, em 1888. O episódio, que
teoricamente seria algo plausível, provocou um desequilíbrio maior na
organização das moradias, considerando que na verdade, os que eram
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mantidos como escravos, não tiveram a garantia da moradia. O processo de
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urbanização é compreendido por Darcy Ribeiro (2015):
Assim, apesar das imensas diferenças que
mediavam entre as formações socioculturais europeias
e brasileiras, ambas eram fruto de um mesmo
movimento civilizatório. Com a industrialização se
altera essa constelação urbana no que tinha de
fundamental, que era sua tecnologia produtiva,
transformando todo o seu modo de ser, de pensar e
de agir. Provocaria uma sequencia de alterações
reflexas nas sociedades dependentes, de natureza
tanto técnica quanto ideológica que, aqui também,
transfigurara o caráter da própria civilização. (RIBEIRO,
2015, p. 149).
Soma-se a isso, o processo de europeização de algumas cidades
brasileiras, no início do século XX, que consistiu na desapropriação das
moradias centrais que não continham aspectos nobres, e assim, contribuiu
para a formação das favelas. Isto porque, em razão da importância das
grandes cidades brasileiras, principalmente do Rio de Janeiro, na rede de
crescimento econômico, provocou um grande fluxo de estrangeiros, que
muitos, devido a falta de higiene, acabavam morrendo por doenças
contraídas no país, sendo o Rio de Janeiro, por algum tempo, sido
conhecido por “túmulo dos estrangeiros” (NOVAIS, 1998). Nesse sentido:
As elites emergentes imputavam-se o dever de
livrar o país do que consideravam “atraso”, atribuído
ao passado colonial e imperial do país, e visível na
aparente confusão dos espaços urbanos, povoados de
ruas populosas e barulhentas, de habitações
superlotadas, de epidemias que se alastravam com
rapidez pelos bairros, assolando continuamente as
grandes capitais litorâneas.(NOVAIS,1998, p.132)
Contemporaneamente, o Movimento dos Sem Terra e Movimento
dos Sem Teto tem relevância luta política pela reforma agrária, ocupações
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de terras e propriedades imóveis abandonadas, que fatidicamente não
estão exercendo a função social da propriedade, e a partir disso, agem em
prol da função social da posse.
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Nesse sentido, quando se é analisado os diversos pontos de vista da
questão da posse atualmente, por mais que se fale em direitos, não é
possível negar a história. É ela quem refuta a verdade sobre os problemas
de terra e moradia que muitos precisam enfrentar rotineiramente, quando
não possuem um lugar seguro para residir, enfrentam psicologicamente às
situações em que são colocados.
Importante frisar que os pontos evidenciados, possuem um teor
eminentemente social, revelando-se desde o começo com tendências
higienistas, e de segregação social. A nova tendência constitucional,
entretanto, evidencia uma proteção jurídica diante dessa problemática.
3. Constituição Federal brasileira de 1988 e Código Civil
brasileiro de 2002: uma vertente sociológica
5

Juridicamente os conceitos de propriedade e de posse colaboram
para a compreensão da visão e postura que o Estado deve manter-se em
caso de conflito de direitos, e assim, garantir que os deveres também sejam
exercidos.
O conceito de propriedade, baseando-se nos preceitos do Código
Civil de 2002 e na Constituição Federal, é limitado. Por mais que muitos
autores tragam em suas respectivas doutrinas como direitos absolutos,
como o faz Carlos Gonçalves, não o é. Exemplo disso é o trazido no artigo
170 inciso III da Constituição Federal, que prevê que a propriedade deve
estar exercendo uma função social, limitando então, tal direito, impondo
um dever. Sendo assim, quando uma propriedade encontra-se abandonada,
vazia, sem cumprir tal função, ela está em uma situação ilegal. O segmento
a seguir, do artigo de Samara Costa, sobre a função social da posse, explica
a conceituação da propriedade, tendo em evidência sua ligação com a
posse:
Em referência à tradição, os direitos reais são
tidos como absoluto. Entretanto, Diniz (2006) adverte
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que admitir a existência de direitos estritamente
absolutos é negar a própria existência do direito.
Ainda sobre a polêmica, aponta Venosa apud José
Oliveira Ascensão que o caráter absoluto dos direitos
reais deve ser visto em paralelo com os direitos
relativos. Nesse ínterim, permite-se inserir o instituto
da função social também na pose e propriedade como
instrumento que transcende o absolutismo dos
direitos reais e se apresenta como limitador dos
interesses privados ante aos coletivos, de ordem
social. (COSTA, 2012, p.)
É nesse sentido de ilegalidade que se pode colocar a função social
da posse. A posse é defendida mesmo em face do proprietário. Afere-se,
portanto, que a represália contra as ocupações que estão em evidência
corriqueiramente, devem ser observadas criticamente e não apenas pelo
viés do direito do proprietário e do papel mediador da polícia em tais
situações. A decisão do juiz que defere a desocupação é exteriorização da
vontade da lei, o que deve ser questionado se é de fato a que está sendo
imposta.
Colocadas as teorias da posse, sendo elas a subjetiva de Savigny,
objetiva de Ihering e as sociológicas de Silvio Perozzi Raymond Saleilles e
Hernando Gil, é considerado que no Direito Civil brasileiro segue-se a teoria
objetiva de Ihering. A teoria preconiza que sempre que haja o exercício dos
poderes de fato, inerentes à propriedade, existe posse, com as devidas
exceções, que se caracterizam como detenção (GONÇALVES, 2010).
Em conformidade com os artigos 5º, XXIII, 182 §2º e 186, todos da
Constituição Federal de 1988, o dispositivo civil tem um teor sociológico,
em que se coloca como critério primordial, a função social da propriedade.
Em um sentido lógico, sendo a posse uma situação de fato que aparenta
propriedade, a função social citada se estende e por isso mesmo, deve ser
protegida.
Veja-se que a disposição de refletir sobre os diversos sujeitos que
estão envolvidos nas ocupações de propriedades por exemplo, já pode ser
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pautada pela própria legislação. Coloca o proprietário como detentor de
um direito pleno, todavia, com limitações.
4. A Questão da Moradia no Brasil
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O entendimento histórico e legislativo é basilar para um
posicionamento crítico acerca das ocupações de imóveis, que é
acontecimento sempre presente no decorrer dos anos do Estado. A
situação decorre de interligações de setores sociais e econômico.
A partir disso, como forma de visualização prática, a reintegração de
posse do Hotel Aquarius, em 2014, em São Paulo, aconteceu de forma
truculenta, e coloca em pauta a discussão entre o previsto no art. 6º da
Constituição Federal do Brasil, que é o direito à moradia, como também, o
direito à propriedade, também constitucionalmente previsto, no art. 5º
inciso XXII. Ambas as partes possuem direitos constituídos, mas no caso em
questão, estão em conflito.
Nesse contexto, a forma5 que a reintegração de posse aconteceu,
como foi judicialmente decidida para que ocorresse no hotel Aquarius,
revela a tendência que acompanha o Brasil desde a sua formação. O local
que foi submetido à reintegração, viviam várias famílias, cerca de duzentas,
ocorreu com violência, o que faz refletir sobre a razoabilidade da decisão:
teria o direito à propriedade, mesmo que não estivesse cumprindo sua
função social, uma sobreposição ao direito à moradia, e ainda, se é
proporcional realizar a reintegração por meio da força, mesmo que
presentes idosos, crianças e acima de tudo, cidadãos. Diante de uma matriz
histórica, tais fatos representa uma mantença da prevalência dos direitos
privados aos sociais, através inclusive, do abuso de poder. Coloca de forma
coerente Darcy Ribeiro (2015):
[...] A ordem social brasileira, fundada no
latifúndio e no direito implícito de ter e manter a terra
improdutiva, é tão fervorosamente defendida pela
classe política e pelas instituições do governo que isso
se torna impraticável. É provável que a União
Democrática Ruralista (UDR), que representa os
latifundiários no Congresso, seja o mais poderoso
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órgão do Parlamento. É impensável fazê-la admitir o
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princípio de que ninguém pode manter a terra
improdutiva por força do direito de propriedade, a fim
de devolver as terras desaproveitadas à União para
programas de colonização.(RIBEIRO, 2015, p.152)
As contradições existentes na discussão sobre a problemática
revelam argumentos coerentes pendentes de ambos os lados, entretanto,
com um desfecho que revela a derrocada de interesses intrínsecos à uma
elite brasileira. O previsto constitucionalmente, e a construção doutrinária
sobre o tema, não é fatidicamente observado, como se pode deferir de
acontecimentos como a reintegração do Hotel Aquarius. Além de terem
que ocupar para terem moradia, sobrevivem de forma precária, vulneráveis
a riscos à própria vida como o evidenciado no incêndio no prédio ocupado
por famílias sem-teto em maio de 2018, no centro de São Paulo.
5. Conclusão
Depreende-se do desenvolvimento, a importância da compreensão
que a função social é uma amplitude da sociabilidade. Ela direciona que os
direitos particulares não são os únicos que necessitam ser resguardados, o
social deve ser respeitado sem ser lesionado. A proteção da posse está
disposta justamente com a intenção de evitar a violência e pela busca da
paz social. A necessidade de moradia que gera as ocupações das
propriedades.
O caráter democrático e de direito da Constituição Federal de 1988,
preocupa-se com questões como esta, e dispõe explicitamente do que deve
ser preponderado. Entretanto, fatidicamente, não é o que se observa, com a
deturpação interpretativa para a aplicação da legislação. Além disso, ocorre
uma delonga para uma solução resolutiva da problemática. Há muitas
pessoas sem casa, e ainda, muitas casas sem gente. Se a moradia é um
direito, e a função social da posse um dever, a ocupação de lugares
abandonados não deveria ser tomado como ilegal.
Juridicamente, há mecanismos suficientes para se realizar a
ponderação entre o direito à propriedade e ao de moradia, sem que com
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isso, aconteçam desfalques e privilégios para alguns, pois na falta de
responsabilidade com um dever, como o da função social da posse, o
direito à moradia pode ser exercido, ainda que com carências estruturais
que devem ser reparadas pelo poder público.
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RESUMO: Este trabalho pretende comprovar a violação ao princípio do
não retrocesso pela Lei 13.135/2015 diante das alterações trazidas ao
dependente cônjuge ou companheiro ao direito social de percepção de
Pensão por morte. As alegações provêm da natureza maléfica das
alterações, bem como do caráter retrospectivo destas. Para tanto, será
demonstrada a natureza social do direito à Previdência Social, serão
abordadas as alterações para recebimento da pensão por morte ao cônjuge
ou companheiro e, por fim, será abordado o princípio do não retrocesso,
comprovando-se a violação da Lei 13.135/2015 ao princípio supracitado.
Palavras-Chave: Lei
13.135/2015. Pensão
por
morte.
Cônjuge.
Companheiro. Direito social. Violação. Princípio do não retrocesso.
Introdução
O presente trabalho provém de questionamentos sobre a evidente
violação a princípios previdenciários ocasionada pelas alterações
promovidas pela Medida Provisória nº 664 convertida na Lei nº 13.135/2015
ao benefício pensão por morte.
Os questionamentos decorrem do manifesto retrocesso social
ocasionado pela Lei nº 13.135/2015 ao alterar de forma maléfica o direito
social ao recebimento de benefício pensão por morte, ao cônjuge ou
companheiro do segurado falecido.
Assim, o artigo tem o intuito de analisar a alteração promovida pela
Lei nº 13.135/2015 ao inserir um termo final para recebimento de pensão
por morte ao cônjuge sobrevivente de acordo com determinadas faixas
etárias, bem como ao estabelecer contribuição mínima e exigência de
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tempo mínimo de casamento, comprovando o retrocesso social e a ofensa
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a dignidade da pessoa humana criada pelo dispositivo legal.
Para tanto, será apresentado brevemente a Previdência Social e a
pensão por morte como direitos sociais, garantidos pela Constituição
Federal de 1988, bem como pelos princípios norteadores do instituto, para
demonstrar que estão abarcados pela proteção do princípio do não
retrocesso.
Conseguinte, abordar-se-á o instituto da pensão por morte,
listando as alterações promovidas pela Lei nº 13.135/2015, especialmente a
inserção de tempo de duração para recebimento do benefício de acordo
com determinadas faixas etárias, bem como exigência mínima de
contribuições do falecido ao INSS e tempo mínimo de casamento.
Por fim, será analisado o princípio do não retrocesso social,
demonstrando a violação deste princípio pela Lei nº 13.135/2015, pelo
evidente retrocesso social causado pelas alterações maléficas introduzidas
pelo dispositivo legal ao cônjuge ou companheiro sobrevivente.
A previdência social e a 5pensão por morte como direitos sociais
garantidos pela Constituição Federal e pelos princípios norteadores
daquele instituto
A seguridade social foi definida no caput do artigo 194 da
Constituição Federal como “um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar o direito à
saúde, à previdência e à assistência social” (BRASIL, 1988). Dessa forma, a
definição constitucional estabelece a seguridade social como gênero, sendo
a saúde, a assistência social e previdência social, espécies.
A seguridade social está inserida no Título VIII da Constituição da
República, dedicado a ordem social, razão pela qual os direitos referentes à
previdência, saúde e assistência social são considerados direitos sociais.
No presente trabalho trataremos especificamente da previdência
social, uma vez que esta cuida do benefício previdenciário objeto deste
artigo, pensão por morte, conforme estabelecido pela Lei 8.213/91 (BRASIL,
1991):
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Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social
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compreende as seguintes prestações, devidas inclusive
em razão de eventos decorrentes de acidente do
trabalho, expressas em benefícios e serviços:
II - quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
A previdência social está prevista nos artigos 201 e 202 da
Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre os princípios que norteiam
o instituto, como da solidariedade, da universalidade de cobertura e
atendimento, da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços
entre as populações urbanas e rurais e da irredutibilidade do valor dos
benefícios, reiterando o caráter social da previdência social. Ademais, a
previdência social está inserida no rol de direitos sociais estabelecido no
artigo 6º da Constituição Federal.
Demonstrado a previdência social como direito social, e, portanto, o
recebimento da pensão por morte também como direito social, necessário
discorrer sobre este instituto, bem como das alterações promovidas pela Lei
nº 13.135/2015
A pensão por morte e as alterações promovidas pela Lei nº
13.135/2015
A pensão por morte é um benefício previdenciário devido aos
dependentes dos segurados previsto no artigo 16 da Lei 8.213/91:
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, na condição de dependentes do
segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o
filho não emancipado, de qualquer condição, menor
de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha
deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
II - os pais;
III - o irmão não emancipado, de qualquer
condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
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ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou
deficiência grave;
No presente artigo trataremos apenas de parte do inciso I do artigo
16, ou seja, do cônjuge ou companheiro sobrevivente, uma vez que este
trabalho visa questionar apenas as alterações sofridas quanto a estes
dependentes.
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O cônjuge ou companheiro sobrevivente antes da entrada em vigor
da Medida Provisória nº 664 convertida na Lei nº 13.135/2015 receberia a
pensão por morte do de cujus até o seu óbito, independentemente da
idade que possuía na data de falecimento do marido ou companheiro
falecido. Ademais, não se exigia número mínimo de contribuições do
segurado falecido e tempo mínimo de duração do casamento.
Todavia, o dispositivo legal citado instituiu prazo de duração da
pensão por morte devida aos cônjuges ou companheiros, escalonados em
função da idade destes, condicionada a contribuição mínima de 18 meses
5
do segurado falecido. Entretanto, garantiu aos dependentes do segurado
que não efetuou as 18 contribuições mensais, um benefício de apenas 04
meses.
A Lei nº 13.135/2015 exigiu ainda do cônjuge ou companheiro
duração mínima de dois anos de casamento ou união estável para este que
faça jus ao benefício pensão por morte, com exceção dos óbitos do
segurado decorrentes de acidente de qualquer natureza ou doença
profissional ou de trabalho. Garantiu também ao cônjuge ou companheiro
que não cumpra este requisito, o recebimento de 04 meses de benefício.
Assim, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.135/2015 ao
artigo 77 da Lei 8213/91, a duração do benefício de pensão por morte será
de (BRASIL, 1991):
Artigo 77, V:
1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um)
anos de idade
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e
seis) anos de idade;
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3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte
e nove) anos de idade;
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40
(quarenta) anos de idade;
5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43
(quarenta e três) anos de idade;
6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais
anos de idade.
Com a alteração legislativa, o tempo de duração da pensão por
morte devida ao cônjuge ou companheiro será calculado de acordo com a
sua idade no momento do óbito do segurado, sendo que será vitalícia
apenas quando o dependente tiver 44 anos ou mais, o que alterou
significamente a sistemática então existente, prejudicando os dependentes
menores de 44 anos de idade que após a alteração legislativa não
receberão de forma vitalícia o benefício de pensão por morte.
Descritas as alterações feitas pela Lei nº 13.135/2015, passa-se a
análise do princípio do não retrocesso.
Princípio do não retrocesso social
O princípio do não retrocesso é a proteção dada aos direitos sociais
concretizados no ordenamento jurídico contra supressão ou redução
ocasionada pela edição de dispositivos legais retrospectivos. Isso porque,
quando previstos na legislação, os direitos sociais são direitos adquiridos,
não podendo, portanto, ser suprimidos ou reduzidos pela atuação do poder
público, mas apenas ampliados.
Neste sentido, Canotilho dispõe (1999, p.474/475 apud SARLET,
2007, p. 450):
Após a sua concretização em nível constitucional
em nível infraconstitucional, os direitos fundamentais
sociais assumem simultaneamente, a condição de
direitos subjetivos a determinadas prestações estatais
e de uma garantia institucional, de tal sorte que não
se encontram mais na (plena) esfera de
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disponibilidade do legislador, no sentido de que os
direitos adquiridos não mais podem ser reduzidos ou
suprimidos.
Assim, o objetivo do referido princípio é impedir a ocorrência do
retrocesso, proibindo a atuação do Poder Legislativo na edição de leis que
retirem ou diminuam direitos sociais já consagrados em dispositivo legal
anterior.
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Portanto, o princípio do não retrocesso objetiva proteger direitos
sociais contra leis retrospectivas, que reduzam ou suprimam direitos sociais
já adquiridos, de forma a garantir segurança jurídica à pessoa humana,
garantindo-lhe a sua dignidade.
Violação da Lei 13.135/15 ao Princípio do não retrocesso
Como já demonstrado, o Princípio do não retrocesso é a proteção
dada aos direitos sociais concretizados por dispositivo legal contra
supressão ou redução pelo 5 Poder Legislativo na edição de leis
retrospectivas.
Assim, sendo o recebimento da pensão por morte direito social,
como já abordado anteriormente, não poderia sofrer redução ou supressão
por dispositivo legal, mas apenas ampliação.
Ocorre que, de forma contrária ao princípio constitucional
supracitado, a Lei 13.135/15 reduziu e suprimiu o direito social do cônjuge
ou companheiro ao recebimento do benefício previdenciário pensão por
morte, uma vez que alterou a sistemática de concessão do benefício, ao
agravar os requisitos necessários para percepção da pensão por morte.
A violação supramencionada ocorreu porque o referido dispositivo
introduziu tempo mínimo de 02 anos de duração do casamento entre
cônjuges e um mínimo de 18 contribuições mensais pelo segurado para
recebimento da pensão por morte, requisitos que prejudicaram os
dependentes do falecido.
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Além disso, a referida lei estabeleceu tempo de duração do
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benefício de pensão por morte de acordo com a idade do cônjuge
dependente na data do óbito do segurado, somente autorizando a pensão
vitalícia para cônjuge ou companheiros com idade igual ou superior a 44
anos.
Desse modo, ao introduzir requisitos que suprimem ou reduzem o
direito social ao recebimento do benefício de pensão por morte aos
dependentes cônjuges ou companheiros, a Lei 13.135/2015 violou um
princípio constitucional implícito norteador da Previdência Social: o
princípio do não retrocesso.
Reiterando a evidente violação, em artigo científico publicado no
site jurídico Dom Total, Duarte e Dutra afirmam:
A alteração legislativa aniquilou gravemente um
direito social dos dependentes resguardado na
Constituição Federal como direito fundamental e
intocável (DUARTE E DUTRA, 2016).
Demonstrada a violação ao princípio do não retrocesso pela nova
sistemática de pensão por morte ao cônjuge ou companheiro introduzida
pela Lei 13.135/15, passa-se a conclusão deste artigo.
Conclusão
Conforme fundamentado no desenvolvimento do presente artigo, a
Lei 13.135/15 introduziu alterações aos requisitos para concessão de
pensão por morte ao dependente cônjuge ou companheiro do falecido.
Como demonstrado, as alterações introduzidas pela lei foram
maléficas porque alterou de forma retrospectiva o direito social do cônjuge
ou companheiro do segurado falecido ao recebimento de pensão por
morte, garantido de forma mais benéfica por lei anterior (Lei 8213/91).
Dessa forma, as alterações do dispositivo legal supramencionado
ofenderam ao princípio do não retrocesso, pois referido princípio somente
permite que direitos sociais sofram alteração posterior mediante lei para
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ampliação de direitos, o que não ocorreu, uma vez que as alterações
reduziram e suprimiram o direito social do cônjuge ou companheiro de
percepção de pensão por morte.
Portanto, conclui-se que a Lei 13.135/15 ofendeu ao princípio do
não retrocesso estabelecido de forma implícita pela Constituição Federal,
ao suprimir e/ou reduzir o direito social de recebimento de pensão por
morte do cônjuge ou companheiro sobrevivente.
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RESUMO: O diálogo sobre a trajetória histórica da legislação da adoção no
Brasil importa à compreensão relativo aos aspectos psicossociais deste
contexto na contemporaneidade. O presente artigo visa apresentar breve
discussão teórica sobre a legislação da adoção desde o período colonial até
os dias atuais, com a promulgação da Lei 13.509 de 22 de novembro de
2017. O texto apresenta, em forma de síntese crítica, a contextualização
histórica dos processos de institucionalização de crianças e adolescentes no
Brasil e de como a legislação da adoção evoluiu nesse contexto. A principal
crítica apresentada no presente estudo refere-se aos efeitos negativos
provocados ao desenvolvimento de crianças e adolescentes em função dos
processos de internação. Ademais, pontua-se questões relativas às novas
perspectivas do cenário contemporâneo da adoção no Brasil, buscando
trazer reflexões psicossociais sobre as possibilidades e desafios neste
cenário.
Palavras-chave: Adoção, Trajetória histórico-legislativa, Psicologia Jurídica.
ABSTRACT: The dialogue about the historical trajectory of the legislation of
the adoption in Brazil matters to the understanding regarding the
psychosocial aspects of this context in the contemporaneity. The present
article aims to present a brief theoretical discussion about the adoption
legislation from the colonial period to the present day, with the enactment
of Law 13,509 of November 22, 2017. The text presents, in a critical
synthesis, the historical contextualization of the processes of
institutionalization of children and adolescents in Brazil and how adoption
legislation has evolved in this context. The main criticism presented in the
present study refers to the negative effects caused to the development of
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children and adolescents due to hospitalization processes. In addition,
questions are raised regarding the new perspectives of the contemporary
scenario of adoption in Brazil, seeking to bring psychosocial reflections on
the possibilities and challenges in this scenario.
Keywords: Adoption, historical-legislative trajectory, Legal Psychology.
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SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO – 2. TRAJETÓRIA HISTÓRICO-LEGISLATIVA DA
ADOÇÃO NO BRASIL – 3. CONCLUSÃO – 4. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo central apresentar uma breve
discussão teórica relativo aos aspectos históricos da legislação da adoção
no Brasil. A importância em ampliar este estudo encontra-se no sentido de
compreender a trajetória que resultou na formulação da lei que atualmente
está em voga, Lei 13.509/2017, que cria mecanismos para acelerar o
5
processo de adoção no Brasil. Através
da presente síntese crítica, busca-se
apresentar sobretudo as implicações nos aspectos psicossociais observados
no panorama histórico e social da lei.

2 TRAJETÓRIA HISTÓRICO-LEGISLATIVA DA ADOÇÃO NO BRASIL
Até meados do século XX, o Brasil não dispunha de uma
regulamentação jurídica para a adoção. A prática de adotar uma criança era
permitida exclusivamente a casais que não tinham filhos biológicos. Para
contextualizar os processos de institucionalização de crianças e
adolescentes no Brasil, será apresentado um panorama histórico dos
modelos de abrigamento e acolhimento perpassando pelo período colonial
chegando até os dias atuais.
A leitura de Cagnani (2016) aponta que no período colonial no
Brasil, até meados do século XVIII foi a chamada fase caritativa, nos
conventos e colégios de órfãos; o que prevalecia era o sentimento de
fraternidade, a maioria com iniciativa religiosa e sem intenção de promover
mudanças sociais.
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Posteriormente, na metade do século XIX até parte do século XX, a
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autora sinaliza para a fase filantrópica, pontuando sobre os novos modos
de assistência em creches, asilos, internatos. Nesse contexto, as crianças e
adolescentes institucionalizados passaram a ser alvo de intervenções de
caráter formador/reformador do Estado e de setores ligados à religião e à
filantropia.
Importa dialogar com Rizzini e Rizzini (2004), em que os autores
criticam a queda do modelo de internato nessa fase, em que as camadas
burguesas abriram mão dessa modalidade enquanto que para as famílias
pobres o modelo permanece até a contemporaneidade.
Somente em meados do século XIX e início do século XX é que
iniciam as novas formulações de políticas públicas voltadas à proteção das
crianças. Neste cenário, a primeira legislação sobre adoção é promulgada:
Lei 3.071 de 1916, no Código Civil Brasileiro, dentro do direito de família.
Esta lei preconizava que a adoção poderia ser realizada apenas para
pessoas ou casais sem filhos, com idade mínima de 50 anos, restringindo,
desta forma, as adoções para pessoas que não tiveram filhos biológicos.
Além disso, deveria haver uma diferença de idade entre os adotantes e os
adotados de 18 anos; o adotante poderia ser uma única pessoa, mas caso
fosse um casal, deveriam ser civilmente casados.
A adoção poderia ser desfeita após a maioridade da criança
adotada, se ela e o(s) adotante(s) assim quisessem, ou então quando o
adotado cometesse ingratidão contra o adotante, sem que fosse explicitado
na lei do que se tratava exatamente. A regulamentação se dava através de
escritura, ou seja, era feito um contrato e o Cartório emitia o documento da
adoção sem que houvesse um processo judicial. Como na maioria das vezes
a família biológica estava de acordo com a adoção, a lei não interferiu nos
direitos destes sobre a criança, não ocorrendo a destituição desse poder.
Por volta do início do século XX, em meio a pedidos de ações mais
centralizadas de assistência por parte do poder público de forma que a
evolução nessa área seguisse os avanços da ciência, em 1927 foi aprovado
o Código de Menores, prevendo medidas de assistência e proteção à
infância, fazendo com que o Brasil pudesse adotar medidas de vigilância e
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controle da criança e do adolescente abandonados e em conflito com a lei.
Em 1941 foi criado o Serviço de Assistência ao Menor – SAM, que tinha o
objetivo de atender crianças e adolescentes autores de atos infracionais
com o uso de um modelo tipicamente correcional e repressivo (CAGNANI,
2016).
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Decorreram 40 anos para que novas mudanças fossem efetivadas
visando estimular as adoções. A Lei 3.133 de 1957 diminuiu a idade mínima
do adotante para 30 anos e a diferença entre o adotante e o adotado para
16 anos, colocando como requisito aos pretendentes que fossem um casal,
que tivessem pelo menos 5 anos de relacionamento oficial. A adoção
também deixa de ser exclusividade de casais sem filhos biológicos. Um
incremento interessante dessa lei foi a possibilidade do adotado, a seu
critério, manter o sobrenome da família de origem e/ou acrescentar o
sobrenome da família adotante.
Desde a primeira lei, o adotado deveria consentir com a adoção. Em
sendo um bebê, a concordância
5 deveria ser dada por seu representante
legal – tutor, curador, mãe ou pai. A partir do incentivo da lei de 1957 os
juízes da infância (denominados na época como juízes de menores)
passaram a pressionar os Cartórios para que somente regularizasse a
escritura da adoção de bebês mediante uma autorização judicial. É neste
momento que o poder judiciário começa a intermediar a prática da adoção
Com a criação da Política Nacional de Bem-Estar do Menor –
PNBEM, a autora critica a proposta claramente assistencialista, pontuando
que a partir da década de 1960, tem-se a fase do Estado do Bem-Estar do
Menor por meio da Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor –
FUNABEM e suas instituições popularmente chamadas de “FEBEM”.
Em 1965, uma nova lei é promulgada, Lei 4.655 e a questão mais
inovadora desta lei foi a criação da “legitimação adotiva”. Por meio de
uma decisão judicial as crianças que estavam em “situação irregular”
passaram a ter os mesmos direitos dos filhos biológicos. Tais situações
foram descritas na legislação como filhos de pais desconhecidos ou pais
que declararam por escrito a concordância com adoção. Para as crianças
menores de 7 anos, também foram consideradas situações em que os pais
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perderam os direitos legais sobre os filhos e nenhum outro familiar
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reivindicou sua guarda; já para as maiores de 7 anos, foi prevista a
legitimação adotiva para as crianças que já estavam sob os cuidados dos
adotantes, como no caso de viúvos(as) ou desquitados(as).
Esta legislação de 1965 pontua outras questões que são mantidas
até os dias atuais: a) o rompimento definitivo da criança com a família de
origem por meio de formalização do registro de nascimento, fazendo
constar o nome dos pais e avós adotantes, suprimindo o nome da família
biológica e, por conseguinte, b) a irrevogabilidade da adoção, isto é, ela não
poderia ser mais desfeita.
Décadas mais tarde, a realidade das instituições começou a
orientar-se para novas configurações com a abertura democrática, a
legislação e políticas se voltavam para as crianças e adolescentes. Dessa
forma, a trajetória histórica do processo de desenvolvimento políticoeconômico-social do Brasil encontrava-se relacionada à institucionalização
de crianças e adolescentes.
Ademais, os processos de internação provocavam efeitos negativos
aos seus desenvolvimentos, em razão da realidade dessas instituições
implicar em uma estranheza à vida desses sujeitos, causando desajustes no
contexto ambiental, social, familiar, escolar dentre outros.
As atenções do poder público continuaram voltadas para a infância,
e a Lei de 1979, Código de Menores, traz grandes alterações quanto à
“assistência, proteção e vigilância” de crianças menores de idade. No que
diz respeito à adoção, esta passa a ser incluída agora como uma medida
protetiva da infância – e não mais dentro do direito de família.
O Código de Menores estabelecia que os adotantes deveriam
comprovar por meio de documentos as seguintes qualificações:
estabilidade conjugal, comprovação de idoneidade moral, atestado de
sanidade física e mental e adequação do lar. Tais documentações tornaramse obrigatórias nos processos de adoção.
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A legislação, nesses novos moldes, pontuou dois tipos de adoção:
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simples e plena. A adoção simples visava a regulamentação da situação
irregular que algumas crianças se encontravam, intermediando o acordo
entre famílias, seguindo um rito semelhante ao descrito anteriormente. Já
na adoção plena, dissolvia as diferenças entre os direitos de filhos
biológicos e filhos por adoção, e explicitou o rompimento de qualquer
vínculo entre o adotado e a família de origem. Pela primeira vez, a lei passa
a ordenar parâmetros para a adoção internacional: os estrangeiros só
podiam realizar a adoção simples.
Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, em 1990, na lei 8.069 o país testemunhou importante passo na
garantia de direitos e mudanças nos moldes desses serviços. Neste
contexto, o abrigo passa a ser considerado uma medida protetiva de
caráter excepcional e provisório, que deve atender crianças e adolescentes
sob medida protetiva de abrigo (Art. 101, ECA), ou seja, em situação de
vulnerabilidade social, abandono ou afastados do convívio familiar pela
autoridade competente.

5

Portanto, as instituições e o Estado passaram a ter seu
compromisso pautado na contraposição às antigas práticas, sendo
necessário romper com o modelo institucional mantido até então, como
orfanatos, internatos e abrigos de longa duração; e assim, nessa nova
configuração, importaria preservar os vínculos familiares ou integrar em
família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção da família
de origem. A intermediação e autorização das adoções pelo poder
judiciário passa a ser imperiosa no caso de crianças e adolescentes,
deixando de existir a modalidade de adoção simples.
O ECA propõe uma crítica aos modelos antecedentes, que eram
pautados no confinamento em instituições totais, passando a defender que
a pobreza se trata de uma problemática estrutural exigindo, por sua vez,
novas perspectivas de tratamento, valorizando a permanência de crianças e
adolescentes com suas famílias (CASTEL, 2003). Esta é apontada como a
perspectiva na qual as crianças e adolescentes passam a ser vistos como
sujeitos que tiveram seus direitos violados ou ameaçados.
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A leitura de Paiva (2004) é esclarecedora no tocante aos
significados e possibilidades da adoção. A autora pontua que as principais
inovações do ECA relativamente à adoção de crianças e adolescentes
referem-se a:
“redução da idade mínima do adotante para 21
anos; a desvinculação da adoção do estado civil do
adotante; a impossibilidade de avós e irmãos
adotarem; a introdução e regulamentação das
adoções unilaterais (um dos cônjuges ou concubinos
podendo adotar o filho do outro); a adoção póstuma
(que se concretiza mesmo se o adotante falecer
durante o processo de adoção); a regulamentação das
adoções internacionais (…)” (p. 46).
Num panorama mais recente, ainda dentro do histórico das
mudanças e avanços no cenário da adoção no Brasil, em 2009 foi
sancionada a lei 12.010, conhecida como Nova Lei da Adoção que veio com
a intenção de modernizar, organizar e aumentar o sistema protetivo da
criança e do adolescente, dando prioridade ao convívio familiar e
comunitário, ressaltando a importância da acessibilidade e consideração à
história de vida no processo (BRASIL, 2012). Esta legislação versa sobre
outros aspectos da proteção da infância, objetivando o aperfeiçoamento da
sistemática prevista para garantia do direito à convivência familiar a todas
as crianças e adolescentes.
A adoção continua sendo analisada como uma modalidade
colocação da criança em família substituta, mas introduz a noção
excepcionalidade. Preconiza que quando um direito da criança
adolescente está sendo violado ela pode ser protegida por meio
acolhimento institucional.

de
de
ou
do

O primeiro objetivo a ser realizado pela rede de proteção (serviços
de acolhimento, equipamentos do Sistema Único de Assistência Social SUAS e Sistema Único de Saúde - SUS, vara da infância) deve ser o retorno
à família de origem (pais biológicos ou família extensa). Quando esse
retorno não se faz possível, o objetivo passa a ser a colocação em família
adotiva.
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Ora, segundo a legislação atualmente em vigor, é preciso que os
pais biológicos tenham perdido todos os direitos legais sobre a criança ou
adolescente para que a adoção possa ser efetivada. A ação de destituição
do poder familiar dos pais acontece em um processo independente –
portanto, tem ritos processuais próprios
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Embora a legislação e as orientações técnicas que regulam os
serviços de acolhimento indiquem haver necessidade de se assemelhar à
dinâmica de uma residência, atendendo pequenos grupos e mantendo
vínculos fraternos, possibilitando um ambiente acolhedor e permitindo
com que as crianças e adolescentes se desenvolvam, respeitando sua
individualidade, Cagnani (2016) critica que o acolhimento institucional, tal
como se configura nos dias atuais, não consegue desempenhar suas
funções satisfatoriamente nos serviços em função de se tratar de um
contexto estranho ao adolescente, que se depara com outras configurações
de ambiente, rotina, regras, pessoas e relações.
De acordo com as orientações
técnicas para os serviços de
5
abrigamento (CONANDA/CNAS, 2009), os serviços de acolhimento, a partir
do
ECA,
devem
se
estruturar
em
torno
dos
seguintes
princípios: a) excepcionalidade
do
afastamento
do
convívio
familiar; b) provisoriedade
do
afastamento
do
convívio
familiar; c)preservação e fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários; d) garantia de acesso e respeito à diversidade e nãodiscriminação; e) oferta
de
atendimento
personalizado
e
individualizado; f) garantia de liberdade de crença e religião; e g)respeito à
autonomia da criança, do adolescente e do jovem.
O funcionamento dos serviços de acolhimento não se dá apenas
por uma imposição legal, mas pelos efeitos que produz nos espaços sociais.
Conforme pontua Cruz Lima (2011), o que se observa é um enorme
descompasso entre as medidas jurídicas e a realidade desses serviços de
acolhimento para crianças e adolescentes no Brasil, mantendo a existência
de um hiato entre o discurso e a prática cotidiana.
Os dados do Instituto de
(IPEA/CONANDA, 2003), juntamente

Pesquisa Econômica Aplicada
com investigações científicas
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(MENEZES, 2018; HIRATA E GUIMARÃES, 2012; CRUZ LIMA, 2011; YUNES,
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MIRANDA, CUELLO E ADORNO, 2002) desvelam o cenário dos abrigos no
Brasil, dando visibilidade às práticas vivenciadas nessas instituições e
apontam para a precariedade que parece caracterizar este universo
institucional desde suas condições materiais até sua estrutura de trabalho.
Atualmente, com a Lei 13.509 de 22 de novembro de 2017, novas
perspectivas relativas a adoção estão sendo discutidas no Brasil. A lei em
questão cria dispositivos que visam dar mais celeridade ao processo de
adoção no país. Com a nova legislação, crianças e adolescentes com
deficiência, doença crônica ou necessidades específicas de saúde, e grupos
de irmãos terão prioridade na adoção.
O novo texto estabelece que pais adotivos tenham os mesmos
direitos trabalhistas de pais sanguíneos, como licença-maternidade,
estabilidade provisória após adoção e direito de amamentação — este
garante que, até o filho completar seis meses, a mãe tem dois descansos
especiais de meia hora no trabalho.
Nessa nova configuração, a justiça tem até quatro meses,
prorrogáveis por mais quatro, para concluir a habilitação da adoção. O
estágio de convivência, por sua vez, que antecede a adoção não poderá
passar de três meses. Nas adoções internacionais, o estágio de convivência
fica entre 30 e 45 dias, prorrogável pelo mesmo período por somente uma
vez. Além de modificar trechos ECA e da Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT, a lei 13.509/2017 altera, também, o Código Civil. Foi acrescentado
mais um caso em que o pai ou a mãe perde o poder familiar: entregar
irregularmente o filho para ser adotado.
A expectativa das famílias, crianças e adolescentes, na agilidade dos
processos de adoção decorrentes da última legislação não foi alcançada. É
notório que entidades ligadas à adoção têm se dedicado a intensos debates
que visam dialogar acerca das dificuldades enfrentadas e das possibilidades
a serem alcançadas.
3 CONCLUSÃO
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O presente texto teve como objetivo principal apresentar breve
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discussão teórica relativo aos aspectos históricos da legislação da adoção
no Brasil. A compreensão do panorama histórico e social do contexto da
adoção na legislação brasileira pode dar subsídio para compreender de
onde parte, onde encontra-se e busca ajudar na reflexão de onde se quer
chegar. A intenção foi despertar a reflexão acerca das possibilidades e
desafios observados neste cenário. Para conhecer essas questões atuais, é
preciso (re)conhecer a trajetória histórica e refletir sobre o que reverbera na
contemporaneidade.
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RESUMO: O presente trabalho visa uma reflexão crítica sobre o princípio da
presunção de inocência, no que pese a constitucionalidade das
possibilidades interpretativas para a sua aplicação, ao analisar a
historicidade do princípio, a sua importância e as vertentes já
compreendidas no Brasil. Em seguida, há uma análise do princípio sob um
viés do direito comparado, em que se faz o estudo da aplicabilidade do
princípio em legislações de outros países. A partir disso, há uma abordagem
da constitucionalidade na forma em que se aplica o princípio, sobretudo no
Brasil. Utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, em especial a
análise documental.
Palavras-chaves: presunção de inocência; constitucionalidade; direito
comparado.
Sumário: Resumo - 1. Introdução - 2. A presunção de inocência no Brasil- 3.
Direito comparado: a presunção de inocência em outras Constituições - 4.
Conclusão - Referências

1. INTRODUÇÃO
A percepção de conceitos pode variar no decorrer da história, em
relação a costumes, palavras e formalidades. Dostoiévski bem entendeu isso
em sua obra Diário do Subsolo[1], em que afirmou que mesmo que não se
encontre justiça na barbárie, esta continua sendo praticada. A Cleópatra foi
a imagem utilizada pelo russo, e do mesmo modo no âmbito jurídico,
apesar de não ser essa a pretensão constitucional, a personalização da
banalidade de conceitos é de fácil alcance, uma vez que a pessoalidade da
jurisdição é corriqueira, assim como a sua atuação. Em um contexto em que
o consumo é a finalidade, o real significado e função de um processo
podem ser reduzidos.
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Nesse sentido, observa-se a trajetória no direito não é diverso do
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que colocado pelo escritor russo, que mesmo em outra época, percebeu
que os nuances de conceitos podem até mudar, mas não deixará sua
essência, o que mudam são as formas de explicá-lo, mas em si, continuam
os mesmos. A compreensão disto é pertinente, pois no contexto penal, o
processo é o meio pelo qual se chega ou não em uma pena, sendo que
para isso, é necessário que seja respeitado o colocado no respectivo
código, que no caso brasileiro é de 1941, mas que foi recepcionado e então,
é presumido constitucional, e então, a interpretação deve se ater à
Constituição. Com esse suporte, a consequência é que exista o devido
processo legal, e dentre outros princípios, o da presunção de inocência.
Em uma análise histórica primeira, o conceito do princípio da
presunção de inocência existia no direito romano, e durante a idade média
foi revisto e criticado. Pelo entendimento do funcionamento do sistema
inquisitivo, de fato não há uma correspondência com a presunção de
inocência, que consistia em penalidades físicas para forçar uma confissão,
desde o início presumindo-se a 5culpabilidade do acusado[2].
Com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789 há
uma volta da real essência do princípio da presunção de inocência, que
tornou a recair com os regimes totalitários no início do século XX. Com isso,
percebe-se a facilidade com que se usa da linguagem para desconfigurar o
sentido de conceitos, distorcendo seus significados. No segundo pósguerra mundial, diante das atrocidades, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos aprovada pela da ONU (Organização das Nações Unidas) em
1948, traz em seu art. XI que toda pessoa deve ser presumida inocente[3]. O
documento influenciou, e continua o fazendo tamanha sua importância, na
inserção do dispositivo em códigos de vários países, acarretando inclusive
no debate sobre a dicotomia entre direitos humanos e direitos
fundamentais[4].
Em continuidade, o dispositivo da Declaração Universal de 1948
vinculou a globalização iminente na esfera jurídica. No Brasil, na
Constituição Federal de 1988, que inaugurou o Estado Democrático e
Social, e sucedeu um período de arbitrariedades quanto à formalidade
processual penal, em seu artigo 5º, inciso LVII, traz expressamente o
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princípio da presunção de inocência, ou presunção de não culpabilidade[5].

Boletim Conteúdo Jurídico n. 871 de 15/09/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Trata-se, portanto, de um princípio que está estreitamente ligado à
dignidade da pessoa humana, sendo que tende a inibir injustiças, sabendo
que a regra da Constituição é a liberdade. Em consonância a isso, O Brasil
aderiu à Convenção Americana dos Direitos Humanos em 1992 que traz em
seu artigo 8º, inciso I, o mesmo princípio da presunção da inocência.
Contraditoriamente, por mais que direitos fundamentais devam ser
de eficácia imediata[6], a presunção de inocência, como garantia
processual, ainda que aplicada, possui repressão suficiente por meio da
estigmatização social que vem como bônus da acusação. A moralização da
conduta inclusive pode acarretar no desenlace das formalidades do
processo penal, em que a moralidade chega ao jurídico e o massacra
através da distorção de um conceito que está claro em sua literalidade
constitucional, todavia, com um discurso que agrada a sociedade, mesmo
que não esteja eivado dos necessários aspectos jurídicos. Utilizou-se como
metodologia a pesquisa bibliográfica, em especial a análise documental.
2. A presunção de inocência no Brasil
No que tange às leis infraconstitucionais brasileiras, o Código de
Processo Penal datado de 1941, tendo artigos acrescentados, revogados e
modificados após a Constituição de 1988, por mais que sejam visíveis os
seus ranços inquisitoriais, em seu artigo 283 vem em conformidade com a
raiz democrática, com uma redação de 2011, reafirmando assim, a
presunção de inocência. A preocupação se insere quando há no judiciário
um costume decisionista[7], e uma resistência ao cumprimento do direito,
deixando-se levar pela política e pelo moralismo, em que a vontade do
povo torna-se a vontade jurídica, distorcendo a norma e desse modo,
colocando em risco a segurança jurídica.
É nesse sentido que as mudanças de entendimentos dos Superiores
Tribunais em relação ao princípio da presunção de inocência afetam
criticamente a democracia em seio constitucional. Há uma inconstância
quanto à possibilidade ou não do cumprimento da pena de prisão antes do
trânsito em julgado da condenação, sendo que em 2016, no Habeas Corpus
126.292 decidiu-se pela possibilidade, entendimento que era diverso desde
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2009[8], configurando um verdadeiro “pouco me importa” de lembranças
autocráticas[9].
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Seguindo o mesmo entendimento, o julgamento do HC 152.752 cujo
relator foi o ministro Edson Fachin, valeu-se de doutrinas que prezam o não
apego total pela literalidade, como também tentam equilibrar a
discricionariedade afirmando que o contrário também não é correto. Ora,
sabe-se que qualquer coisa que é lida de fato é passível de
interpretação[10], contudo, tal ação não modifica o sentido das palavras
tornando-as uma caixa de pandora ao que se refere às suas intenções, ou
seja, a interpretação por muitas vezes, quando nitidamente não dúbias, está
restrita às palavras que estão dispostas. Ainda mais, quando a interpretação
refere-se a direitos fundamentais, e restrição de tal garantia, a
fundamentação deslocada e incoerente, torna-se perigosa, colocando em
jogo o próprio Estado democrático.
A aparência se sujeita a mera formalidade quanto à leitura de um
dispositivo. Antes fosse. A Constituição
de 1988 deve ser parâmetro, ser
5
cuidadosamente manuseada, e como é a função magna[11] do referido
relator, cuidadosamente resguardada. A não raridade da inconstância de
entendimentos é um sinal de atenção quanto à segurança jurídica, e, além
disso, abre espaço para a comparação com a Sereníssima República[12], em
que não se adianta questionar decisões por conta de figuras de retórica, ou
como no caso, de interpretações, sendo facilmente possível a adequação
para que o entendimento seja pacificamente aceitado. Afinal, como aponta
Machado de Assis: “infelizmente, senhores, o comentário da lei é a eterna
malícia”, sendo contemporâneo à realidade brasileira.
Além da importância intrínseca do direito comparado, por alargar a
fronteira do conhecimento jurídico, é usual que nos votos do Supremo
Tribunal Federal esteja presente, desta feita, a análise do direito comparado
fica em um patamar de relevância ainda maior, pois colocado em um
cenário de sustentação que limita direitos dos cidadãos. Isto posto, salutar
o entendimento do princípio da presunção de inocência em outros países.
3. Direito comparado: a presunção de inocência em outras
Constituições
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Nesse raciocínio, a Constituição de Portugal, trouxe expressamente o
princípio após um regime político autoritário, e está disposto em seu artigo
32 nº 2[13] como direito fundamental, colocando foco também na
celeridade processual, resguardando o tratamento como inocente dentro e
fora do processo, não tendo qualquer ônus de prova em relação aos fatos
que está sendo acusado. Com origem histórica semelhante a do Brasil, por
conta de uma influência jurídica ocidental, também possui obrigações
derivadas dos tratados internacionais em relação ao princípio.
A Comissão Constitucional do país defendeu que o princípio da
presunção de inocência tem estreita relação com a legalidade do processo
penal, a aplicação do in dubio pro reo e a vedação da criação de leis
infraconstitucionais que estabeleçam um princípio de presunção da
culpabilidade. São pressupostos do já aludido Estado de Direito que preza
pela segurança jurídica. Logo, no que diz respeito ao direito português, há
uma influência europeia semelhante ao que ocorre no Brasil, configurando
o princípio como direito fundamental nas respectivas constituições.
Assim, o que se retém no direito português é que a presunção de
inocência é um princípio basilar para o processo penal e como sendo um
direito subjetivo, deve ser observado como sendo o meio mais eficaz de
garantir a dignidade da pessoa humana quando inserido na persecução
criminal, somando a isso, limita o legislador à elaboração de normas que o
contraponha, orientam a conduta do aparato policial e da magistratura, e
além do mais, possui reflexos extraprocessuais, ao expor a imagem de um
sujeito relacionado à certeza ou não de uma acusação[14].
Diante disso, percebe-se que há íntima relação entre direito
português e brasileiro na discussão e compreensão do princípio, até mesmo
quanto as variações de entendimento[15]. Não obstante, o voto do ministro
José Celso de Mello no julgamento do habeas corpus do ex-presidente do
Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, foi em favor à concessão do remédio
constitucional, uma vez que a presunção de inocência trata-se de uma
limitação constitucional ao poder do Estado de investigar, processar e
julgar. Utilizou-se do direito comparado para refutar que a exigência do
trânsito em julgado para a condenação penal não é exclusivo do Brasil,
mencionando o direito italiano e português.
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Entretanto, ao discorrer sobre o princípio da presunção de inocência
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no Código de Processo Penal português, Sérgio Neves Coelho[16] afirma
que foi equivocada a colocação do ministro, já que em Portugal a aplicação
do princípio se restringia ao período de provas, expondo os mecanismos
recursais do país. Em contraposição, através de ampla pesquisa de
dissertação, Cláudia Marina Veridial Pina[17] coloca que o princípio em
questão “corresponde a um direito fundamental dos cidadãos perante o
Estado e perante o Outro, aplica-se a todas as fases do processo com a
mesma intensidade”. Por conseguinte, a fundamentação de Celso de Mello
reafirma a relevância do princípio e da sua correta aplicação.
Em razão de uma síntese da vertente europeia quanto ao princípio, é
notório a semelhança do aspecto dentre os países, com algumas exceções.
Na Alemanha, diferentemente do Brasil, não está expresso na sua Lei
Fundamental, mas devido a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, o
aludido princípio faz parte do seu ordenamento jurídico. Em seu Código de
Processo Penal por outro lado, traz a impossibilidade da execução da pena
antes do trânsito em julgado, 5com a ressalva de quando houver fortes
indícios de autoria e materialidade pelo acusado[18].
Na Itália por seu turno, com o surgimento da presunção de inocência
ocorreu uma resistência quanto a sua incorporação pois vivia uma época de
autoritarismo do Estado, e logo, a sua aplicação impediria o interesse de
alcançar seus ditos inimigos. Na sua Constituição de 1947, em seu art. 27,
com nítido viés democrático, trouxe expressamente o princípio, que de
modo diverso do Brasil, no lugar de colocar “até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória” coloca “até condenações definitivas”, não
resguardando diferenças quanto à aplicação da norma. Inclusive, o acusado
não é considerado réu na Itália enquanto tiver meios de modificação da
situação penal.
A Espanha, de forma distinta dos países supracitados, não é exigido
o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para que seja
aplicada a sanção, apesar do princípio estar expresso em sua Constituição
no artigo 24, bastando que as provas se mostrem suficientes para a
demonstração da culpa. Assim, a sentença pode ser executada mesmo que
esteja pendente algum recurso.
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Por fim, na França, local da inserção do princípio, por conjuntura da
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Revolução Francesa, tinha o intuito de evitar atrocidades pelo Estado.
Assim, em 1789 foi positivado na Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, que então tinha uma conceituação que abrange hoje o
entendimento da Alemanha, com a culpa como parâmetro. Ainda nesse
raciocínio, o Código de Processo Penal francês estabelece a possibilidade
de execução de sentença penal condenatória antes do trânsito em julgado.
Em outra perspectiva, o modelo anglo-saxônico tem as
jurisprudências como elemento, por ser um sistema de Common Law, não
conferindo à doutrina a ampla conceituação do principio da presunção de
inocência, sendo este utilizado como orientação para o júri[19]. A origem
do princípio nesse modelo está intrínseco ao processo penal, não o
relacionando necessariamente como direito fundamental, como ocorreu
com o percurso histórico que teve a Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão de 1789 como fato central. Logo, depreende-se que no Brasil
ocorreu a influência de ambos os modelos, por ter base constitucional e
infraconstitucional, sendo o princípio direito fundamental e formalidade
processual.
A máxima “inocente até que se prove culpado” então, possui
influências de Beccaria, que entendia que a sanção era irreversível[20],
utilizado como fundamentação em casos relevantes nos Estados Unidos.
Neste país não há de forma expressa o princípio, mas algumas de suas
emendas possuem nítida influência, como é o caso da 5ª 6ª e 14ª[21]. Teve
como marco principal o acórdão Coffin VS Estados Unidos em 1875, que
reportava ao princípio como formalidade necessária para o processo penal.
A execução imediata da pena dos Estados Unidos é possível,
ressalvada exceções que possuem requisitos de difícil alcance. Tendo
grande prestígio pelo juízo de primeiro grau, não vislumbram a
postergação da aplicação da pena, com a pretensão de garantir a
celeridade da resposta jurisdicional.
Em complementação aos países do sistema da Common Law, tem-se
o Canadá e a Inglaterra, que não possuem uma Constituição escrita, tendo,
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contudo, o Canadá, em um documento normativo, qual seja a Carta de
Direitos e Liberdades, a presunção de inocência.
4. Conclusão
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Depreende-se, portanto, a relevância histórica do princípio da
presunção de inocência, sendo observável que os períodos históricos em
que se negava tal direito, foram marcados por arbitrariedades no processo
penal, qual sejam a Idade Média e seu sistema inquisitorial, e o período
autocrático na Itália que resistiu a implementação do princípio. Nesse
sentido, sobressai a íntima relação do princípio com um Estado
democrático de direito, em respeito aos direitos humanos que com sua
carga de discussão e evolução marcados por acontecimentos
suficientemente preocupantes para que sejam evitadas interpretações que
tenham como consequência o seu desrespeito e incredibilidade.
Desta feita, tendo o Código de Processo Penal sido recepcionado
formalmente pela Constituição Federal, sendo aplicado em diversos casos
5
concretos sem com que sua constitucionalidade tenha sido questionada, a
sua interpretação deve seguir àquela conforme a Constituição que lhe
recepcionou. Apenas assim, existirá o mínimo de previsibilidade e
segurança jurídica necessária no ordenamento jurídico, que vai
direitamente ao encontro com elementos da dignidade humana.
Além do mais, no que se refere à interpretação da Constituição, deve
ser um processo não subjetivo, afinal, o que coordena a identificação dos
direitos e deveres postos nas normas interpretativas do texto, é a
linguagem, sendo esta dentro da realidade interpretativa, e não dos
aforismos de quem interpreta. Se de forma discricionária se dispõe do
direito, este nada protege, nada resolve, nada garante. Afinal de contas, se
não existe limitações que protejam os direitos humanos, as interpretações
podem facilmente feri-los, a despeito do que relata Machado de Assis em
Sereníssima República.
Estando então a Constituição Federal de 1988 em consonância com
os direitos humanos, exteriorizando um Estado democrático de direito, e
seu viés que visa à proteção da dignidade da pessoa humana, respeitando a
evolução histórica do conceito, marcados por atrocidades eivadas de
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legalidade jurídica e política da época e nos países correspondentes, não é
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razoável que ressurja situações em que a discricionariedade toma o papel
principal, descaracterizando a tão árdua luta pelo Estado Democrático.
Soma-se a isso, a indiscutível importância do direito comparado, que
possibilita a situação global sobre o tema, e a forma que outros sistemas se
relacionam com o princípio, contudo, deve existir um cuidado com os
efeitos da supervalorização desse estudo, visto que os sistemas possuem
origens e mecanismos diferentes, e cada país possui uma realidade jurídica,
política e costumeira, não sendo coerente a mera transposição de
entendimentos. Dostoiévski novamente alerta quanto a isso: “Os senhores
já notaram que os carrascos mais requintados tinham sido, quase todos, a
gente mais civilizada [...] e aparecem mui frequentemente, por serem
ordinários, cotidianos”[22]. Logo, o único parâmetro de validade para a
interpretação deve ser a própria Constituição Federal.
É pertinente ainda mais, a lembrança das diferenças entre o processo
civil e o processo penal, feita por Aury Lopes[23], que evidencia a
delicadeza da área penal, pois não se trata de matérias meramente
patrimoniais, mas da singularidade do ser humano, característica que é
afetada sem com que tenha a mesma facilidade de recomposição do que
assuntos patrimoniais. Tendo a Constituição o cuidado com essa
particularidade, não cabe, de forma ilegítima, alterá-la. Seguindo a lógica
que Machado de Assis coloca em Sereníssima República[24], basta ser um
grande filólogo, bom metafísico e não vulgar matemático, que toda
interpretação parecerá razoável. Não obstante a isso, na seara jurídica, o
que se precisa é de juristas sérios com fundamentos de acordo com a
Constituição Federal.
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Resumo: O presente busca coadunar o discurso econômico com a questão
ambiental. Com escopo de reforçar a necessidade de remodelação do
Sistema Tributário Nacional para além da ideia de extrafiscalidade dos
tributos defendendo a função ambiental em todos os tributos.
Sumário: 1. Introdução. 2. É possível coadunar interesses ambientais com
econômicos? 3. Hipóteses. 4. Referencial Teórico. 5. Conclusão.
6. Referências

1) INTRODUÇÃO:
A formação do Estado Moderno, no que se refere aos Estados
5
soberanos, está diretamente ligada
ao tratado de paz Westphalia firmado
no ano de 1648. O conceito jurídico-político deste modelo de Estado
culminou na formação de Estados vinculados a um território.

Após o ano de 1648 consolidou-se um novo Sistema
Internacional. As fronteiras dos Estados Modernos estabeleceram-se em
territórios e consequentemente definiram os limites jurisdicionais e os
objetivos da autoridade política nacional.
Entretanto, o Estado moderno perdeu o seu caráter de ator
principal após um intenso processo de abertura das fronteiras e o
surgimento de novos atores internacionais, por exemplo, Forças Religiosas,
Mercado
Mundial,
Capital
internacional,
atividades
industriais
territorialmente dispersas, Organizações internacionais, Blocos econômicos
e ONG’s[1].
Essas novas instituições não governamentais implicaram na
relativização das soberanias. Da mesma forma, promoveram o
enfraquecimento dos princípios, até então absolutos, que norteavam as
políticas dos Estados modernos. Neste sentido, percebe-se uma intensa
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relação entre diversos atores internacionais a qual passou a ser denominada
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de globalização ou mundialização.
O processo de globalização está diretamente relacionado ao
meio ambiente, é possível dizer que há um objetivo global para diminuir a
emissão de poluentes pelas indústrias, automóveis e outras fontes
poluidoras. Nessa esteira, o Protocolo de Kyoto, assinado no Japão em
1997, estabeleceu metas para a redução das emissões de gás carbônico por
países industrializados, todavia a implementação do tratado encontra
muitas dificuldades, pois não há adesão de um grupo de países que, juntos,
seriam responsáveis por pelo menos metade da emissão de poluentes na
natureza.
Assim, é salutar a preocupação com o direito ambiental. O Brasil
vem passando por uma grave crise econômica, havendo a necessidade de
contingenciamento de gastos e reformas para enxugar a máquina pública,
todavia é preciso intensificar a preocupação com o meio ambiente, pois o
desespero pelo crescimento econômico em muitos casos contribui para
degradação ambiental. Ora, se em momentos de estabilidade econômica o
meio ambiente continua sendo o “primo pobre” das políticas públicas[2],
seu prestígio pode ainda piorar em quadros de crise econômica.
Com efeito, as fronteiras dos Estados modernos não estão
restritas a seus territórios. Neste sentido, os riscos ambientais não são
restritos aos países poluidores. A problemática ambiental resulta em uma
dimensão global implicada na necessidade de uma nova ordem jurídica e
política internacional.
A relação entre desenvolvimento econômico e meio ambiente é
um preocupação mundial, em 2013 o Fórum Econômico Mundial publicou
um relatório denominado “Global Risks 2013” em que aponta um cenário
pessimista, no que se refere, a desequilíbrios econômicos e tributários e o
aumento das emissões de gases causadores do efeito estufa.
Dessa forma, temos “duas tempestades em rota de colisão”[3],
uma ambiental e outra econômica, é preciso, como alerta o relatório dos
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Riscos Globais de 2013, alocar os recursos necessários para diminuir o risco
de fenômenos meteorológicos extremos, como furacões e inundações.
A conclusão do relatório é que a resposta para solução de ambas
não é a mesma, em que pese reconhecer que as dificuldades econômicas
afetam o meio ambiente e as catástrofes ambientais afetam diretamente a
economia.
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Então, tem-se duas preocupações internacionais, a primeira
relacionada as crise econômica e a necessidade de seu contorno e retorno
ao crescimento. E a segunda, relacionada a crise ambiental, que pode ser
tão prejudicial quanto a primeira.
2) É POSSÍVEL COADUNAR INTERESSES AMBIENTAIS COM
ECONÔMICOS?
Em primeiro lugar, mesmo que a constatação de muitos
especialistas possa sugerir, à primeira vista, que não existe uma solução
imediata para questão ambiental5 e econômica, é inegável uma intenção que
ultrapassam as fronteiras dos Estados em busca da preservação ambiental,
pois é forte a consciência mundial de que em se tratando de meio ambiente
todos tem interesse, pois as reações advindas de fenômenos não serão
necessariamente contra os agressores.
Em segundo lugar, a crise econômica é uma realidade no Brasil, a
economia vem retraindo e as previsões são demasiadamente pessimistas.
Neste sentido, é necessário observar se as políticas governamentais
prestigiarão a recuperação da economia em detrimento da degradação
ambiental. Historicamente se observa que diante de crises econômicas
direitos e garantias fundamenteis são relativizados, não sendo razoável
aceitar argumentos desenvolvimentistas que não prestigiam a questão
ambiental.
Em terceiro lugar, paralelo a crise econômica o mundo vive uma
crise ambiental que pode em muitos casos resultar em prejuízos
econômicos, por exemplo, as inundações ocorridas em 2011 na Tailândia
causaram um prejuízo de 30 bilhões de dólares, o furacão Katrina causou
prejuízo aos Estados Unidos de 125 bilhões de dólares, o Furacão Sandy
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deixou uma conta a Nova York e Nova Jersey de 70 bilhões de dólares[1].
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Conforme os dados apresentados é inegável o prejuízo econômico causado
por negligência com o meio ambiente.
Por fim, o direito tributário tem função essencial para o
desenvolvimento econômico, pois está diretamente relacionado a
arrecadação e segurança jurídica dos contribuintes protegidos
constitucionalmente contra tributos confiscatórios, abusivos ou sem
previsibilidade. Dessa forma, ao incorporar uma função ambiental, como
princípio geral do direito tributário para além da extrafiscalidade, o sistema
tributário brasileiro poderá conduzir o Brasil a um passo extremamente
importante em matéria de preservação do meio ambiente.
3) HIPÓTESES
A primeira hipótese é a de que a crise ambiental que vivemos
influencia diretamente na crise econômica. Neste sentido, há uma relação
circular entre economia e meio ambiente, para tanto observa-se que existe
uma sociedade de risco[1], pois há intensa degradação ambiental no centro
da sociedade moderna. Caso não seja tomado providências em todo o
sistema econômico vigente no países, o caminho é a autodestruição
advinda de catástrofes ambientais e agravamento da crise econômica
A segunda hipótese é a de que o art. 225 da CF funciona como
um princípio geral, um valor que deve ser alcançado pelo Poder Público e
por toda a sociedade, para tanto a tributação surge como meio de
concretização dos cânones ali dispostos. Assim, todos os tributos devem ter
como norte a preservação do meio ambiente, de forma a se instituir a
tributação ambiental como princípio geral, não mais restrito apenas a uma
ideia de extrafiscalidade.
4) REFERENCIAL TEÓRICO
A ideia principal para formulação dessa hipótese está relacionada
ao artigo de autoria de Denise Lucena Cavalcante[1] em que defende a
ideia de um motivo constitucional para preservação do meio ambiente.
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Neste sentido, defende-se a ideia de que todos os tributos tenham fins
ambientais.
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Neste sentido defende-se uma tendência de que todos os
tributos possam atuar na proteção do meio ambiente. Sobre o tema
Cláudio Vieira[2] entende não é preciso criar um novo tributo para tratar
sobre a questão ambiental, para tanto o sistema tributário nacional deve
priorizar cobrança de taxas direcionadas para atividade poluidoras
instaladas na país com a participação de todos os ententes da federação
no rateio do tributo e na fiscalização. Ademais, o autor sugere que haja a
isenção sobre os impostos que incidam sobre o consumo para atividades
sustentáveis. Somado a tudo isso deverá haver a majoração das alíquotas
dos produtos nocivos ao meio ambiente.
Com efeito, é preciso compreender a dinâmica internacional para
se chegar a constatação que o direito ambiental transcende as fronteiras
dos Estados. Dessa forma, é preciso traçar a relação entre o direito
ambiental e a relativização da soberania,
para tanto é preciso analisar até
5
que ponto a globalização econômica, que tem no consumismo seu principal
combustível, é capaz de se compatibilizar com a necessidade global de
proteção ao meio ambiente.
Para Boaventura de Sousa Santos[3], a degradação ambiental é
fruto de fatores como a fome, o empobrecimento e a má nutrição. Aponta
o autor que estamos vivendo em uma crise ecológica transnacional
podendo redundar em um conflito global entre o norte e o sul.
5) CONCLUSÃO
Neste sentido, a importância dos tributos na defesa do meio
ambiente é inconteste, autores como José Marcos Domingos[4] defendem
que a extrafiscalidade resulta em uma ferramenta essencial para defesa do
meio ambiente ao defender a introdução de impostos ambientais,
entretanto diante da elevada carga tributária e difícil situação econômica,
talvez a defesa exclusiva da extrafiscalidade não seja o melhor caminho.
Para tanto, a resposta para o problema em harmonizar os interesses
econômicos com os interesses ambientais, esteja na necessidade de se
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utilizar um critério ambiental para os tributos já existentes, de forma que
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estes também sejam utilizados para a proteção ambiental.
Dessa forma, a principal tarefa que se propõe é relacionar o
diálogo entre o direito ambiental em busca de pontos em comum com a
questão econômica, para ao final encontrar na reformulação do sistema
tributário medidas eficazes para o combate a degradação ambiental dando
o Brasil um importante passo para ser exemplos de sustentabilidade frente
os diversos autores internacionais.
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RESUMO: O presente trabalho discute um tema que gera enorme discussão
no ordenamento jurídico brasileiro, bem como na sociedade. A questão do
aborto é muito delicado em qualquer canto do mundo, principalmente no
Brasil, por conta da imensa influência que o mesmo recebe por parte dos
Cristãos. Para melhor discutir o tema foi realizada uma pesquisa dentre as
mais significativas religiões do mundo, afim de vislumbrar o ponto de vista
de cada uma acerca do tema. O trabalho não visa discutir o aborto em si,
mais sim a possibilidade da gestante abortar o feto que fora diagnosticado
com microcefalia, pois esta doença gera inúmeros transtornos para a
criança que viverá necessitando diariamente de cuidados especiais para o
resto da vida. Em meio a tantos questionamentos e entendimentos acerca
do tema, o trabalho busca elucidar e suscitar ainda mais a discussão afim de
encontrar a melhor solução para o referido tema.
Palavras-chave: Aborto. Gestante. Microcefalia.
ABSTRACT: This paper discusses a topic that generates enormous
discussion in the Brazilian legal system, as well as in society. The issue of
abortion is very delicate in any corner of the world, especially in Brazil,
because of the immense influence it receives from Christians. To better
discuss the theme, a survey was conducted among the most significant
religions in the world, in order to glimpse the point of view of each one on
the subject. The work does not aim to discuss abortion itself, but rather the
possibility of the abortion of the fetus that was diagnosed with
microcephaly, because this disease generates innumerable disorders for the
child who will need daily special care for the rest of his life. In the midst of
so many questions and understandings about the theme, the work seeks to
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elucidate and raise even more the discussion in order to find the best
solution for the said topic.
Keywords: Abortion. Pregnant. Microcephaly.

INTRODUÇÃO
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O presente trabalho monográfico visa discutir um tema polêmico,
pois tratar-se-á do aborto, mais precisamente se existe a possibilidade da
gestante optar pelo aborto em caso de diagnóstico do feto com
microcefalia.
Conforme o artigo 128 do Código Penal (CP) Brasileiro não são
puníveis apenas duas formas de aborto, que são, quando a gravidez coloca
a vida da gestante em risco de morte, sendo o aborto a única forma de
resguardar sua vida e nos casos da gravidez ser resultante a um estupro.
5

As demais possibilidades não são legalmente autorizadas a realizar o
aborto, nem mesmo em casos de má formação do cérebro do feto existe a
autorização para o mesmo, na atualidade os casos de microcefalia passaram
a ter uma maior ênfase, em razão, principalmente ao surto do vírus Zica,
transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti em todo o mundo.
A microcefalia é uma má formação do cérebro da criança, mas difere
de um bebe anencéfalo, pois a criança com anencefalia não desenvolve o
cérebro e o cerebelo e a expectativa de vida da criança é praticamente nula,
a maioria dos casos resultam em morte já uma criança com microcefalia
terá um atraso mental e alterações físicas, como por exemplo dificuldade de
andar, na fala, dentre outras.
A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 54
autorizou a interrupção da gravidez, para resguardar o princípio da
dignidade da pessoa humana, em casos diagnosticados com anencefalia,
surgindo assim mais uma possibilidade judicial de aborto.
A vida de uma criança com microcefalia é de fato complicada e
requer cuidados específicos, são diversos os casos de mães que precisam
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transformar completamente sua vida para poder dedicar-se exclusivamente
aos filhos microcefálicos.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 871 de 15/09/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

É válido destacar que, apesar de possuírem expectativa de vida maior
do que as crianças anencéfalas, entretanto é necessário analisar o principio
da dignidade da pessoa humana, pois a vida dessa criança será
completamente diferente das demais e a mãe poderia ter a chance de
escolher se deseja ou não continuar a gravidez nesses casos.
Ao analisar o direito comparado, diversos países autorizam o aborto
em razão de má formação do feto, sendo possível a qualquer época depois
de diagnosticado, sim, legalizar o aborto em determinados casos é algo
muito difícil devido ser um tema sensível para toda a sociedade, porém
cada caso deverá ser analisado com cuidado e atenção, pois o mesmo
envolve direitos e garantias fundamentais tanto da gestante quanto do feto.
Para tanto, fora realizado uma pesquisa bibliografia doutrinária, utilizou-se,
ainda, artigos científicos, bem como a decisão do Superior Tribunal Federal
(STF) na ADPF 54, tudo para melhor tratar do tema proposto, além de
observar a legislação vigente acerca dos mesmos.
1 ASPECTOS GERAIS SOBRE O ABORTO NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO
Ao iniciar os estudos sobre o aborto é necessário conceituá-lo e de
fato entender o que significa. O termo aborto possui várias definições,
porém para o referido trabalho monográfico será utilizado o conceito
médico, bem como o jurídico.
A medicina fornece dois conceitos sobre este tema, um denominado
abortamento e outro denominado aborto. Abortamento é quando ocorre a
perda do produto da concepção. Já aborto é o próprio produto da
concepção. Deve-se salientar que a membrana amnióticas, a placenta e o
cordão umbilical compõem o produto da concepção, deste modo não é
apenas o feto. (SILVA 2008, online)
No meio jurídico Fernando Capez (2004) assim o define:
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Considera-se aborto a interrupção da gravidez
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com a conseqüente destruição do produto da
concepção. Consiste na eliminação da vida intrauterina. Não faz parte do conceito de aborto, a
posterior expulsão do feto, pois pode ocorrer que o
embrião seja dissolvido e depois reabsorvido pelo
organismo materno, em virtude de um processo de
autólise; ou então pode suceder que ele sofra
processo de mumificação ou maceração, de modo
que continue no útero materno. A lei não faz distinção
entre o óvulo fecundado (3 primeiras semanas de
gestação), embrião (3 primeiros meses), ou feto (a
partir de 3 meses), pois em qualquer fase da gravidez
estará configurado o delito de aborto, quer dizer
desde o inicio da concepção ate o inicio do parto.
(CAPEZ 2004, p. 108)
Vale considerar que não 5existe distinção entre o óvulo, embrião ou
feto, para a legislação todos eles possuem vida e qualquer que seja o
tempo da interrupção da gravidez é considerado aborto.
Portanto o aborto, para a legislação não é somente o feto, pois a
mesma não faz distinção. Assim, Julio Fabrini Mirabette (2011) conceitua o
aborto como sendo:
A interrupção da gravidez, com a interrupção do
produto da concepção, e a morte do ovo (ate 3
semanas de gestação), embrião (de 3 semanas a 3
meses), o feto (após 3 meses), não implicando
necessariamente sua expulsão. O produto da
concepção pode ser dissolvido, reabsorvido, pelo
organismo da mulher, ou até mumificado, ou pode a
gestante morrer antes da expulsão não deixara de
haver, no caso, o aborto (MIRABETTE 2011, p. 57).
Mirabette (2011) elucida que para ser considerado aborto não é
necessário que exista a expulsão do corpo da mulher, pois pode ocorrer a
morte da gestante, ou mesmo a mumificação do feto antes da eliminação,
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não descaracterizando a prática do aborto. Segundo José Henrique
Pierandeli (2005, p. 109) “a palavra aborto vem do latim ab-ortus que
significa privação do nascimento a interrupção voluntária da gravidez com a
expulsão do feto do interior do corpo materno, tendo como resultado a
destruição do produto da concepção”, evidenciando que a prática do
aborto tem a consequência da expulsão do feto do corpo da genitora.
Logo, é possível entender que o aborto é a interrupção da gravidez, a
qualquer tempo antes do nascimento.
Existem várias espécies de aborto, o aborto espontâneo é
considerado o aborto natural, ou seja, não é provocado, Maria Helena Diniz
(2008) explica que:
Cabe acrescentar que o aborto espontâneo ou
natural é geralmente causado por doenças no curso
da gravidez, por péssimas ou precárias condições de
saúde da gestante, preexistentes a fecundação, alguns
exemplos são: sífilis, anemia profunda, cardiopatia,
diabetes, nefrite crônica entre outras. Ou por defeitos
estruturais do ovo, embrião ou feto (DINIZ 2008, p.
30).
Ocorre de forma natural por causas que de certa forma não são
provocadas por ninguém, mas sim por problemas que tem o poder de
interromper a gravidez e que dificilmente podem ser evitados pela
gestante.
O aborto acidental é conceituado por Ney Moura Teles (2006) da
seguinte maneira:
O aborto acidental também pode ser chamado de
ocasional ou circunstancial, acontece quando inexiste
qualquer propósito em interromper o ciclo gravídico,
geralmente provocado por um agente externo, como
emoção violenta, susto, queda, ocasionando
traumatismo, não existindo ato culposo, ou seja,
negligência imprudência ou imperícia (TELES 2006, p.
130).
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A gravidez é considerada delicada, mesmo quando aparentemente
não existe nenhum problema, existem situações de risco que podem
acidentalmente interromper a gravidez ocasionalmente, diversas são as
formas de interrupção acidental.
O aborto criminoso é aquele aborto pela gestante ou por terceiro
com o seu consentimento, provocado por terceiro. O aborto criminoso não
pode ser praticado por médicos, por ser tratar de crime.
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Como visto, o aborto é um crime. Porém, existe também o aborto
permitido ou legal. No ordenamento pátrio brasileiro existem três
possibilidades de interromper a gestação, a primeira é quando a vida da
gestante está em risco, ou seja, “se não há outro meio de salvar a vida da
gestante”; a segunda ocorre “se a gravidez resulta de estupro”; e a terceira
ocorre no caso de ser constatado a anencefalia no feto.
Deste modo, pode-se aferir que a permissibilidade da prática
abortiva só é permitida nos três casos citados no parágrafo anterior, sendo
5
qualquer outra forma considerada um crime segundo o ordenamento
pátrio brasileiro.
1.1 Dos Precedentes Históricos Referentes ao Aborto
Comprovar as informações quanto ao aborto é de certa forma
complicado, pois não existem relatos escritos, porém é sabido que havia
essa prática desde os primórdios e a sua execução varia de acordo com a
religião, tendências filosóficas e Leis dos Estados antigos, existem relatos de
abortos de formas cruéis na China.
Nelson Hungria (1981) ensina que:
A prática do aborto nem sempre foi objeto de
incriminação, sendo comum entre as civilizações
hebraicas e gregas. Em Roma, a lei das XII Tabuas e as
leis da Republica não cuidavam do aborto, pois
consideravam produto da concepção como parte do
corpo da gestante e não como ser autônomo, de
modo que a mulher que abortava nada mais fazia que
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dispor do próprio corpo.Em tempos posteriores o
aborto passou a ser considerado uma lesão do Direito
do marido a prole sendo sua pratica castigada. Foi
então com o cristianismo que o aborto passou a ser
efetivamente reprovado no meio social, tendo os
imperadores Adriano, Constantino, e Teodósio,
reformado o direito e assimilado o aborto criminoso
ao homicídio. (HUNGRIA 1981, p. 268)
A realização do aborto está presente na história da humanidade em
diversos momentos da história, algumas vezes aceitados pela sociedade,
por se tratar de um cuidado do próprio corpo da mulher, podendo dispor
como deseja, em outras ocasiões não aceitado por ser considerado uma
lesão a prole do marido. Fernando Capez (2004) leciona que:
Na idade média o teólogo Santo Agostinho com
base na doutrina de Aristóteles considerava que o
aborto seria crime apenas quando o feto tivesse
recebido alma, o que se julgava correr quarenta ou
oitenta dias após a concepção segundo se tratasse de
varão ou mulher. Já, são Basílio, não admitia qualquer
distinção, considerando o aborto sempre criminoso.
(CARPEZ 2004, p. 108-109)
A partir do momento que o Cristianismo tornou-se a religião
predominante a prática do aborto foi considerada repulsiva, considerada
até mesmo um ato criminoso. Na Bíblia Sagrada a gestação é considerada
uma benção para a família, uma benção concedida por Deus para povoar a
terra, em diversas passagens Bíblicas o aborto não pode ser cogitado em
razão da benção que a multiplicação da família é considerada.
Em Genesis capítulo 9, versículo 1-7 diz o seguinte:
1.Deus abençoou Noé e seus filhos: “Sede
fecundos, disse-lhes ele, multiplicai-vos e enchei a
terra.
2.Vós sereis objeto de temos e de espanto para
todo animal da terra, toda ave do céu, tudo o que se
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arrasta sobre o solo e todos os peixes do mar: eles vos
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são entregues em mão.
3.Tudo o que se move e vive vos servirá de
alimento; eu vos dou tudo isto, como vos dei a erva
verde.
4.Somente não comereis carne com a sua alma,
com seu sangue.
5.Eu pedirei conta de vosso sangue, por causa de
vossas almas, a todo animal; e ao homem (que matar)
o seu irmão, pedirei conta da alma do homem.
6.Todo aquele que derramar o sangue humano
terá seu próprio sangue derramado pelo homem,
porque Deus fez o homem à sua imagem.
7.Sede, pois, fecundos e multiplicai-vos, e
espalhai-vos sobre a terra abundantemente”.
O aborto é completamente abominado pela Igreja, é considerado o
derramamento de sangue que5 Deus proibiu e se tratando da Igreja a
repercussão é tamanha, a prática do aborto desde os primórdios é um fato
polêmico e com diversos entendimentos.
1.2 A Evolução Jurídica Normativa do Aborto no Brasil
O ordenamento jurídico Brasileiro passou a considerar aborto como
crime em 1830, incluído como crimes contra pessoa e vida, no então
Código Criminal do Império, sendo punido somente o aborto consentido e
sofrido, conforme segue:
Art. 199. Ocasionar aborto por qualquer meio
empregado anterior ou exteriormente com o
consentimento da mulher pejada.
Pena: Prisão com trabalho de 1 a 5 anos.
Se o crime for cometido sem o consentimento da
mulher pejada. Penas dobradas.
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Art. 200. Fornecer, com o consentimento de
causa, drogas ou quaisquer meios para produzir o
aborto, ainda que este não se verifique.
Pena: Prisão com trabalho de 2 a 6 anos.
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Se esse crime for cometido por médico, boticário
ou cirurgião ou ainda praticantes de tais artes. Penas:
dobradas.
Segundo o Código de 1830 o aborto era considerado crime somente
quando praticado por terceiros, mesmo com consentimento. Não era
considerado crime quando fosse praticado pela própria gestante.
(FALCÃO, online)
O Código Penal da República, promulgado em 1890 considerava
aborto crime mesmo quando fosse praticado pela própria gestante, bem
como passou a evidenciar que crime ocorreria com ou ser a expulsão do
feto do útero da gestante, o mesmo dizia que:
Art. 300. Provocar abôrto, haja ou não a expulsão
do fructo da concepção:
No primeiro caso: – pena de prisão cellular por
dous a seis annos.
No segundo caso: – pena de prisão cellular por
seis mezes a um anno.
§ 1º Si em consequencia do abôrto, ou dos meios
empregados para provocal-o, seguir-se a morte da
mulher:
Pena – de prisão cellular de seis a vinte e quatro
annos.
§ 2º Si o abôrto for provocado por medico, ou
parteira legalmente habilitada para o exercicio da
medicina:
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Pena – a mesma precedentemente estabelecida, e
a de privação do exercicio da profissão por tempo
igual ao da condemnação.
Art. 301. Provocar abôrto com annuencia e
accordo da gestante:
Pena – de prissão cellular por um a cinco annos.
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Paragrapho unico. Em igual pena incorrerá a
gestante que conseguir abortar voluntariamente,
empregado para esse fim os meios; e com reducção
da terça parte, si o crime for commettido para occultar
a deshonra propria.
Art. 302. Si o medico, ou parteira, praticando o
abôrto legal, ou abôrto necessario, para salvar a
gestante de morte inevitavel, occasionar-lhe a morte
por impericia ou negligencia:
5

Pena – de prisão cellular por dous mezes a dous
annos, e privação do exercicio da profisão por igual
tempo ao da condemnação.
As limitações da época ficam nítidas ao analisar a evolução da
Legislação, mas sempre evidenciaram que o aborto sempre foi considerado
crime. Em 1890, com a promulgação do CP o aborto passou a ser
considerado crime abrangendo todas as modalidades. Assim, passou a ser
detalhado quanto à criminalização da prática do aborto, independente da
circunstância, punindo o exercício da medicina de quem praticou o aborto,
a prisão independente da anuência ou não da gestante, punindo mesmo a
gestante em caso de aborto voluntário, reduzindo somente a pena em caso
da realização do aborto para ocultar a desonra.
O código Penal de 1940 foi publicado segundo a
cultura, costume e hábitos na década de 30. Passaram
mais de 60 anos, e, nesse lapso, não foram apenas os
valores da sociedade que se modificaram, mais
principalmente os avanços científicos e tecnológicos,
que produziram verdadeira revolução na ciência
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médica. No atual estagio, a medicina tem condições
de definir com absoluta certeza e precisão, eventual
anomalia, do feto e, conseqüentemente, a viabilidade
da vida extra-uterina. Nessas condições, e
perfeitamente defensável a orientação do anteprojeto
de reforma da parte especial do Código Penal, que
autoriza o aborto quando o nascituro apresentar
graves e irreversíveis anomalias físicas ou mentais,
ampliando a abrangência do aborto eugênico ou
piedoso (BITENCOURT, 2007, p. 129).
Mesmo diante da precariedade da época o Código Penal tenta
elencar todas as possibilidades puníveis da prática do aborto.
Atualmente o CP entende que o aborto criminoso é aquele aborto
pela gestante ou por terceiro com o seu consentimento, provocado por
terceiro, conforme definido pelo referido diploma legal nos artigos 124 e ss.
O aborto criminoso não pode ser praticado por médicos, por se
tratar de crime. Existe também o aborto permitido, pelo ordenamento
pátrio brasileiro, que são as hipóteses previstas no artigo 128 do CP.
Logo, pode-se aferir que o atual Código Penal brasileiro tipificou tal
conduta delitiva, fazendo algumas ressalvas quanto a sua permissibilidade.
1.3 Dos Métodos de Praticar o Aborto
As formas para ocasionar um aborto podem ser através de
medicamentos, de meios físicos e até mesmo psíquicos.
Genival Veloso de França (2001) ensina que:
É comum dividir os meios empregados para o
aborto em medicamentosos e mecânicos. Preferimos
classificá-los em tóxicos e mecânicos, pois não existe
nenhuma substância especificamente abortiva. O que
de fato se verifica é a intoxicação do organismo
materno e, conseqüentemente, a morte ovular,
embrionária ou fetal por meio da circulação
placentária. (FRANÇA 2001, p. 249)
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Logo, pode-se aferir que não existe nenhum produto voltado
exclusivamente para a interrupção da gestação. Sendo a prática abortiva,
além de um crime, temerária contra a saúde da gestante que pode sofrer
danos irreversíveis e até a morte.
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As substâncias tóxicas dividem-se em vegetal e mineral. A flora
brasileira, uma das mais belas do mundo, contribui de maneira
involuntária, nela encontram-se diversas espécies nativas que têm sido
utilizadas de maneira alargada como: a arruda, o centeio espigado, a noz
moscada, dentre outros. Já os de origem mineralcomo: o fósforo, o
chumbo, o ferro e tantos outros também vêm sendo utilizados para esta
prática ilegal.
Tais substâncias no entender de Genival Veloso de França (2001),
Podem atuar no organismo materno em quatro
eventualidades:
a)
intoxicação
da
gestante
determinando a morte sem que se verifique o aborto;
b) intoxicação da grávida seguindo-se o aborto e a
morte da mulher; c) intoxicação sem determinação da
5
morte do ovo e cura posterior da gestante; d)
intoxicação da mulher grávida, com o aborto, e cura
da matriz. (FRANÇA 2001, p. 250)
Os meios físicos, também conhecidos como mecânicos, dividemse em diretos e indiretos. Os diretos são direcionados para a cavidade
vaginal, para o colo do útero e para a cavidade uterina. Já os
indiretos não atuam próximos do aparelho genital da gestante, através
deste
meio
pratica-se
o
aborto
com sangrias,
quedas, exercícios desgastantes, dentre outros.
Elisabete Kaiser Köbes (2003) explica que a aspiração por vácuo, é
uma técnica avançada, sendo utilizada em abortos precoces. Na prática,
pode ser utilizado este procedimento fazendo-se uso de anestesia local
ou unicamente à administração de fármacos calmantes e analgésicos.
Maria Tereza Verardo (1991) aduz que a curetagem,
é utilizada até a 14º semana, sob anestesia, de
preferência geral. Exige pessoal qualificado e
ambiente hospitalar, pois trata-se de uma pequena
cirurgia. Inicialmente dilata-se o colo do útero com
velas metálicas. Introduz-se uma cureta, instrumento
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em forma de colher. Faz-se uma raspagem das
paredes do útero para deslocar o embrião e a
placenta, que são retirados com uma pinça especial. A
curetagem exige uma certa perícia, porque se for
muito leve pode haver retenções e se for muito
profunda pode perfurar o útero. (VERARDO 1991, p.
33)
A técnica de dilatação e evacuação deve ser utilizada entre a 13ª
(Décima terceira) semana e a 24ª (Vigésima quarta) de gestação. Na
dilatação, o procedimento é realizado com o auxílio de laminarias,
podendo também ser utilizados fármacos. Por sua vez, a evacuação
utiliza-se pinças para a retirada do feto, é feito uma aspiração do líquido
amniótico, de curetas, é feita ainda uma raspagem para remover a
placenta e limpar definitivamente toda a cavidade uterina.
Neste método, utiliza-se a injeção de solução salina, este método
é muito cruel com o feto e expõe a gestante a um risco sem precedentes.
Esta técnica só poderá ser utilizada a partir da 16ª (Décima sexta)
semana, consistindo na substituição do líquido amniótico pela solução
salina. O risco apresentado por este método é a injeção acidental da
solução dentro de um vaso sangüíneo, o que pode levar ao choque e até
à morte, por este motivo tal procedimento requer acompanhamento
médico e excelentes condições de assepsia.
Maria Tereza Verardo (1991) ensina que histerotomia é o método,
Utilizado para gravidez superior à 14ª semana, em
casos em que o feto não pode mais passar pelo colo
do útero. É uma cirurgia que em nada difere da
cesariana. Realizada com anestesia geral ou peridural.
Os riscos apresentados são os mesmos que os da
cesariana. (VERARDO 1991, p. 34)
A cesariana consiste em salvar a vida do bebê, já a histerotomia ou
microcesárea, tem como finalidade eliminar o mesmo.
1.4 Das Modalidades de Aborto
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Existem várias espécies de aborto, podendo classificar-se da seguinte
forma: natural, acidental, criminoso, terapêutico, humanitário
sentimental), eugênico (ou eugenésico) e social (ou econômico).

(ou

Julio Fabbrini Mirabete (2002) leciona que:
aborto
pode
ser espontâneo ou natural (problemas de saúde da
gestante), acidental (queda,
atropelamento
etc.)
ou provocado (aborto criminoso). As causas da prática
do
aborto
criminoso
podem
ser
de
natureza econômica (mulher que trabalha, falta de
condições
para
sustentar
mais
um
filho
etc.), moral (gravidez extramatrimônio, estupro etc.)
ou individual(vaidade,
egoísmo,
horror
à
responsabilidade etc.). (MIRABETE 2002, p. 93)
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O

Já, Nélson Hungria (1981, p. 302) ressalta que de acordo com o
5 as modalidades do aborto criminoso: o
Código “são em número de três
auto-aborto, o aborto consentido pela gestante e o aborto da dissensiente”.

O artigo 124 do CP impõe uma pena de detenção de um a três anos
para o caso de aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento.
A pena imposta para tal prática não é severa, demonstrando uma certa
benevolência por parte do legislador com um crime contra a vida.
Genival Veloso de França (2001) entende que se um:
Terceiro pratica o aborto com o consentimento
da gestante, este fato de consentir a que a lei se refere
não tem eficácia jurídica, pois essa vontade não se
assenta numa validade legal. O mesmo se entende se
essa permissão é obtida mediante fraude, violência ou
grave ameaça. (FRANÇA 2001, p. 243)
Quanto à realização do aborto sem o consentimento/anuência da
gestante, o mesmo encontra-se tipificado no artigo 125, do CP, sendo sua
pena superior a do artigo 124 do mesmo diploma legal, sendo sua pena de
três a dez anos.
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aborto
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excepcionalmente em nos casos de anencefalia (ADPF 54) e os que
encontram-se elencados no artigo 128, do CP, conforme exposto
anteriormente.
Julio Fabbrini Mirabete (2002, p. 99) diz que, “cabe ao médico decidir
sobre a necessidade do aborto a fim de ser preservado o bem jurídico que
a lei considera mais importante (a vida da mãe) em prejuízo do bem menor
(a vida intra-uterina)”.
Já no caso de gestação proveniente de estupro, a gestante pode
optar pelo aborto e se a gestante for incapaz, deve ter o consentimento de
seu representante legal, conforme no disposto acima.
1.4.1 Do Aborto Espontâneo
O aborto espontâneo é aquele onde a gestação é interrompida por
questões naturais, ou seja, quando o organismo da gestante expulsar o feto
ou por conta de problemas com o feto. Ele se da de maneira involuntária,
podendo ser por acidente, por problemas no organismo da gestante, até
mesmo pelo fato do próprio ovo estar defeituoso. Ocorre com mais
freqüência no início da gestação, nos primeiros dias ou semanas,
ocasionando um com um sangramento relativamente idêntico ao
menstrual.
O aborto espontâneo divide-se em o aborto iminente e inevitável. O
iminente é uma ameaça de aborto, nele ocorre na gestante um
sangramento vaginal leve, seqüenciado por dores nas costas e algumas
outras semelhantes a cólicas menstruais. Já o inevitável é aquele onde
ocorre a morte do feto, sem que haja alguma possibilidade de intervir. O
aborto inevitável pode se dar de três formas: diz-se incompleto quando a
gestante não consegue expelir o feto, mais somente uma parte do tecido
fetal; será completo quando a gestante expelir totalmente de seu útero o
feto morto; e será preso quando ocorrer a morte do ovo, porém o mesmo
não é expelido. As causas do aborto espontâneo não são fáceis de
constatar. (SEABRA, online)
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1.4.2 Do Aborto Provocado
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O aborto provocado, também conhecido como voluntário ou
direto, é a interrupção da gestação de forma intencional, fazendo-se uma
extração na cavidade uterina onde encontra-se o feto.
Roland Benz Jakobi (2005, online) entende que “a interrupção
provocada se dá por meio da administração de medicamentos, ou
introdução de instrumentos no útero. Ela pode ser feita pela própria
gestante, por curiosas ou por médicos”.
Em boa parte das legislações o aborto provocado é tido como
crime, como delito, além sofrer um enorme repúdio por parte da
sociedade religiosa.
Esta espécie de aborto divide-se em legal e criminoso, sendo o
legal aqueles abortos que a lei autoriza, conforme o disposto no artigo
128, do CP e nos casos de anencefalia (ADPF 54). Já o criminoso são os
que não encontram previsão legal.
1.4.2.1 Do Aborto Legal
O artigo 128, do CP estabelece as formas de abortos permitidas
5
pelo ordenamento pátrio brasileiro, além de ser permitido nos casos de
anencefalia (ADPF 54), conforme dito anteriormente.
O inciso I, do referido artigo trata do aborto necessário, pois ele
autoriza o aborto tendo como finalidade curar ou prevenir que algo
aconteça com a gestante, ficando evidente a preocupação do legislador
com a saúde da gestante, ou seja, o legislador autoriza o aborto quando
a vida da mãe correr risco em decorrência da gravidez.
Quando a segunda permissibilidade, no caso de estupro, Nelson
Hungria (1955) entende que:
Nada justifica que se obrigue a mulher estuprada
a aceitar uma maternidade odiosa, que dê vida a um
ser que lhe recordará perpetuamente o horrível
episódio da violência sofrida. Trata-se do aborto
também denominado aborto sentimental. Sua
permissão originou-se nas guerras de conquista,
quando mulheres eram violentadas por invasores
execrados, detestados, e deveriam, caso não
interrompida a gravidez decorrente da cópula forçada,
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arcar com a existência de um filho que lhes recordaria
sempre a horrível experiência passada. (HUNGRIA
1955)
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Conforme assevera Hungria, não tem porque a mulher vítima de um
estupro ter que conceber uma criança de um ato que a mesma jamais
esquecerá. Ela não amará a criança como se deve, pois sempre se lembrará
do ato que fora praticado contra ela, restando um trauma em sua alma.
Por fim, tem-se a ADPF 54 onde a Suprema Corte brasileira decidiu
acerca da possibilidade de abortar em casos de anencefalia.
1.5 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)
54
O tema que fora discutido na ADPF 54 é um tema muito polêmico e
que sempre gerará enormes debates e discussões, tanto dentro do
judiciário, quanto da sociedade que também é parte envolvida.
Neste tópico do trabalho, será abordado o voto do relator da ADPF
54, o ministro Marco Aurélio. Antes de prosseguir, faz-se importante
salientar o que fora discutido na ADPF 54, que foi a possibilidade de aborto
no caso de feto anencéfalo. Assim, o ministro do Marco Aurélio trouxe dois
fatos substanciais, primeiro ele diz que “até o ano de 2005, os juízes e
tribunais de justiça formalizaram cerca de três mil autorizações para a
interrupção gestacional em razão da incompatibilidade do feto com a vida
extrauterina, o que demonstra a necessidade de pronunciamento por parte
deste Tribunal”, e o segundo fato seria que:
O Brasil é o quarto país no mundo em casos de
fetos anencéfalos. Fica atrás do Chile, México e
Paraguai. A incidência é de aproximadamente um a
cada mil nascimentos, segundo dados da Organização
Mundial de Saúde, confirmados na audiência pública.
Chega-se a falar que, a cada três horas, realiza-se o
parto de um feto portador de anencefalia. (AURÉLIO,
Marco. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Voto na
ADPF 54)
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A ADPF 54 visa uma nova interpretação aos artigos 124, 126 e 128
do CP, para que torne-se permitido pelo ordenamento pátrio brasileiro a
prática abortiva de fetos diagnosticados com anencefalia por profissionais
médicos. Esta visa salvaguardar os direitos das gestantes em optar pelo
aborto sem necessitar de uma autorização da justiça para tanto, ou
qualquer outra espécie de autorização fornecida pelo Estado.
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O referido ministro diz que a ADPF 54 envolve um confronto de
interesses, de um lado os interesses da mulher de ter sua dignidade
resguardada e do outro lado o desejo da sociedade de proteger seus
integrantes, não fazendo distinção entre os que já nasceram ou os que
estão pra nascer, sem importar-se com sua condição física ou se o mesmo
terá condição de sobreviver após o parto.
Segundo Aurélio, apesar do tema ser delicado e envolver a
dignidade da pessoa humana, a liberdade, a saúde, a autodeterminação, o
usufruto da vida e o pleno reconhecimento de direitos individuais, mais
especificamente os direitos de 5cunho reprodutivo e sexual de milhares de
mulheres. Não existe, segundo ele, um real conflito entre a ADPF 54 e os
direitos fundamentais, mas apenas um conflito aparente.
Luís Carlos Martins Alves Júnior (2009) entende que deve-se
questionar “se a mulher que se submete à antecipação terapêutica do parto
de feto anencéfalo deve ser presa e ainda se a possibilidade de prisão
reduziria a realização dos procedimentos médicos ora em discussão”.
A questão discutida na ADPF 54, trata-se da tipificação penal quanto
à interrupção da gestação de feto diagnosticado com anencefalia, se o
mesmo se coaduna com a Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (CRFB/88).
O ministro Aurélio enfatizou o poder que a igreja católica exercia no
ordenamento pátrio brasileiro ao logo dos anos, enfatizando ainda que a
atual Carta Magna demonstra que houve a separação entre Estado e Igreja.
Ademais, o mesmo diz que o diploma Constitucional pátrio através do
artigo 5º, VI e 19, I, ambos da CRFB/88 evidenciam que o ordenamento
jurídico brasileiro alude de maneira expressa à religião Cristã. Assim,
corroborando com tais artigos, o preâmbulo da CRFB/88 diz que:
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Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida, na
ordem interna e internacional, com a solução pacífica
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de
Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL. (BRASIL 1988)
Deve-se salientar que o Estado, através do seu preâmbulo, bem
como dos artigos acima citados, não é religioso, nem mesmo ateu. O
Estado apenas é neutro.
Após, enfatizar que o Estado sofreu com a forte influência que a
igreja exercia no ordenamento jurídico pátrio brasileiro de antigamente. O
ministro Aurélio trouxe dados acerca da Anencefalia, utilizando-se de dados
fornecidos por médicos como o Dr. Heverton Neves Pettersen onde diz que
“o encéfalo é formado pelos hemisférios cerebrais, pelo cerebelo e pelo
tronco cerebral”.
Deste modo, pode-se aferir que o feto anencéfalo é um ser morto,
pois não possui atividade cerebral, porém o mesmo possui um sistema
cardíaco e respiratório, ambos em funcionamento.
A anencefalia, assim sendo, pode ser compreendida como uma
doença fatal, pois não existe a possibilidade do feto desenvolver sua massa
encefálica posteriormente.
O Dr. Thomaz Rafael Gollop diz que “anencefalia é uma das
anomalias mais frequentes, mais prevalentes no nosso meio. Ela é
incompatível com a vida, não há atividade cortical, corresponde à morte
cerebral. Ninguém tem nenhuma dúvida acerca disso”.
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Ademais, o ministro Marco Aurélio afastou os preceitos contidos na
Convenção sobre Direitos da Criança das Nações Unidas estabelecidos nos
artigos 6º e 23.
Segundo médicos especialistas, a anencefalia pode ser diagnosticada
na 12ª (Décima segunda) semana de gestação, através de uma
ultrassonografia, sendo a rede pública capaz de realizar tal exame.
Tratando-se de um diagnostico que visa ter certeza.
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Neste contexto o Dr. Thomaz Rafael Gollop elucidou dizendo que:
A ultra-sonografia disponível, sim, no Sistema
Único de Saúde é 100% segura. Existem dois
diagnósticos
em
Medicina
Fetal
que
são
absolutamente indiscutíveis: óbito fetal e anencefalia.
Não há nenhuma dúvida para um médico
minimamente formado estabelecer esse diagnóstico.
(AURÉLIO 2012, online)
5

Por fim, o ministro Aurélio após explanar todos os fundamentos que
nortearam seu posicionamento, enfim decidiu pela procedência, tornando
legal o aborto no caso de fetos diagnosticados com anencefalia.
1.5.1 ADPF 54 e a Possibilidade do Aborto de Feto Microcefálico
Como visto anteriormente, o aborto em caso de feto cujo o
diagnóstico seja anencefalia, passou a ser permitido no ordenamento pátrio
brasileiro, devido a mesma ser uma doença congênita letal. Assim, a
continuidade da gravidez seria desnecessária, pois dar continuidade a essa
gestação apenas colocaria em risco a vida da mãe.
Feito um breve relato acerca da ADPF 54, deve-se ter em mente que
no caso de feto com microcefalia, podendo ser diagnosticado através do
pré-natal, poderá ser aplicado uma analogia a ADPF 54.
A criança que nasce com microcefalia terá sérios problemas de saúde
e necessitará de cuidados para o resto da vida, colocando em xeque se a
mesma terá condições de ter uma vida digna.
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O ministro, do STF, Marco Aurélio entende que existe a possibilidade
de gestantes com fetos diagnosticados com microcefalia. Todavia, sua
fundamentação é diferente da que o mesmo utilizou no caso de fetos com
anencefalia. Ele funda-se no dano causado a gestante, para ele pode
ocorrer o prejuízo físico da gestante, bem como a mesma poderia ter sua
saúde mental afetada. Assim, o ministro Aurélio parte da premissa que o
sofrimento da gestante ao saber que seu bebê terá sérias complicações,
além de limitações graves seria o bastante para justificar o aborto.
Logo, pode-se aferir que o aborto do feto portador de microcefalia
não tem garantida a mesma guarida que o ordenamento jurídico brasileiro
concede aos fetos diagnosticados com anencefalia. As causas e
fundamentos que levaram a Suprema Corte brasileira a se posicionar a
favor do aborto em casos de anencefalia, é que o feto já nasceria sem vida,
pois o mesmo nasceria sem atividade cerebral, apenas colocando em risco a
vida da gestante.
Assim, para o ordenamento pátrio brasileiro no caso de microcefalia,
o aborto ainda não é permitido devido a resistência por parte da sociedade
e pelo fato dos fetos microcefálicos nascerem com vida, sem se importarem
se o bebê terá uma qualidade de vida ou não, se o mesmo sofrerá por toda
a sua vida, além dos possíveis problemas físicos e psicológicos que as
gestantes poderão desenvolver.
2 MICROCEFALIA: UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA
O cenário atual brasileiro coloca em dúvida o futuro das crianças que
nascem com microcefalia em razão do surto de Zika Vírus no Brasil. O Zika
Vírus é transmitido pelo mesmo mosquito transmissor da dengue, o aedes
aegypti. O Zika Vírus, assim como a febre amarela, é um flavivírus. A
gestante, caso seja picada pelo mosquito transmissor e contrair o Zika Vírus
pode acarretar um problema para o feto, pois o mesmo pode nascer com
microcefalia.
Kalinka Jezari (2016) conceitua microcefalia,
Como uma má-formação congênita em que a
criança nasce com o perímetro cefálico menor do que
338
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591263

www.conteudojuridico.com.br

o convencional, que é de 32 centímetros. O cérebro
não se desenvolve da maneira esperada, as crianças
podem ter toda a sorte de problemas, os mais comuns
são de cognição, locomoção e audição (JEZARI
2016, online).
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A microcefalia, conforme acima descrito, é uma má-formação do
cérebro, o qual o mesmo não se desenvolve de maneira natural e ainda
além da criança crescer com essa má-formação a mesma terá problemas
por toda vida, que podem ser de cognição, locomoção ou mesmo audição,
além dos casos que podem afetar a visão.
O vírus Zika é considerado o maior responsável pela disseminação
dos casos de microcefalia:
Segundo dados divulgados no final da primeira
quinzena de janeiro de 2016 pelo Ministério da Saúde,
mais de 3.500 récem-nascidos foram diagnosticados
5
com suspeita
de microcefalia, possivelmente
relacionada ao vírus zika, transmitido pelo mosquito
Aedes aegypti, também transmissor da dengue e da
chikungunya (JEZARI 2016, online).

Deste modo, deve-se ter um cuidado maior com a proliferação dos
mosquitos transmissores, pois estes são responsáveis por propagar o Zika
Vírus e consequentemente a microcefalia em gestantes que vierem a ser
infectadas.
2.1 As Consequências Da Microcefalia
O diagnóstico da referida doença pode ser realizado durante a
gestação, através do pré-natal e também pode ser confirmado logo após o
parto. Para efeito do presente trabalho o importante é saber que através do
exame pré-natal é possível diagnosticar se o feto é portador de microcefalia
ou não.
As crianças com microcefalia podem ter graves consequências como:
atraso mental, déficit intelectual, paralisia, convulsões, epilepsia, autismo,
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rigidez dos músculos, cientificamente chamada de espasticidade, dentre
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outros. (BELTRAME, online)
Apesar de não haver tratamento específico para a microcefalia,
podem ser tomadas algumas medidas para reduzir os sintomas da doença.
Normalmente a criança precisa de fisioterapia por toda a vida para se
desenvolver melhor, prevenindo complicações respiratórias e até mesmo
úlceras que podem surgir por ficarem muito tempo acamadas ou numa
cadeira de rodas.
Todas estas alterações podem acontecer porque o cérebro precisa
de espaço para que possa atingir o seu desenvolvimento máximo, mas
como o crânio não permite o crescimento do cérebro, suas funções ficam
comprometidas, afetando todo o corpo.
A microcefalia pode ser classificada como sendo primária quando os
ossos do crânio se fecham durante a gestação, até os sete meses de
gravidez, o que ocasiona mais complicações durante a vida, ou secundária,
quando os ossos se fecham na fase final da gravidez ou após o nascimento
do bebê. (BELTRAME, online)
Assim, como dito anteriormente, a microcefalia é uma doença que
atrapalha tanto o crescimento mental quanto físico da criança, fazendo com
que o mesmo necessite de cuidados especiais para o resto da vida.
Ademais, as crianças que são portadoras de tal doença sofrem não
somente pela doença em sim, mas sim por conta do preconceito, pela
escassez de informação sobre o assunto e pela falta de respeito das
pessoas para com as diferenças o outro.
Os problemas enfrentados pelas crianças que portam esta doença
também estendem-se para as escolas, pois os mesmos possuem muita
dificuldade em conseguir uma educação de qualidade, pois não encontrase profissionais devidamente capacitados para ensinar-lhes, dentre outros
fatores.
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A microcefalia não tem cura, porém a mesma possui alguns
tratamentos que podem ser adotados afim de que o recém nascido
portador de tal doença consiga suportar o difícil problema que lhe foi
imposto, pois o mesmo necessitará de auxilio para o resto da vida.
3 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: UM FATOR A SER
PONDERADO
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É fato que o direito a vida é inviolável e não existe possibilidade de
violação, sobre esse direito inviolável e destacando a preocupação do
Estado garantir esse direito, mesmo de forma uterina, Alexandre de Morais
(2009) esclarece que:
O inicio da mais preciosa garantia individual
deverá ser dado pelo biólogo, cabendo ao jurista, tão
somente, dar-lhe o enquadramento legal, pois do
ponto de vista biológico a vida se inicia com a
fecundação do óvulo pelo espermatozóide, resultando
um ovo 5ou zigoto. Assim ávida viável, portanto
começa a nidação, quando se inicia a gravidez.
(MORAIS 2009, p. 36)
Não somente a Constituição Federal brasileira assegura o direito à
vida, mas também alguns acordos internacionais, no momento cita-se a
Convenção Internacional dos Direitos Humanos “Toda pessoa tem direito
de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela Lei, em
geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida
arbitrariamente” Artigo 4º do Decreto 678/1992.
O Código Civil (CC) brasileiro traz expressamente em seu artigo 2º
que “a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida,
mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”.
É fato que a Lei assegura o direito a vida e inserida nessa garantia
também é necessário analisar o princípio da dignidade humana, que é
considerado um dos princípios mais importantes, haja vista que engloba os
direitos e garantias fundamentais constantes na Constituição Federal
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A dignidade da pessoa humana é garantida tanto para a mãe
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quanto para o feto, em casos de risco para a mãe é garantido o aborto,
Pereira (2004, p. 147) explica que:
A incidência do principio da dignidade da pessoa
humana
sobre
o
nascituro,
consiste
no
reconhecimento de que a este devem ser
proporcionados todos meios idôneos e necessários
para seu desenvolvimento com todas as suas
potencialidades. Não basta, portanto, garantir a vida
do feto, deve-se, pois, conceder ao mesmo o direito
de sobreviver em condições de plena dignidade.
A citação acima engloba muito bem o tema escolhido, não adianta
por si só garantir o direito a vida do nascituro, mas sim que garanta a
dignidade plena de vida do mesmo.
O princípio da Dignidade da pessoa humana é condição que exclui
ou não admite a submissão do indivíduo a tratamentos degradantes e a
situações em que inexistam ou que sejam escassas as condições materiais
mínimas para sua subsistência.
No texto Constitucional promulgada no ano de 1988 consta a
dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado
brasileiro, e ainda assegurou que fosse um dos princípios que regem o
direito Penal.
Esse instituto da dignidade da pessoa humana não nasceu na Idade
Moderna, e sim tem sua evolução marcada desde o início da historia da
humanidade. Precisamente com o pensamento Cristão da Idade Média, que
era clássico.
Wolfgang Sarlet (2007) quanto a dignidade da pessoa humana na
antiguidade, entende que:
No pensamento filosófico e político da antiguidade
clássica, verifica-se que a dignidade (dignitas) da
pessoa humana dizia, em regra, com a posição social
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ocupada

pelo

indivíduo

e

o

seu

grau

de

reconhecimento
pelos
demais
membros
da
comunidade, dai poder falar-se em uma quantificação
e modulação da dignidade, no sentido de se admitir a
existência de pessoas mais dignas ou menos dignas
(SARLET 2007, p. 30)
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Na era Clássica não era reconhecida a dignidade da pessoa humana à
todos os seres da comunidade, era somente proporcional ao seu nível
social, ou seja, quem tinha maior influência social era digno, já quem tinha
o grau social mais baixo, já não possuía. Em outras palavras, pode-se dizer
que somente os ricos possuíam o direito à dignidade da pessoa humana, os
humildes e pobres já não se faziam no direito.
Renaud (1999, p. 137) afirma que os grandes pensadores, Platão, Cícero
e Aristóteles, seguiam a ideia de que o ser humano é um ser superior, se
comparado com os demais seres vivos. Distinguindo-os dos demais seres
viventes e não viventes. Em virtude
dos estudos realizados por esses
5
pesadores a dignidade da pessoa humana é uma característica inerente ao
ser vivo, isso que o faz a distinção dos demais seres. E ainda, que deve ser
atribuída a todos igualitariamente, não havendo distinção por raça, cor e
muito menos status social.
Starlet (2007, p. 32) diz que “a liberdade do ser humano de optar de
acordo com a sua razão e de agir conforme o seu entendimento e sua
opção”, o que foi seguido por o contexto jusnaturalista dos séculos XVII e
seguintes, que começou a se conhecer a dignidade da pessoa humana, não
sendo taxativo, era possível optar para a liberdade.
Comparato (2001, p. 19), ao que se fala de filosofia estoica, afirma que
“os valores morais e a dignidade do homem eram fatores indissociáveis
para aquele povo”. Como o homem, como um todo, era filho de Zeus,
todos eram detentores dos mesmos direitos e deveres.
De acordo com Kant (1980) esse pensamento esta intimamente ligado
com a liberdade, ou seja, o ser racional pode ir e vir, fazer suas escolhas, ser
autônomo na tomada de decisões, cuidar do que realmente lhe interessa.
Distinguindo-os dos animais. Ele segue dizendo que “age de tal forma que
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trates a humanidade tanto em sua pessoa quanto na pessoa de qualquer
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outro sempre como um fim e jamais simplesmente como um meio” (KANT
1980, p.18).
Oscar Vieira Vilhena (2006, p. 38) ainda impõe que quando existe um
tratamento recíproco entre os seres humanos, atribuindo ao outro o valor
que dá a si mesmo é porque são merecedores de respeito. Mas em virtude
de serem pessoas dotadas de razão, são todas merecedoras de serem
tratadas com a mesma dignidade igualitária.
Pode-se dizer que os pensamentos de Kant (1980) são a marca para
outros pensados iniciarem seus estudos e firmarem suas opiniões a respeito
do assunto, mas é fato concreto que Kant é um marco para o estudo da
dignidade da pessoa humana. Pela sua maneira inovadora de pensar, sua
forma igualitária em tratar os seres humanos, não com as distinções antes
havidas.
Oscar Vieira Vilhena (2006) diz que:
A dignidade assume diferentes dimensões, sempre
relacionadas a uma enorme gama de condições
ligadas à própria vida humana, como integridade física
e psíquica, moral, condições de liberdade e materiais
de bem-estar. Por isso, não constitui um valor
intrínseco ao ser humano, mas uma “construção de
natureza moral”, em processo permanente de
desenvolvimento, sempre relacionada à proteção de
condições indispensáveis a uma existência também
digna (VILHENA, 2006, p. 36).
Os Estados democráticos de direito tem por valor fundamental a
dignidade da pessoa humana, como um alicerce para as suas Constituições.
Em virtude do reconhecimento do valor moral.
Kriele (1983, p. 47) afirma que após a Declaração da Organização das
Nações Unidas em 1948, que reconheceu como valor jurídico universal, a
maioria dos países ocidentais a adotou expressamente em suas
constituições.
344
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591263

www.conteudojuridico.com.br

A Carta Magna de 1988 estabeleceu o principio da dignidade da
pessoa humana em seu artigo 1º, III. Starlet afirma que o legislador instituiu
a ele a função de fundamentar toda a ordem constitucional, especialmente
no que diz respeito às normas que definem os direitos e garantias
fundamentais. (STARLET, 2007, p. 63)
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Assim é possível verificar que a dignidade da pessoa humana é o
próprio fundamento que dirige o ordenamento jurídico pátrio, tratando-a
como alicerce do Estado.
Ainda é passível de análise dizer quanto aos direitos fundamentais
explícitos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(CRFB/88), que implicitamente recai ao principio da dignidade da pessoa
humana, por vedar alguns tipos de pena, tais como a tortura, tratamentos
desumanos, degradantes, ao proteger à vida, a integridade física e psíquica
que estão intimamente ligados ao centro da Constituição.
Além do que mesmo que a dignidade da pessoa humana não esteja no
5

rol dos direitos e garantias fundamentais, ela é mais importante ainda, pois
esta como um alicerce da CRFB/88, constando mais do que no capitulo dos
direitos e garantias fundamentais, mas sim no artigo primeiro da Carta
Magna que é realmente base.
3.1 Direitos do Nascituro
Para melhor entendimento deste capítulo, deve-se explicar qual a
definição de nascituro que “é aquele que vai nascer, que foi gerado e não
nasceu ainda”, ou seja, “é o ser humano já concebido que ainda está por
nascer”. Devidamente previsto na CRFB/88 e no artigo 2° do Código Civil.
Em conformidade com a legislação vigente no momento em que o
embrião fecundado está no ventre materno, tem-se o nascituro, ou seja,
que o feto irá nascer.
Fiúza (2002) explica que:
O nascituro não tem direitos propriamente ditos.
Aquilo que o próprio legislador denomina “direitos do
nascituro”, não são direitos subjetivos.São na verdade,
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direitos objetivos, isto é, regras impostas pelo
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legislador pra proteger um ser que tem a
potencialidade de ser pessoa, e que , por já existi
pode ter resguardados eventuais direitos que virá a
adquirir quando nascer. (FIÚZA 2002, p. 114)
O nascituro tem seus direitos resguardados pela legislação, embora
ainda não possua personalidade jurídica, e é protegido tanto pela legislação
Civil, como no Penal. Na legislação civil encontra-se o direito do nascituro
tendo como exemplo, a mãe que representa o nascituro recebendo
alimento e tendo direito de herança, já a legislação penal tutela a vida
daquele que vai nascer, qual seja o nascituro, por isso é previsto em nosso
ordenamento jurídico o aborto como crime.
Tem-se uma questão bastante importante a ser tratada, que é a
possibilidade de o nascituro ser portador da dignidade da pessoa humana,
aos meus olhos, é perfeitamente aceitável uma vez que embora não seja
considerado pessoa humana, e tão pouco seja detentor de personalidade
jurídica, a nossa legislação de forma expressa garante o direito daquele que
está no útero materno, e que ainda vai nascer, dentre essas garantias está o
da dignidade da pessoa humana, trata-se de uma conclusão lógica, afinal,
se a lei lhe assegura o direito a vida que está seja digna.
Quem também defende essa idéia é Pereira (2004, p. 147):
A incidência do principio da dignidade da pessoa
humana
sobre
o
nascituro,
consiste
no
reconhecimento de que a este devem ser
proporcionados todos meios idôneos e necessários
para seu desenvolvimento com todas as suas
potencialidades. Não basta, portanto, garantir a vida
do feto, deve-se, pois, conceder ao mesmo o direito
de sobreviver em condições de plena dignidade.
Portanto é claro e evidente que o nascituro é, em si, uma pessoa, e
como tal, portador de personalidade jurídica desde a concepção, com
direitos garantidos desde tal momento, sendo o mais relevante de todos os
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direitos à vida e a dignidade da pessoa humana, constitucionalmente
garantidos.
3.2 Dos Direitos Da Gestante No Brasil
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A gravidez, segundo a Bíblia Sagrada, é uma dádiva dada por Deus.
Ocorre que no Brasil a gravidez por muitas vezes se dá de maneira
indesejada, ou às vezes se espera tanto este presente que cria-se uma série
de expectativas quanto ao filho(a) que se espera.
A ADPF 54 autorizou o aborto em casos de fetos anencéfalos, por
restar comprovado que tal feto quando chegasse a hora do parto nasceria
morto, gerando enormes transtornos para a gestante, problemas tanto
psicológicos, quanto físicos.
Neste ponto do trabalho deve-se levantar uma questão acerca dos
direitos da gestante. Será que a mesma quer criar um filho que sabe ela terá
inúmeras dificuldades pela frente, que sofrerá bastante? Será que a mesma
5
terá condições físicas e psicológicas
para educá-lo? Será que a mesma terá
condições financeiras para criá-lo? Pois como restou demonstrado, a
criança com microcefalia terá uma vida muito difícil e dolorosa,
necessitando de cuidados especiais para o resto da vida.

A CRFB/88 funda-se no princípio da dignidade da pessoa (art. 1º, III),
conforme exposto anteriormente. Será que os direitos fundamentais da
gestante não estão sendo feridos? A mesma não está tendo escolha de ter
uma vida digna, a mesma está sofrendo uma imposição por parte do
estado em criar e ver seu filho crescer com dificuldade e sofrendo
diariamente, pois é isto que tal doença impõe a criança. A pergunta em
questão pode ser estendida, ficando da seguinte forma: será que os direitos
do bebê não estão sendo feridos? Anteriormente, fora explanado sobre o
princípio da dignidade da pessoa humana, demonstrando desde seu
surgimento até sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. Ocorre
que tal princípio assegura uma existência digna do indivíduo, como uma
criança com microcefalia poderá ter uma vida digna? Ela sempre dependerá
de cuidados específicos.

347
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591263

www.conteudojuridico.com.br

Logo, pode-se aferir que assim como na ADPF 54, as autoridades
competentes devem olhar para essa questão, pois não se trata apenas do
direito do nascituro, entende-se que os direitos estão interligados.
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3.3.1 Realidade Social Enfrentada Por Muitas Gestantes
Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 20% (Vinte por cento) das
crianças que nascem no Brasil, são de gestantes adolescentes. Ocorre que,
cada vez mais cedo os adolescentes adquirem uma vida sexual ativa e sem
muitas informações contra doenças sexualmente transmissíveis e meios
contraceptivos, acarretando um número muito elevado de gestantes ainda
na fase da adolescência. (SANTOS; MARLI 2014, online)
Muitas destas adolescentes, que encontram-se em estado de
gravidez, possuíam sonhos de se formar e, provavelmente, se estabilizar
financeiramente para então pensar em engravidar. Mais devido ao cenário
vivido pelo Brasil seus sonhos acabam sendo ceifados por inteiro ou apenas
adiado, pois algumas poucas mesmo após terem filhos conseguem seguir
sua vida normalmente, estudando e logrando êxito em algum curso
superior, vindo então a proporcionar uma vida melhor para seus filhos.
A realidade encontrada em favelas e periferias brasileiras são bem
difíceis, as mulheres que engravidam e não possuem condições financeiras
estão mais propicias a cometer o aborto, devido a pouca instrução, a baixa
renda e o medo. O fator financeiro é o preponderante dentre as mulheres
que abortam, hoje, no Brasil, este tipo de aborto é chamado de aborto
social.
Segundo Priscila Doneda (2016, online), a Pesquisa Nacional sobre o
Aborto (PNA) constatou que:
Uma em cada cinco brasileiras com até 40 anos já
interrompeu uma gravidez e estima-se que, a cada
ano, 1 milhão de abortos são feitos no Brasil. De
acordo com o estudo, o procedimento é realizado,
normalmente, no auge do período reprodutivo
feminino (isto é, entre 18 e 29 anos) e é mais comum
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entre mulheres de menor escolaridade. (DONEDA
2016, online)
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De acordo com dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), de uma pesquisa realizada com mulheres na
faixa etária entre 18 (Dezoito) e 49 (Quarenta e nove) anos. A pesquisa
revelou que 8,7 (Oito vírgula sete) milhões de mulheres brasileiras já
abortaram ao menos 1 (Uma) vez na vida e dentre esse número 1,1 (Um
vírgula um) milhão destes abortos foram provocados. (AGUIAR
2015, online)
O dado fornecido pelo IBGE é alarmante, além da quantidade de
mulheres que afirmaram já ter sofrido algum tipo de aborto e o número de
abortos provocados, a pesquisa constatou ainda que o aborto possui cor e
renda. De acordo com a pesquisa, na região Nordeste o percentual de
gestantes sem qualquer instrução que tiveram aborto provocado foi de
37% (Trinta e sete por cento) do total de aborto conta apenas 5% (Cinco
por cento) de gestantes com curso
superior, é uma disparidade enorme. A
5
pesquisa analisou ainda, o aborto provocado, conforme a cor da gestante e
chegou-se aos seguintes dados: 3,5% (Três vírgula cinco por cento) das
mulheres que abortaram são de cor negra, enquanto apenas 1,7% (Um
vírgula sete por cento) de cor branca.
No Brasil, muitas gestantes acabam tendo que seguir com sua
gravidez até a concepção do bebê, pois a legislação vigente só permite o
aborto em 3 (Três) hipóteses, que já foram comentadas anteriormente. Na
triste realidade vivida pelo Brasil, ou melhor pelas mulheres brasileiras, ano
após ano uma quantidade exorbitante de mulheres acabam concebendo
seus filhos sem estar de fato feliz por fatores variados como: gravidez
indesejada dentre outras. Isto pode acarretar desde problemas físicos e até
psicológicos.
CONCLUSÃO
O presente trabalho monográfico abordou um tema bastante
delicado como pôde-se observar, mais que merece uma guarida especial
quanto sua aplicabilidade no ordenamento pátrio brasileiro.
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ordenamento pátrio brasileiro, além de expor os precedentes históricos ao
longo do tempo quanto ao referido tema. Ademais, explanou-se ainda
sobre a forma em que o tema evoluiu dentro do ordenamento jurídico.
O tema aborto sempre gerou uma série de discussão não somente
pela sociedade, políticos e também entre religiões. Cada uma a sua maneira
posiciona-se acerca do aborto. Abordou o posicionamento autoritário e
irrestrito da igreja católica face ao aborto, ela é contra tal prática
veementemente, pois para eles, assim como para a igreja evangélica a vida
é dom, uma dádiva divina e deve ser tratada como tal, não podendo
nenhuma pessoa ceifar a vida de outra.
Como dito anteriormente, cada religião trata a questão do aborto
conforme seus dogmas e crenças. Segundo a religião islâmica, a gestante
pode cometer aborto caso seja para salvar sua vida e, possui ainda o
entendimento que o feto só passa ter vida quando adquire alma e segundo
suas crenças o mesmo só recebe alma após 120 (Cento e vinte) dias.
Dentre todas as religiões pesquisadas, pôde-se constatar que a
religião judaica possui um entendimento totalmente diferente das demais.
Segundo ela, o aborto não diz respeito a ninguém a não ser a gestante que
terá consequências físicas da sua escolha e das famílias envolvidas. Ela é
veementemente contra o legislativo querer intervir nesse assunto, pois
entende que os mesmos não têm esse direito.
Abordou-se ainda, os meios utilizados pelas gestantes para praticar o
aborto, além das diversas modalidades do mesmo.
O trabalho pretende discutir acerca da possibilidade da gestante
optar ou não pelo aborto no caso de feto microcefálico. Para tanto, fez-se
um estudo acerca do surgimento da microcefalia, bem como um paralelo
com o Zika Vírus e seu transmissor.
Por fim, o tópico onde trata da dignidade da pessoa humana, nele
suscita-se se o feto tem o direito de ter sua dignidade preservada, mesmo
em se tratando de feto com microcefalia. Porém, o questionamento que se
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faz é: Será que o feto terá uma vida digna, sendo que o mesmo viverá
sempre necessitando de cuidados especiais? Difícil responder a tal
pergunta, mais no transcorrer do trabalho conseguiu-se explanar bem o
referido conteúdo.
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E quanto à mãe, a mesma não tem o direito de escolher se deseja
cuidar de uma criança com microcefalia? Deve-se salientar que a criança
sempre necessitará de cuidados especiais e acompanhamentos. Assim, a
mãe não teria sua dignidade ferida, pois estaria ela atrelada a uma criança
que ela não desejava, por já saber sobre sua condição de saúde.
Deste modo, conclui-se o presente trabalho aduzindo não sob a
ótica religiosa, porém a mesma deve sempre ser respeitada, mais sim
fazendo uma análise social e jurídica do assunto em examine. No caso de
feto com microcefalia deve-se aplicar por analogia o mesmo entendimento
que fora aplicado na ADPF 54, pois dessa forma não iria ferir a dignidade
nem da gestante, tão pouco do feto portador de microcefalia.
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Resumo: Procura-se neste artigo trazer a importância do debate acerca da
licitude das provas colhidas através de acesso as conversas de Whatsapp
pela Autoridade Policial e a repercussão das recentes decisões do STJ para
as investigações criminais.
Palavra – chave: sigilo telefônico, sigilo de dados, direito a intimidade.
Abstract: This article seeks to bring about the importance of the debate
about the legality of the evidence gathered through access to Whatsapp
conversations by the Police Authority
and the repercussion of recent STJ
5
decisions for criminal investigations.
Key words: telephone confidentiality, confidentiality of data, right to
privacy.
Sumário: 1. Introdução; 2. Inviolabilidade das comunicações, de dados e o
direito a intimidade; 3. A trilogia dos precedentes Olmstead (1928),
Katz (1967) e Kyllo (2001); 4. Requisitos para licitude das provas colhidas
pelo Delegado de Polícia quando do acesso as conversas por Whatsapp; 5.
Conclusão; 6. Bibliografia.

1. Introdução
A Constituição Federal elenca, no Título II, os direitos e garantias
fundamentais cuja essência se extrai da Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 1948, documento histórico de afirmação dos direitos inerentes
a condição humana, criado após as atrocidades ocorridas na Segunda
Guerra Mundial. É inegável a importância dada pela Constituição Federal a
tais direitos, por ser expressão da própria necessidade de se efetivar os
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princípios basilares de um verdadeiro Estado Democrático de Direito. Não
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se fala em Estado Democrático de Direito sem a consolidação da proteção
aos direitos fundamentais.
Nesse contexto de afirmação dos direitos fundamentais, surgiram as
teses sobre o caráter relativo desses direitos por razões de relevante
interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das
liberdades. A própria Constituição Federal legitima, ainda que
excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas
restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados
os termos nela estabelecidos.
Dessa forma, não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos
ou garantias que se revistam de caráter absoluto. O estatuto constitucional
das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão
sujeitas, e considerado o substrato ético que as informa, permite que sobre
elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a
proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a
coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia
pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos
direitos e garantias de terceiros. Exemplo dessa relativização prevista na
própria Constituição Federal é a possibilidade de violação das
comunicações telefônicas, violação de domicilio e por consequência
violação da própria intimidade e da vida privada. Nessa linha, temos as
quebras de sigilo telefônico, de sigilo de dados e as hipóteses de violação
de domicilio em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Tais exceções se
mostram necessárias às investigações policiais como consequência da
própria persecução penal que depende de determinadas prerrogativas para
se alcançar o efetivo direito de punir do Estado.
Nesse cenário se mostra indispensável a discussão acerca das
atuais decisões dos tribunais superiores, os quais vem entendendo pela
ilicitude das provas colhidas na fase investigatória sob o fundamento de
violação dos direitos fundamentais. Não se consideraram, em tais decisões,
o atual avanço tecnológico das comunicações e a necessidade de
adequação da relativização dos direitos fundamentais aos aparatos
modernos de trocas de informações. Os direitos fundamentais não podem
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servir como manto protetor para salvaguardar práticas ilícitas e por isso
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mesmo, não se deve afastar a aplicação do princípio da proporcionalidade
nas decisões que os invocam em detrimento das investigações criminais. A
persecução penal é atribuição do Estado e para tanto necessita de meios
para sua efetivação, não podendo ser frequentemente marginalizado sob a
pecha da ilicitude de toda e qualquer prova colhida sem autorização
judicial. Há provas que necessitam de atuação imediata a fim de preservar
sua materialidade e eficiência, sendo desproporcional a exigência de
autorização judicial a toda e qualquer ação policial, especialmente em casos
em que a própria constituição não a exigiu.
O princípio da reserva de jurisdição não afasta a possibilidade de
colheita de provas em fase de investigação que necessitam ser
imediatamente levantadas. Há de se fazer um juízo de ponderação entre os
princípios da reserva de jurisdição e da ilicitude de provas quando se refere
a atos praticados pelos agentes de Estado quando em fase de investigação
policial. Enquanto princípio, a garantia processual da inadmissilibilidade da
prova ilícita também está sujeita
5 a juízo de ponderação quando conflitar
com outro princípio de igual ou superior relevância. Esse juízo de
ponderação perfaz-se através do princípio da proporcionalidade, da
doutrina constitucional alemã, decisivo vetor axiológico no tema de provas
ilícitas sobre o qual trataremos a seguir.
2. Direito a inviolabilidade das comunicações e o direito a
intimidade
Conforme Art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, “é inviolável o
sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal
ou instrução processual penal. Pela leitura do dispositivo verifica-se a
máxima de que os direitos fundamentais, por mais importantes que sejam,
não são dotados de caráter absoluto. Na verdade, não há que se falar em
direito fundamental absoluto, pois todos os direitos fundamentais devem
ser submetidos a um juízo de ponderação quando entram em colisão com
outros direitos fundamentais, preponderando aqueles de maior relevância.
Com efeito, as garantias fundamentais não são, e nem poderiam ser,
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absolutas, notadamente quando se constata que, sob a roupagem de
“garantias”, são muitas vezes invocadas por criminosos de modo a camuflar
praticas delituosas.
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O mesmo artigo ainda previu a inviolabilidade da intimidade, da vida
privada e do domicílio, excepcionando as hipóteses de violação naqueles
casos de flagrante delito, prestar socorro, em caso de desastre ou ainda por
ordem judicial durante o dia.
Numa análise dos mencionados dispositivos verifica-se que a
Constituição Federal somente exigiu autorização judicial prévia nos casos
de interceptação das comunicações telefônicas. Contudo, os tribunais
superiores firmaram entendimento no sentido de que a quebra de sigilo de
dados, fiscal e telefônico também exigem autorização judicial.
Esse entendimento foi sustentado pelo Superior Tribunal de Justiça
quando dojulgamento de habeas corpus cujo paciente demandava a
liberdade sob o fundamento de que as provas utilizadas eram ilícitas, pois
foram extraídas de conversas via aplicativo Whatsapp, no momento de sua
prisão em flagrante e sem autorização judicial prévia.
Assim, segundo o STJ as provas obtidas através de conversas de
Whatsapp são ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos:
Na ocorrência de autuação de crime em flagrante,
ainda que seja dispensável ordem judicial para a
apreensão de telefone celular, as mensagens
armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo
telefônico,
que
compreende
igualmente
a
transmissão, recepção ou emissão de símbolos,
caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou
informações de qualquer natureza, por meio de
telefonia fixa ou móvel ou, ainda, por meio de
sistemas de informática e telemática.
STJ. 5ª Turma. RHC 67.379-RN, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, julgado em 20/10/2016.
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Tal entendimento vai de encontro a própria natureza da referida
prova, pois ainstantaneidade das conversas e a possibilidade de exclusão
imediata delas através de acessos remotos inviabilizam a autorização
judicial prévia eis que medida extremamente lenta e burocratizada.
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Conversas telefônicas através de aplicativos de celular são dinâmicas
e a necessidade de prévia ordem judicial para legitimar o acesso aos
referidos aplicativos poderá conduzir à perda dos elementos informativos
que os órgãos de persecução penal necessitam para repressão de práticas
delitivas.
Explicou o STJ, que a violação de conversas do referido aplicativo,
embora não se trate de quebra de sigilo telefônico, situação que não está
protegida pela Lei n. 9.296/1996 nem pela Lei n. 12.965/2014, há na
verdade violação dos dados armazenados no celular, o que também
depende de autorização judicial prévia.
Aduziu que no caso, deveria a autoridade policial, após a apreensão
5
do telefone, ter requerido judicialmente a quebra do sigilo dos dados
armazenados, haja vista a garantia, igualmente constitucional, à
inviolabilidade da intimidade e da vida privada, prevista no art. 5º, inciso X,
da CF. Dessa forma, a análise dos dados telefônicos constante dos
aparelhos dos investigados, sem sua prévia autorização ou de prévia
autorização judicial devidamente motivada, revela a ilicitude da prova, nos
termos do art. 157 do CPP.
Nessa linha, leciona o Professor Damásio de Jesus que “a Carta
Magna, quando excepciona o princípio do sigilo na hipótese de
comunicações telefônicas, não cometeria o descuido de permitir a
interceptação somente no caso de conversação verbal por esse meio, isto é,
quando usados dois aparelhos telefônicos, proibindo-a, quando pretendia
com finalidade de investigação criminal e prova em processo penal, nas
hipóteses mais modernas. Segundo ele, a exceção, quando menciona
‘comunicações telefônicas’, estende-se a qualquer forma de comunicação
que empregue a via telefônica como meio, ainda que haja transferência de
‘dados’.
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Segundo Renato Brasileiro, esse atual entendimento revela mutação
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constitucional quanto ao posicionamento anterior do STJ sobre a
desnecessidade de autorização judicial para determinar a colheita de provas
em situações de prisão em flagrante. Isso porque há antigos precedentes
daquele tribunal determinou a licitude de provas colhidas quando do
acesso por policias aos registros de chamadas realizadas pelo celular.
Por se tratar na época de acesso apenas aos registros das ligações
realizadas por celular tal entendimento não poderia prevalecer nos dias de
hoje em razão da atual tecnologia que permite conversas instantâneas por
mensagens de áudios.
3. A trilogia dos precedentes Olmstead (1928), Katz (1967) e
Kyllo (2001)
O direito norte americano trouxe a classificação das provas em
gerações com origem de cada uma delas em precedentes da Suprema
Corte Norte Americana. Trata-se da denominada trilogia Olmstead, Katz e
Kyllo, que está diretamenterelacionada à necessidade (ou não) de prévia

autorização judicial para execução de certos procedimentos investigatórios
invasivos, notadamente à vida privada e ao direito à intimidade.
O caso Olmstead se refere ao direito probatório de 1ª geração. Tratase do caso concreto ocorrido no ano de 1928, em que a polícia norte
americana teria instalado equipamento para interceptação de
comunicações telefônicas, sem préviaautorização judicial, fazendo-o
diretamente na fiação da empresa telefônica. Como não houve qualquer
tipo de busca no interior da residência de Olmstead, concluiu-se que não
houve violação ao direito à intimidade.
Restou cunhada assim, a teoria proprietária (trespass theory), que
determina a proteção constitucional das coisas, objetos e lugares, e no caso
concreto não teria ocorrido violação de nenhum desses institutos, portanto
foi considerada prova lícita as extraídas daquelas gravações.
O caso Katz v. United States trata do direito probatório de 2ª
geração. Nesse precedente de 1967, a Suprema Corte Americana alterou
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seu entendimento acerca da matéria, concluindo que a proteção conferida
à vida privada teria o condão de abranger não apenas a busca de itens
tangíveis, mas também gravações de declarações orais. No caso concreto
foi instalado um dispositivo de gravações em telefone público utilizado
pelo investigado e a tese seria de que não haveria ofensa a vida privada por
se tratar de aparelho de telefone disponível a todo e qualquer usuário.
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Nesse caso a Suprema Corte americana entendeu que houve
violação da intimidade porque mesmo que se tratasse de telefone público,
o usuário Katz quando paga pelo uso e fecha a cabine tem expectativa de
que terá privacidade ao conversar ao telefone.
Dessa forma, migrou-se da teoria proprietária (trespass theory), para
teoria da proteção constitucional integral a qual amplia o âmbito de
proteção constitucional de coisas, lugares e pertences para pessoas e suas
expectativas de privacidade.
A 3ª geração de direito probatório se refere ao caso Kyllo, do ano de
5
2001, em que a Suprema Corte dos Estados Unidos fixou entendimento
segundo o qual o avanço da tecnologia sobre a materialidade das coisas
não pode limitar o escopo e a abrangência da proteção constitucional
outorgada à intimidade das pessoas.
No caso concreto, o investigado Danny Kyllo supostamente cultivava
maconha no interior de sua residência. Pela fragilidade dos elementos até
então levantados, policiais decidiram utilizar um aparato medidor de
iluminação, pois segundo eles, o cultivo de maconha demandava lâmpadas
de alta intensidade. Dessa forma, policiais conseguiram verificar a
intensidade de luz oriunda da residência do suspeito e assim, requisitaram a
medida de busca e apreensão que resultou na apreensão de inúmeras
plantas de cannabis sativa L.
A conclusão que a Suprema Corte chegou a partir desse último caso
foi a de que o avanço tecnológico não é motivação idônea para afastar a
inviolabilidade da vida privada e da intimidade. Nessa linha, as provas de
terceira geração são compreendidas como provas invasivas e altamente
tecnológicas, sendo então sujeitas ao controle judicial prévio para sua
produção.
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4. Requisitos para licitude das provas colhidas pelo Delegado de
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Polícia quando do acesso as conversas por Whatsapp
A partir do estudo das gerações do direito probatório podemos
analisar as atuais decisões dos tribunais superiores que passaram a exigir
autorização judicial para acesso as conversas por aplicativos de celular de
investigados. Da terceira geração do direito probatório (precedente Kyllo)
deve-se analisar os requisitos traçados pela jurisprudência atual
contrapondo-os a necessidade de ponderação na análise da licitude das
provas colhidas pela polícia especialmente quando do ato da prisão em
flagrante delito.
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem um precedente antigo
abordando um caso concreto em que os policiais, logo após a prisão em
flagrante, efetuaram a análise dos últimos registros telefônicos dos dois
aparelhos celulares apreendidos com o flagranteado. Sob o argumento de
que não teria havido a interceptação das comunicações mas simples acesso
a registros telefônicos, concluiu-se pela validade das provas, pois a
autoridade policial teria agido em estrita observância ao art. 6° do CPP no
sentido de colher elementos de informação quanto à autoria e
materialidade.
Contudo, tal decisão de 2004 não se adequa a atual realidade
tecnológica em que vivemos, pois naquela época as mensagens de texto
eram a única forma de comunicação que não se subsumia ao conceito de
comunicação telefônica.
Referindo-se expressamente às provas de terceira geração, o
Ministro Rogério Schietti Cruz, da 6ª Turma do STJ concluiu que, sem prévia
autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio de
extração de dados e de conversas registradas no Whatsapp presentes no
celular do suposto autor de fato delituoso, ainda que o aparelho tenha sido
apreendido no momento da prisão em flagrante.
Entendeu-se que para o Delegado de Polícia ter acesso às conversas
de aplicativos, só seria lícito caso de medida de busca e apreensão, ou
ainda medianteautorização judicial específica para tanto.
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Por

isso,

doutrina

majoritária

entendeu

que

houve

um distinguishing pelo STF com o entendimento exarado no autos do HC
91.867 e pelo STJ no RHC 51.531, em que ambos os tribunais acolheram
tese da defesa de que são ilícitas a provas colhidas através de dados e de
conversas de Whatsapp pela polícia no celular apreendido no momento de
prisão em flagrante do investigado.
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Traçou-se os requisitos para que a Autoridade Policial possa ter
acesso legitimo as conversas registradas por meios de aplicativos de celular,
afastando assim a possibilidade desse acesso imediato quando da prisão
em flagrante delito, sem autorização judicial ou sem autorização do próprio
investigado.
Assim, os requisitos, tendo em vista a normativa brasileira aplicada
aos aparelhos de celular, são os seguintes:
1)

2)
3)
4)
5)

Em caso de prisão em flagrante delito com consequente apreensão
de aparelho de celular, é necessária autorização judicial para
5
acesso àsconversas de Whatsapp
pelo Delegado de Polícia, ou;
Autorização expressa do investigado desde que pessoa capaz,
maior de idade, consciente e no exercício de seus direitos;
Que a autorização pelo investigado seja livre de qualquer pressão
ou tortura, e na presença de seu defensor;
Nos casos de busca e apreensão a autorização judicial já abrange os
objetos ali apreendidos, dispensando autorização específica.
Nos casos em que as conversas se referem a própria vítima fatal,
mas seu aparelho fora apresentado por familiar autoridade policial;

Desta feita, esses são os requisitos traçados pelos tribunais a fim de
conferir licitude às provas extraídas de conversas de aplicativos de celular
pelos agentes policiais.
5. Conclusão
Pelo estudo acima, concluímos que a regra geral é pela necessidade
de autorização judicial para acessos as conversas e dados de aparelhos de
celulares de investigados, ainda que em situação de flagrante delito.
Embora tal entendimento vá de encontro a necessidade de colheita
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imediata de algumas provas, especialmente aquelas relacionadas a

Boletim Conteúdo Jurídico n. 871 de 15/09/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

volatilidade de algumas formas de comunicação, pelo estudo das gerações
de direito probatório, verificamos a necessidade de viabilizar essas
autorizações judiciais. Assim, em regra, os policiais não poderão, sem prévia
autorização judicial, realizar a busca exploratória no telefone celular
apreendido, em virtude da expectativa de privacidade quanto aos arquivos
armazenados.
Contudo, mesmo diante do atual cenário jurisprudencial,
há situações excepcionais, nas quais as peculiaridades do caso concreto
demonstrem, de forma inequívoca, a urgência na obtenção das informações
e/ou o risco concreto de perecimento dessas, deve-se dispensar a referida
autorização judicial. Isso porque, justificada a excepcionalidade por escrito,
sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
autoridade policial, poderão os policiais proceder ao acesso dos arquivos e
registros existentes no referido aparelho, inclusive com a consulta a
aplicativos de comunicação, vez que a expectativa de privacidade não pode
servir para amparar crimes que estão em plena consumação.
Há necessidade de se realizar um juízo de ponderação na medida em
que não se pode permitir que organizações criminosas utilizem do manto
protetor dos direitos fundamentais para justificar a prática de delitos, hoje
altamente amparados por dispositivos tecnológicos de alta performance.
Saliente-se, por fim, que, havendo autorização, expressa e
inequívoca, do próprio usuário do celular não será necessária ordem
judicial, haja vista que àquele que abdica da sua intimidade, não poderá,
posteriormente, pleitear a nulidade da prova.
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RESUMO: Este trabalho apresenta os motivos que justificam a declaração
de inconstitucionalidade da Lei 12.462/11 que instituiu o Regime
Diferenciado de Contratações, baseando-se na fundamentação arguida na
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4655). As alegações baseiam-se
na ofensa aos princípios da Administração Pública previstos na Constituição
Federal, bem como ao processo legislativo, que serão abordados no
desenvolvimento da obra. Para tanto, será abordado alguns artigos da Lei
12.462/11 que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas,
bem como trechos da referida ADI que demonstram a violação da lei ao
ordenamento jurídico.
Palavras-Chave: Inconstitucionalidade. RDC. Ofensa aos princípios da
administração pública e ao processo legislativo.
Introdução
O

presente

artigo

objetiva

demonstrar

e

comprovar

a

inconstitucionalidade da lei que instituiu o Regime Diferenciado de
Contratações (RDC) pela violação expressa desta aos princípios da
Administração Pública e ao processo legislativo, que estão previstos na
Constituição da República.
Prova da inconstitucionalidade da lei, é que após a sua entrada em
vigor,
surgiram
diversas
discussões acerca
de
uma
possível
inconstitucionalidade formal e material do RDC, que foram encaminhadas
ao Judiciário por meio da ADI 4655.
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O debate sobre a inconstitucionalidade da lei ocorre em razão da
inconstitucionalidade de alguns dispositivos que estão em desacordo com
o ordenamento jurídico.
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Alguns artigos violam a Constituição ao ofender os princípios da
moralidade, da publicidade, da legalidade, dentre outros, que estão
consagrados na Lei Maior, e que são, portanto, princípios constitucionais,
devendo, desta maneira, serem respeitados por qualquer norma
infraconstitucional.
A referida lei no seu processo de criação desrespeitou também o
devido processo legislativo previsto no artigo 62 da CF por não respeitar as
regras formais expostas, razão pela qual deve ser declarada a sua
inconstitucionalidade formal.
Segundo Kelsen (1984 apud LENZA, 2014), há uma hierarquia entre as
normas, onde a Constituição Federal ocupa o topo da pirâmide. Qualquer
norma hierarquicamente inferior, como, por exemplo, as leis, deve respeitá5
la, sob pena de ser declarada inconstitucional.
Observe-se que a lei que instituiu o RDC é hierarquicamente inferior a
Constituição, e ofendendo-a, como ocorreu, deve ser declarada
inconstitucional, por ser contrária a norma hierarquicamente superior.
Não se podem admitir no ordenamento jurídico brasileiro normas
contraditórias entre si, porque são incompatíveis. Uma norma
inconstitucional não pode vigorar em um Estado Democrático de Direito,
que prega a harmonia entre as suas normas, bem como a legalidade e
constitucionalidade destas.
A Administração Pública é norteada por princípios constitucionais que
direcionam toda a atividade administrativa. Deste modo, a atividade
licitatória como atividade administrativa também deve seguir os princípios
norteadores. Sendo, portanto, o regime diferenciado de contratações um
regime licitatório, deve respeitar os princípios constitucionais que norteiam
a Administração Pública.
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Desta maneira é inconcebível a existência no ordenamento jurídico de
uma lei que ofenda aos princípios constitucionais norteadores de toda
atividade administrativa.
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A declaração de inconstitucionalidade da lei 12.462/11 é essencial para
o ordenamento jurídico, porque para que este funcione de maneira eficaz é
essencial à harmonia entre suas normas, a inexistência de contradição,
inconstitucionalidade destas.
Normas contraditórias, inconstitucionais geram insegurança jurídica
porque contradizem o que a Constituição já garantiu aos cidadãos, que
esperam ter normas infraconstitucionais de acordo com a Constituição e
não normas que gerem insegurança.
Assim, mostra-se necessário o aprofundamento sobre a
inconstitucionalidade do RDC, a fim de coibir a aplicação exagerada deste
regime de contratação, bem como a afronta aos princípios constitucionais
previstos no artigo 37, caput, da CF e ao devido processo legislativo e
consequentemente ao ordenamento jurídico nacional.
Desse modo, o objetivo do presente artigo é demonstrar a existência
de inconstitucionalidade da lei que instituiu o RDC, baseando-se na ADI
4655.
Por fim, esclareça-se que não se pretende esgotar todo o assunto, mas
apenas demonstrar de forma fundamentada a inconstitucionalidade da lei
referida por questões materiais e formais e a importância da declaração de
inconstitucionalidade da lei apontada.
Desenvolvimento
Em 2011 foi editada a Lei 12.462, com o intuito de criar procedimento
específico de licitação para os contratos necessários à realização dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, da Copa das Confederações da
Federação Internacional de Futebol Associação - Fifa 2013 e da Copa do
Mundo Fifa 2014 para aprovar as ações previstas para realização dos
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eventos, bem como para contratação das obras de infraestrutura e de
serviços.
A lei sofreu alterações, incluindo neste regime de contratações o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e as obras e serviços de
engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino e no SUS.
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A lei prevê procedimento diverso daquele previsto na Lei 8666/93 pela
alegada urgência na realização das obras e serviços em função dos eventos
que serão realizados. Dessa forma, a contratação por meio de regime
diferenciado visa garantir maior celeridade e simplificação nas contratações
realizadas para os eventos e programas referidos.
Apesar da diferença de procedimento, ambos os regimes licitatórios
devem respeitar a Constituição, os princípios estabelecidos, bem como o
devido processo legislativo.
Ocorre que, apesar do dever de respeitar a Constituição, os benefícios
5
apontados pela lei 12.462/11
ocasionam ofensas aos princípios
constitucionais da publicidade, da moralidade e da legalidade, princípios
que devem ser respeitados em toda atividade administrativa, conforme reza
o artigo 37, caput da CF.

É inaceitável que alguns benefícios justifiquem a ofensa a princípios
essenciais na Administração, de forma a violá-los. Os princípios violados são
constitucionais, devem, portanto, ser seguidos e respeitados em qualquer
atividade administrativa, não sendo o RDC diferente.
A urgência na realização das obras e serviços não pode se sobrepor
sobre os princípios constitucionais de observância obrigatória, como são os
princípios da publicidade e da moralidade. A Administração Pública não
pode desrespeitá-los, salvos as exceções previstas no próprio texto
constitucional. O RDC foi instituído por lei, não tendo o condão de afastar
a aplicação de princípios constitucionais. Somente a própria Constituição
Federal tem o poder de fazê-lo.
O artigo 1º, II da lei 12.462/11 dispõe que:
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Art.

1.

É instituído o

Regime

Diferenciado

de

Contratações Públicas (RDC), aplicável exclusivamente
às licitações e contratos necessários à realização.
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I - dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016,
constantes da Carteira de Projetos Olímpicos a ser
definida pela Autoridade Pública Olímpica (APO); e
II - da Copa das Confederações da Federação
Internacional de Futebol Associação - Fifa 2013 e da
Copa do Mundo Fifa 2014, definidos pelo Grupo
Executivo - Gecopa 2014 do Comitê Gestor instituído
para definir, aprovar e supervisionar as ações previstas
no Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro
para a realização da Copa do Mundo Fifa 2014 CGCOPA 2014, restringindo-se, no caso de obras
públicas, às constantes da matriz de responsabilidades
celebrada entre a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
Verifica-se que não foram especificadas quais obras ou serviços serão
realizadas pelo regime diferenciado e que foi delegada a competência de
defini-las ao Poder Executivo.
Somente a lei poderia especificar quais obras e serviços seriam
realizados. Não cabe ao Poder Executivo por meio de ato administrativo
fazê-lo, uma vez que é de competência legislativa e não administrativa.
O dispositivo em questão ofende o princípio da legalidade, previsto no
artigo 37, caput da CF, que deve reger toda a Administração Pública, não
sendo o RDC diferente.
Da mesma maneira o Procurador Geral da República, dispõe na ADI
4655:
A ofensa ao artigo 37, XXI, da CR, parece bastante evidente, pois o
regime de licitação pública não está definido em lei, e sim por ato do
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Executivo. Não há, reitere-se, qualquer parâmetro legal sobre o que seja
uma licitação ou contratação necessária aos eventos previstos na lei,
outorgando-se desproporcional poder de decisão ao Poder Executivo”.
A esse respeito, leciona José dos Santos Carvalho Filho:
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“O princípio da legalidade é talvez o princípio basilar de toda a
atividade administrativa. Significa que o administrador não pode fazer
prevalecer sua vontade pessoal; sua atuação tem que se cingir ao que a lei
impõe. Essa limitação do administrador é que, em última instância, garante
os indivíduos contra abusos de conduta e desvios de objetivos.
No campo das licitações, o princípio da legalidade impõe,
principalmente, que o administrador observe as regras que a lei traçou para
o procedimento (...).
Além da ofensa ao princípio da legalidade, observa-se a ofensa ao
princípio da moralidade, pelo comprometimento do patrimônio público. O
5
princípio da publicidade também
é violado.

O princípio da publicidade garante o acesso e a participação da
população em toda atividade administrativa, ressalvados os casos previstos
na Constituição. Dessa forma, observa-se que a publicidade dos atos é
regra, o sigilo somente é permitido em caráter excepcional.
No caso do Regime Diferenciado das Contratações públicas a lei que
instituiu previu exceções que estão além daquelas previstas na Constituição,
em ofensa direta ao princípio da publicidade.
Uma das exceções previstas é a possibilidade, em situações específicas,
de publicação dos atos praticados somente no sítio oficial do órgão
público, restringindo, portanto a publicidade dos atos administrativos,
diferente com o que ocorre com o procedimento previsto na Lei 8666/93,
conforme se observa no artigo 15, §2º da Lei 12.462/11:
§ 1o A publicidade a que se refere o caput deste artigo, sem prejuízo
da faculdade de divulgação direta aos fornecedores, cadastrados ou não,
será realizada mediante:
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I - publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do
Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio
público, do ente de maior nível entre eles, sem prejuízo da possibilidade de
publicação de extrato em jornal diário de grande circulação; e
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II - divulgação em sítio eletrônico oficial centralizado de divulgação de
licitações ou mantido pelo ente encarregado do procedimento licitatório na
rede mundial de computadores.
§ 2o No caso de licitações cujo valor não ultrapasse R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) para obras ou R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
para bens e serviços, inclusive de engenharia, é dispensada a publicação
prevista no inciso I do § 1o deste artigo.
Outra exceção prevista na referida lei encontra-se no §3º do Art. 6º,
que estabelece: “se não constar do instrumento convocatório, a informação
referida no caput deste artigo possuirá caráter sigiloso e será
disponibilizada estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo
e interno”.
Observa-se que o orçamento só será divulgado após a realização da
licitação, salvo nas situações prevista no §§1º e 2º do Art. 6º, tornando-se
sigiloso até o final da licitação, podendo apenas ser disponibilizado,
durante o procedimento, apenas para os órgãos de controle, diversamente
do que ocorre com a lei 8666/93.
Inadmissível a restrição da publicidade dos atos por diploma legal.
Somente a Constituição pode restringir o princípio da publicidade, não cabe
a lei fazê-la, sob pena de inconstitucionalidade. Constata-se a
inconstitucionalidade da lei 12.462/11 por violação ao princípio da
publicidade, previsto na CF.
Dessa forma, pela violação aos princípios da legalidade, publicidade e
moralidade, deve a Lei 12.462/11 ser declarada inconstitucional por vício de
natureza material.
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A lei 12.462/11 é também inconstitucional formalmente. O referido
diploma normativo decorreu de medida provisória, que, originalmente não
tratou sobre licitações e contratos. Os parlamentares podem proceder a
emendas ao texto da medida provisória, mas não podem incluir matéria
escusa àquela prevista no texto inicial.
Prova da inconstitucionalidade formal é a ADI 4655 proposta pelo
Procurador Geral da República, Roberto Gurgel, que dispõe:
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No entanto, a exemplo do que ocorre com os projetos de iniciativa
exclusiva de outros Poderes e do Ministério Público, é preciso que guardem
afinidade lógica (relação de pertinência) com a proposição original (...) Não
é por outra razão que a Resolução n° 1, de 1989-CN, que ‘dispõe sobre a
apreciação, pelo Congresso Nacional, das Medidas Provisórias a que se
refere o art. 62 da Constituição Federal’ estabelece expressamente em seu
art. 4°, §1°, ser ‘vedada a apresentação de emendas que versem matéria
estranha àquela tratada na Medida Provisória.
5

Logo, inconstitucional a alteração procedida pelo projeto de lei por
violar o processo legislativo, previsto no artigo 62 da CF ao inserir emenda
no texto da medida provisória com matéria diversa a do texto inicial,
devendo, dessa maneira a lei 12.462/11 ser declarada inconstitucional por
vício formal.
Assim, conforme exposto, a lei ofende ao ordenamento jurídico, o que
vêm gerando discussões sobre a sua possível inconstitucionalidade e gerou
a ADI 4655, o que provocou a realização deste artigo. Neste sentido,
Matheus Carvalho dispõe:
Existem
algumas
discussões
acerca
da
inconstitucionalidade da lei que institui o Regime
Diferenciado de Contratações, de caráter material, nos
quais se alegam a violação à moralidade e
comprometimento do patrimônio público, além do
desrespeito ao princípio da publicidade, haja vista a
possibilidade de, em determinadas situações, somente
se garantir a publicidade por meio de divulgação no
sítio oficial do órgão público. Há, ainda, alegação à
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violação ao princípio da ampla competitividade, com a
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restrição de participação e possibilidade de escolha de
marcas.
No que tange à constitucionalidade formal da lei,
também tem sido alvo de divergência, haja vista a lei
decorrer de medida provisória, que originariamente,
não tinha a intenção de tratar de licitações e contratos
administrativos (CARVALHO, 2015, p.573).
Portanto, a lei 12.462/11 deve ter a sua inconstitucionalidade declarada
por vícios de natureza formal e material, pelas razões apontadas no
desenvolvimento, na ADI 4655 e na citação do autor Matheus Carvalho,
sendo inaceitável a existência no ordenamento jurídico de normas
incompatíveis, ilegais e inconstitucionais.
Conclusão
Conforme fundamentado no desenvolvimento, a lei 12.462/11
apresenta vícios formais e materiais de inconstitucionalidade. Referida lei
viola os princípios constitucionais da legalidade, publicidade e moralidade,
previstos no artigo 37, caput da CF e o devido processo legislativo também
previsto na Constituição da República.
Uma norma hierarquicamente inferior a Constituição Federal que
apresenta vícios de natureza constitucional não pode vigorar no
ordenamento jurídico por contradizer a Lei Maior do País. Dessa forma,
deve ter sua declaração de inconstitucionalidade decretada.
A ADI 4655 foi corretamente proposta pelo Procurador Geral da
República, Roberto Gurgel, que fundamentou os vícios formais e materiais
presentes na lei em questão, a fim de eliminar do ordenamento jurídico
normas contrárias a Constituição do país, que causem grandes violações
como a Lei 12.462/11.
Portanto, deve a Lei 12.462/11 que instituiu o Regime Diferenciado de
Contratações ter declarada sua inconstitucionalidade pela presença de
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vícios formais e materiais, especificados no desenvolvimento do presente
artigo.
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A INCONVENCIONALIDADE DO CRIME DE DESACATO
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RESUMO: Este trabalho apresenta, de forma sistemática e crítica, uma breve
análise acerca da polêmica questão da inconvencionalidade do crime de
desacato, com base nas leis nacionais, em discordância com o artigo 13,
presente na Convenção Americana, evidenciando um pouco do receio que
o cidadão sente ao relatar ou mesmo de não tornar conhecido alguns atos
praticados por funcionários públicos. O receio em relação a punições,
presentes na efetivação do artigo 331 do Código Penal, em que está
preconizada, entretanto, a mesma lei, poderia vir repensada e feita de
acordo com os princípios estabelecidos pela Constituição Federal e das
garantias fundamentais, tão amplamente divulgada e defendida no meio
jurídico e social brasileiro. O presente trabalho ainda faz uma breve amostra
sobre o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, com algumas
descrições jurisprudenciais.
Palavras chaves: Desacato, funcionários públicos, justiça, jurisprudência
ABSTRACT: This work presents, in a systematic and critical way, a brief
analysis of the controversial issue of the unconventional crime of desacato,
based on national laws, in disagreement with Article 13, present in the
American Convention; evidencing a little of the fear that the citizen feels
when reporting or even of not not making known some acts practiced by
public officials; I fear the punishments, present in the enforcement of article
331 of the penal code, where it is recommended; However; the same law,
could be rethought and made in accordance with the principles established
by the Federal Constitution and the fundamental guarantees; so widely
disseminated and defended in the Brazilian legal and social environment.
The present work also includes a brief sample on the position of the
Superior Court of Justice, with some jurisprudential descriptions.
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INTRODUÇÃO
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1.

Considerando as discussões acerca da inconvencionalidade ou não
do delito de desacato e que o crime que tem previsão legal no art. 331 do
Código Penal não mais deverá subsistir em nosso ordenamento jurídico
pátrio por sua incompatibilidade com o Pacto de San José da Costa Rica,
nos termos do art. 13.
Assim, a fundamentação do presente artigo se deu a partir de leis,
códigos, doutrinas, bem como jurisprudências.
5

Muitos afirmam que o delito de desacato vai contra questões
humanistas por ressaltar a importância do Estado na garantia da
aplicabilidade das normas. Porquanto, é necessário o entendimento de
que, na atual conjuntura, percebe-se uma insatisfação social quanto a
maioria dos serviços públicos prestados a sociedade, em que há
incompatibilidade com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos,
na medida que a aplicabilidade do tipo penal pode trazer uma certa
insegurança frente às manifestações de descontentamento, assim como
quando a forma de entendimento ao se referir a funcionário público
poderá ser interpretada, muitas das vezes, como ofensiva.
O
presente
trabalho
tem
como
objetivo
analisar
a
inconvencionalidade do crime de desacato, tendo como base os princípios
norteadores presentes nas Leis Brasileiras, em consonância com o Pacto de
San José da Costa Rica.
2.

CRIME DE DESACATO
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O delito de desacato é previsto no art. 331 do Código Penal,
possuindo a seguinte redação: “Desacatar funcionário público no exercício
da função ou em razão dela”.
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O preceito secundário afirma que será punido com pena de
detenção, de seis meses a dois anos ou multa, aquele que incorrer no
comando legal.
2.1.

CARACTERISTÍCAS PRINCIPAIS

O crime de desacato está inserido no título dos crimes contra a
Administração Pública, em que o Estado figura como sujeito passivo
imediato e o servidor público como sujeito passivo secundário.
O doutrinador Rogério Sanches afirma que no crime de desacato
tutela-se o respeito e prestígio da função pública, assegurando, por
conseguinte, o regular andamento das atividades administrativas (2015, p.
331).
O mencionado dispositivo legal trata-se de uma norma penal em
branco, pois exige uma complementação que é o conceito de funcionário
público. Conseguinte, o funcionário público, está descrito no art. 327 do
mesmo diploma legal, em que dispõe: “Considera-se funcionário público,
para os efeitos legais penais, quem, embora transitoriamente ou sem
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública”.
O crime de desacato é um crime comum, podendo ser cometido por
qualquer pessoa, no entanto, há discussão doutrinária quanto à prática do
delito cometido por funcionário público.
Conforme leciona Mirabete (2007, p. 357), não há que se fazer
distinção, ocorrendo o ilícito independentemente da função que exerçam
os sujeitos ativos e passivos, ou subordinação hierárquica.
A doutrina majoritária entende não haver crime de desacato quando
praticado por via telefônica, sendo imprescindível a presença do funcionário
público, como vítima.
O delito em tela é um crime formal, que embora apresente um
resultado naturalístico, não o exige para consumação do crime. A ação
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penal é de iniciativa pública incondicionada, não havendo previsão legal
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que admita a modalidade culposa para o mencionado delito.
3. O CRIME DE DESACATO E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Ao se tratar de relevantes questionamentos de normas, sua
aplicabilidade no sistema jurídico nacional, deve-se levar em conta o que
está estabelecido na lei maior do país.
Nenhuma lei pode ser levada em consideração quando for contrário
ao que preconiza a Constituição Federal. A sociedade, como um todo, não
deverá ser punida por normas contrárias ao disposto na Carta Magna.
Quando se trata do tipo penal aberto do desacato, abre-se um leque
para que inúmeras ocorrências de arbitrariedades possam ser cometidas
por parte de funcionários públicos.
A norma em análise não é compatível com os princípios
fundamentais da Carta Cidadã, e, a concepção normativa, leva a uma
violação aos princípios pontuados na Constituição Federal, ferindo, desta
forma, o que vem preconizado no princípio da legalidade art 5º, XXXIX, da
CF, por não tornar claro o tipo penal inerente ao desacato, previsto de
forma inespecífica, considerando5 que não há especificação acerca do que é
desacatar.
Sendo assim, propiciou-se o enquadramento em diversas condutas
do mesmo tipo, o que, entretanto, não deixa sem punição, aquele que, de
alguma forma, fira a honra de algum servidor público, ainda
responsabilizando quem o pratica, os tipos penais por injuria e difamação.
4. A INCOVENCIONALIDADE DO DELITO DE DESACATO
Como já exposto, o art. 331 do CP, dispõe que desacatar os
funcionários públicos no exercício da sua função em razão dela será punido
com pena-detenção de seis meses a dois anos ou multa.
A Comissão Interamericana dos Direitos Humanos entende que o
crime de desacato vai diretamente contra o artigo 13 da Convenção
Americana dos Direitos Humanos, no qual, determina que:
Artigo 13. Toda pessoa tem direito a liberdade de
pensamento e de expressão, esse direito compreende
a liberdade de busca, receber e difundir informações e
ideias de toda natureza sem consideração de fronteira,
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verbalmente ou por escrito ou em forma de impressa,
artística ou por qualquer outro processo de sua
escolha.
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No momento em que ocorre uma situação de ilegalidade,
oportunidade na qual tenha que se manifestar acerca do possível abuso de
poder, a sociedade, em geral, se sente inibida de denunciar, frente ao receio
de sofrer sanções, cassando o direito à liberdade de expressão.
Salienta-se que o crime de desacato em diversas das vezes inibe a
liberdade de expressão, sendo expressamente vedado no artigo 13 da
Convenção, albergado ainda pelo texto constitucional, ou seja, a partir do
momento em que há o crime de desacato, a liberdade de expressão passa a
ser cassada.
Cabe ao Estado priorizar o atendimento a sociedade, devendo para
tanto, buscar melhorias para seu quadro de servidores públicos. Ocorre
que, os agentes públicos quando investidos passam a ter comportamentos
incompatíveis com sua função. Muito se discute acerca da prepotência e a
arrogância que estão presentes em muitos dos funcionários públicos
brasileiros, sendo mais visíveis no tratamento a pessoas com pouco
conhecimento.
Para que se possa entender a concepção de que preconiza a lei, frente
à liberdade de expressão, conforme a Convenção Americana, no seu artigo
13, §§ 1º e 2º:
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de
pensamento e de expressão. Esse direito compreende
a liberdade de buscar, receber e difundir informações
e ideias de toda natureza, sem consideração de
fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma
impressa ou artística, ou por qualquer outro processo
de sua escolha.
2. O exercício do direito previsto no inciso
precedente não pode estar sujeito a censura prévia,
mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser
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expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para
assegurar:
a. o respeito aos direitos ou à reputação das
demais pessoas; ou
b. a proteção da segurança nacional, da ordem
pública, ou da saúde ou da moral públicas.
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Torna-se imprescindível que os cidadãos sejam instruídos a cerca de
seus direitos, sendo capazes de exercê-los, como assegura a legislação
internacional e pátria. Ademais, a criminalização do desacato é contrária à
Comissão Americana de Direitos Humanos, pelo entendimento de que há
uma ofensa direta ao artigo supracitado.
Denota-se que os funcionários públicos são, certamente, em caráter
oficial, o próprio Estado, dando, desta forma, à sociedade, o direito de
criticar e cobrar ações e políticas públicas eficazes para o enfrentamento
das várias situações que envolvem o país.
Com o advento da legislação que dispõe acerca do desacato, houve
5
maciça redução dos atos ilícitos, haja vista o medo da punição, bem como
das multas para aqueles que ofendam ou insultem os funcionários públicos.
O medo, presente nas camadas sociais, torna o atendimento nas
instituições públicas cotidianamente mais precário e desigual.
Vale ressaltar que a ausência do delito de desacato não quer dizer
que haverá conivência com o fato e ensejará ausência de proteção à honra
objetiva ou subjetiva do servidor público, se porventura ocorrer ofensas a
estes, pois existem os delitos de difamação e injúria (previsão legal nos arts.
139 e 140 do Código Penal), para coibir tais práticas.
Pode-se levar em conta que, consoante o ponto de vista do sistema
interamericano de proteção dos direitos humanos, o delito de desacato
torna-se inconvencional por contrariar de forma expressa a Convenção
Americana.
Cabe

ao

magistrado

nacional

exercer

o

controle

de

convencionalidade, podendo fazê-lo a requerimento da parte ou de ofício,
em face de sua natureza difusa de controle.
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Quanto ao tema, impende destacar o entendimento do MM. Juízo da
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Comarca da Florianópolis/SC, nos autos do processo nº 006737064.2012.8.24.0023, destacando-se o seguinte trecho:
Nesse prisma, tenho que a manifestação pública
de desapreço proferida por particular, perante agente
no exercício da atividade Administrativa, por mais
infundada ou indecorosa que seja, certamente não se
consubstancia em ato cuja lesividade seja da alçada da
tutela penal. Trata-se de previsão jurídica nitidamente
autoritária – principalmente em se considerando que,
em um primeiro momento, caberá à própria
autoridade ofendida (ou pretensamente ofendida)
definir o limiar entre a crítica responsável e respeitosa
ao exercício atividade administrativa e a crítica que
ofende à dignidade da função pública, a qual deve ser
criminalizada. A experiência bem demonstra que, na
dúvida quanto ao teor da manifestação (ou mesmo na
certeza quanto à sua lidimidade), a tendência é de que
se conclua que o particular esteja desrespeitando o
agente público – e ninguém olvida que esta situação,
reiterada no cotidiano social, representa infração à
garantia constitucional da liberdade de expressão.
Parte da doutrina majoritária entende que o mencionado delito não
consegue superar um exame de convencionalidade, pois, demonstra
incompatibilidade insuperável em relação às normas internacionais
ratificadas pelo Brasil.
Ademais, nota-se ainda que o Senado Federal, através da Comissão
de juristas pela elaboração do anteprojeto do Novo Código Penal, indicou
expressamente a necessidade de revogação do crime de desacato da
legislação penal brasileira, ante a incompatibilidade e inconvencionalidade
com a Comissão Americana de Direitos Humanos.
5.

O POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
382
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Imperioso destacar o posicionamento da 5º Turma do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, em que descriminalizou a conduta tipificada como
crime de desacato à autoridade, por entender que a tipificação é
incompatível com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos.
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A 5º Turma do STJ entende que os funcionários públicos estão sujeitos
a críticas da sociedade, e, que as leis de desacato no país possivelmente
atentam contra o direito à informação, bem como a liberdade de
expressão. Em decisão unânime, fora ressaltado que a condenação por
desacato, baseado em lei federal, é incompatível com o tratado do qual o
Brasil é signatário.
Entendeu-se que a criminalização estará em desencontro com o
humanismo, considerando a superioridade do Estado, na pessoa de seus
agentes, sobre o indivíduo. A coexistência deste delito é anacrônica, vez
que traduz a desigualdade entre funcionários e particulares, o que se torna
inaceitável em um Estado Democrático de Direito, conforme entendimento
da 5º Turma do STJ no julgamento do REsp 1640084/SP.
5

É cediço que os tratados que versam sobre direitos humanos,
ratificados pelo Brasil, tem natureza supralegal, e, os demais tratados, que
não versam sobre direitos humanos, quando ratificados pelo Brasil,
possuem natureza legislativa.
Os tratados de direitos humanos têm como missão a proteção dos
direitos fundamentais dos seres humanos frente ao seu próprio Estado,
como também frente a outros Estados contratantes.
Ao julgar o Recurso Especial 914.253/SP, o Ministro LUIZ FUX adotou
o entendimento sedimentado pelo STF, considerando que os tratados de
direitos humanos, quando ratificados pelo país, possuem força supralegal,
sendo que toda lei antagônica às normas decorrentes de tratados
internacionais é destituída de validade. O controle de constitucionalidade se
demonstra com a adequação das normas legais aos tratados e convenções
internacionais adotados pelo direito pátrio.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH manifestouse no sentido de que as leis de desacato são destinadas ao abuso,
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silenciando pensamentos e opiniões julgadas incômodas, conferindo aos
agentes do Estado níveis de proteções que não é conferido ao particular,
em total desacordo com as normas e princípios de um Estado democrático
e igualitário.
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Impende destacar que o afastamento da tipificação criminal do
desacato não é causa excludente de responsabilidade posterior, no âmbito
cível ou até mesmo que o ato seja enquadrado em outro tipo penal.
É essencial compreender que os direitos fundamentais advindos de
tratados internacionais surgem na ordem jurídica supra-estatal, ordem
jurídica interna brasileira.
São direitos fundamentais independentemente da sua incorporação
na Constituição da República. Posto isto, o Brasil está obrigado a observar
tais direitos, cabendo ao Poder Judiciário exercer o controle difuso de
convencionalidade, por meio de seus tribunais e juízes de primeiro grau.
Entretanto, tal fato não gera nenhuma forma de se estar contra ou a favor
do Estado.
Desta forma, percebe-se que a decisão da 3º seção do STJ é
completamente oposta àquela exarada pela 5ª turma, considerando que
aquela definiu que a conduta continua sendo criminalizada. Ressalta-se que
já há um entendimento no Superior Tribunal Federal acerca das
incompatibilidades existentes entre as normas internas e os tratados
internacionais que tenham sido ratificados pelo Brasil e incorporados ao
direito interno, de que tem natureza supralegal e prevalecerá a eficácia da
norma do tratado e não a da norma interna.
6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo não tem o objetivo de exaurir o assunto acerca da
inconvencionalidade do crime de desacato, sequer apresentar uma solução
inovadora para esse fim, mas de forma singela busca-se elencar um pouco
sobre a situação enfrentada pela sociedade no momento em que necessita
da prestação de serviços de funcionários públicos nacionais.
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Ao longo da pesquisa, foi-se desvendando alguns traços vivenciados
dentro de instituições públicas, em que, na perspectiva atual, o servidor
público, quer seja nacional, estadual ou municipal, tem para com a
sociedade a obrigatoriedade de tratar a todos com dignidade e equidade.
O cidadão ao ser maltratado, por vezes, cala-se por medo de ser
acusado de desacato ao funcionário público e serem detidos, baixam as
cabeças e ficam em silêncio.
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Com a lei do delito de desacato, atingindo, de certa forma o artigo
13 da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, vislumbrou-se a
possibilidade do enfrentamento do cidadão em busca dos seus direitos.
Mesmo com tantas vitórias, o preconceito, o medo e discriminação ainda se
mantem presentes e arraigados em alguns que se recusam a reagir e
contribuir significativamente com esse país.
Corroboramos com o parecer da 5ª turma do STJ, sendo fulcral o
entendimento de que o agente público não pode subjugar o cidadão
5
comum em função do exercício de seu cargo. Este deve ter assegurado o
seu direito de proteger-se de possíveis abusos cometidos por aqueles, por
meio da liberdade de apontar ou criticar condutas abusivas.
Por fim, conclui-se que pelo fato da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos estar acima do Código Penal, fato que, aliado ao controle
de convencionalidade, aponta para a descriminalização do desacato,
possuindo o risco remoto do dispositivo legal ser revogado com a
promulgação do novo Código Penal. O que significa dizer que a ausência
de tipificação do delito de desacato não impede a responsabilização do
agente que profira ofensas ao servidor, posto que, tal conduta deverá ser
tutela de outros tipos penais.
7.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar a importância
5
da fiscalidade na tomada de decisão
empresarial, o conceito de jurisdição
fiscal e seus respectivos efeitos nas transações internacionais, bem como
apresentar questões relativas aos tratados fiscais e crédito fiscal. Utilizamos
o método de pesquisa bibliográfica a fim de agregar maior teor e rigor a
este trabalho.

Palavras chave: Fiscalidade Internacional, Direito Internacional Privado,
Empresas Multinacionais.
ABSTRACT: This paper aims to present the importance of taxation in
business decision making, the concept of tax jurisdiction and its effects on
international transactions, as well as present issues related to tax treaties
and tax credit. We used the method of bibliographical research in order to
add a greater content and rigor to this work.
Keywords: International Taxation, Private International Law, Multinational
Corporations.

INTRODUÇÃO
387
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591263

www.conteudojuridico.com.br

Entre os grandes custos de uma empresa estão os tributos a pagar,
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que reduzem a rentabilidade da empresa bem como os recursos efetivos
que esta dispõe. Para tal, se faz essencial uma gestão empresarial
qualificada visando minimizar os impostos a serem pagos pela empresa,
porém, cumprindo com as leis fiscais e tributárias aplicáveis.
Em relação às empresas multinacionais por atuarem em mais de um
país, os gestores buscam minimizar a carga fiscal global que onera a
empresa cumprindo as obrigações legais referentes a cada Estado. Ora,
para que este objetivo seja alcançado, se faz necessário o conhecimento da
legislação fiscal de cada país onde a empresa atua e, também, a forma que
determinado país fiscaliza a lucratividade e benefícios adquiridos pela
empresa.
Quanto às questões fiscais, as empresas multinacionais adotam
critérios específicos na tomada de decisão como: posicionar uma operação
no exterior; forma legal que deverá adotar para operar na localidade; e
forma de financiamento da operação.
O posicionamento de determinada operação no exterior está
baseado em projeções e previsões quanto à lucratividade após tributos e
sobre os fluxos efetivos. No que se refere a forma legal adotada para a
operação, a empresa multinacional organizar-se-á em conformidade com
os termos legais na forma de sucursal ou subsidiária. O financiamento da
operação pode ocorrer através da injeção de capital ou por empréstimos.
Os fluxos efetivos gerados em determinada operação no exterior por uma
empresa multinacional, têm tido tributação especial referente aos
pagamentos de juros e dividendos.
As razões expostas demonstram a necessidade e importância do
conhecimento de fiscalidade internacional, sendo as principais
características dos sistemas fiscais (tributários) internacionais, os tributos
sobre distribuição de receita e benefícios, seguridade social, folha de
pagamento, vendas, valor agregado e consumo.
1. TIPOS DE TRIBUTOS
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Habitualmente as empresas estão sujeitas a tributos sobre a
propriedade, salários e folha de pagamento e consumo. Todavia, existem
duas classes de tributos que oneram a lucratividade da empresa que são os
tributos sobre receitas corporativas e tributos retidos.
1.2. TRIBUTOS SOBRE BENEFÍCIOS
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Na maioria dos países, as empresas possuem obrigação de pagar
tributo direto sobre o lucro, denominados comumente de imposto de
sociedades, imposto empresarial ou imposto corporativo. A tendência
mundial é a redução no percentual destes tributos com o intuito de
fomentar a economia.
As empresas multinacionais, por sua vez, devem analisar tanto os
tributos nacionais quanto locais, posto que, em determinados países são
aplicados tributos locais diversos e adicionais aos tributos nacionais.
Ademais os tributos podem divergir de acordo com a atividade da empresa.
Em suma os tributos pagos a um governo externo impactam negativamente
5
nos fluxos da empresa, razão esta que afeta a tomada de decisão quanto à
localização.
Deste modo, existe uma tendência de redução dos tributos sobre o
lucro com o intuito de fomentar a economia. Agregam-se a isso as
denominadas “férias fiscais” adotadas em alguns países. As “férias fiscais”
consistem na isenção temporária do tributo ou no aumento do prazo de
pagamento do tributo sobre o lucro.
Em relevância a determinado investidor que recebe dividendo de
determinada empresa estrangeira, as leis, como de costume, obrigam este
investidor a declarar o respectivo ganho à autoridade fiscal do país.
Todavia, caso não seja realizada tal declaração haverá dificuldade da
agência fiscalizadora em reclamar o referido tributo.
Com o intuito de evitar esta possível contingência, grande parte
dos países transferem a obrigação de pagamento do tributo à empresa, ou
seja, por imposição tributária ocorre a retenção do tributo. Este sistema é
complexo, visto que, as taxas de retenção sofrem variação de um Estado
para outro e, também, há variação conforme tipo de pagamento e receptor.
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Outro ponto dá-se através da diferenciação de taxação para determinadas
atividades, bem como a questão da existência de tratados fiscais.
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1.3. TRIBUTO SOBRE VALOR AGREGADO
Importante quantidade de receita é gerada em diversos países
através do tributo sobre o valor agregado. Esta espécie de tributo é
aplicada no lugar do tributo sobre vendas e, na maioria das vezes,
incorporado ao preço do produto ou serviço, ou seja, o referido tributo
onera o valor agregado em cada etapa do processo de produção ou
distribuição de determinado produto ou serviço.
1.4. PARAÍSOS FISCAIS
Determinados países possuem taxas de tributos sobre benefícios
extremamente baixos, como exemplo, as Bahamas com uma taxa de tributo
de 0%. Tais países são atrativos às empresas multinacionais que procuram
minimizar seu custo global. Contudo, deve-se levar em conta, o custo de
funcionamento da subsidiária no respectivo país. Mas, a evidência da menor
quantidade de tributos torna-o altamente atrativo.
1.5. AS CORPORAÇÕES ESTRANGEIRAS CONTROLADAS
Os Estados Unidos da América, com o intuito de impedir que as
companhias estadunidenses desfrutassem destes paraísos fiscais e, com
isto, se evadissem do pagamento de tributos do seu país, o Congresso dos
Estados Unidos da América em 1962, criou as regras para corporações
estrangeiras (CEC), rapidamente aproveitadas com meras alterações por
diversos outros países.
A denominação CEC dá-se a qualquer corporação estrangeira em
que os acionistas estadunidenses possuam mais de 50% do poder
combinado de voto ou do valor justo das ações. Toda e qualquer
subsidiária estrangeira de empresas com sede nos Estados Unidos da
América possuídas majoritariamente são consideradas CECs. No caso das
CECs, não existe o aumento de prazo do gravame, denominado como
receita da subparte F, ao invés disso, a receita da subparte F é gravada
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similarmente como o ocorrido com a sucursal estrangeira, independente de
o investidor receber ou não dividendos. Os tipos de receitas tratados desta
forma no Código de Receita Interna dos Estados Unidos são subdivididas
em quatro classes de receitas da subparte F, que são: receitas derivadas de
seguros contra riscos nos Estados Unidos; Receitas de países envolvidos em
boicotes internacionais; determinados pagamentos ilegais; e receitas de
companhias com base no estrangeiro.
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Esta última classe, por seu turno, constitui a mais importante receita
da subparte F, incluindo: receitas passivas (juros dividendos, direitos, rendas
e ganhos de capital proveniente de vendas de ativos); receitas sobre vendas
realizadas fora do país; receita por serviços realizados fora do país onde a
CEC fora incorporada; receitas por transporte aéreo ou marítimo; e receitas
provenientes de produtos derivados de petróleo e gás.
1.6. LISTA DOS PARAÍSOS FISCAIS DA ORGANIZAÇÃO PARA
COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE).
5

A fim de evitar a proliferação dos paraíso fiscais, a OCDE, no ano
2000, elaborou uma lista dos países considerados como paraísos fiscais.
Para tal qualificação estabeleceu os seguintes critérios: inexistência de taxas
fiscais efetivas ou somente existência de forma nominal; ausência de
informação efetiva de intercâmbio; ausência de transparência; ausência de
requisitos de atividades substanciais; sigilo bancário e sistemas que visam
auxiliar à evasão fiscal.
Por certo, as legislações fiscais dos membros da OCDE regularam
de forma severa, as ações comerciais das empresas de seus respectivos
países com os pertencentes à lista, como forma de pressão sobre os
denominados paraísos fiscais, para que modificassem seus regimes
tributários. Diante de tal atitude houve grande êxito, posto que, 31 países
se compromissaram formalmente com a OCDE para a implementação de
padrões de transparência e intercâmbio de informações.
2. JURISDIÇÃO FISCAL
Importante agravo internacional é oriundo quanto à determinação,
sobre qual país tem direito a determinada receita. Frequentemente ocorre
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de dois países alegarem direito sobre determinada receita gerando o
denominado duplo gravame ou dupla imposição. Para a solução de tais
conflitos existem mecanismos, os quais oferecem um paliativo na questão
do duplo gravame.
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2.1. ENFOQUE MUNDIAL VERSUS TERRITORIAL
As receitas obtidas fora do próprio país são denominadas como
receita proveniente de fontes estrangeiras. Existem duas maneiras de
enfoque: mundial (toda receita do residente de determinado país ou de
uma companhia incorporada em um país é percebida por este); territorial
(somente é percebida a receita gerada dentro dos limites fronteiriços
daquele país em questão).
2.2. FONTE DA RECEITA, CIDADANIA E RESIDÊNCIA
Em geral os países utilizam como base a fonte de receita, a
cidadania, a residência ou até mesmo uma combinação destas três
modalidades. Por meio da fonte de receita, o país faz valer a autoridade
jurisdicional; pela cidadania, os cidadãos são tributados conforme sua
procedência; e por residência a cobrança é efetuada de acordo com o país
que resida.
2.3. DUPLO GRAVAME OU DUPLA IMPOSIÇÃO
O duplo gravame ou dupla imposição faz-se presente, quando dois
países alegam direito sobre mesma receita. O duplo gravame gerado pelas
jurisdições fiscais impede a neutralidade nas exportações de capital e acaba
por fomentar a permanência dos investimentos em território nacional.
Citaremos dois mecanismos utilizados para alçar a neutralidade:
estabelecimento de provisão nos tratados fiscais entre os países em
questão, a fim de que a receita proveniente de fontes estrangeiras obtenha
isenção; constituição de créditos fiscais ao investimento estrangeiro.
3. TRATADOS FISCAIS
Tratados fiscais consistem em acordos bilaterais entre dois Estados
soberanos, nos quais se determina a forma de tributação de cidadãos e
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empresas que se encontrem fora do país de origem. Internacionalmente
existem dois grandes modelos de tratados fiscais: o modelo proposto pela
Organização das Nações Unidas (ONU) e o modelo da OCDE.
3.1. O MODELO DE TRATADO FISCAL DA OCDE
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Os principais países industrializados baseiam-se no modelo
desenvolvido pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE). Um dos artigos de maior relevância dispõe que os
benefícios de determinado negócio podem ser gravados por país sócio do
tratado se puder ser atribuído a estabelecimento permanente neste país. O
tratado fiscal da OCDE recomenda as seguintes taxas de retenção: 5% para
dividendos sobre investimentos pagos por uma subsidiária à matriz
(diretos); 15% para as carteiras de dividendos (pagos aos individuais); 10%
para juros; e 0% para royalties.
3.2. O MODELO DE TRATADO FISCAL DA ONU
O modelo de tratado 5fiscal da Organização das Nações Unidas
(ONU) reconhece ao país anfitrião, em sua maioria nações em
desenvolvimento, direitos superiores quanto à cobrança de tributos,
quando a repatriação de benefícios ocorre no sentido do país em
desenvolvimento para o país desenvolvido.
3.3. A AQUISIÇÃO DE TRATADOS
Definiremos a aquisição de tratados de forma exemplificativa, como
o mecanismo utilizado pelo residente no país A (Brasil) que utiliza uma
determinada corporação no país B (Holanda), com o intuito de obter
vantagens de tratados fiscais existentes entre o país B (Holanda) com um
terceiro país C (Estados Unidos da América).
A fim de evitar este uso de aquisição de tratados, alguns países
incluem em seus tratados fiscais, a cláusula de limitação de benefícios,
procura impedir que determinado país desfrutasse de tributo reduzido com
outro país que não tenha firmado tratado ou acordo comercial.
4. CRÉDITO FISCAL AO INVESTIMENTO ESTRANGEIRO
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Na inexistência de tratado fiscal para remediar a dupla imposição, a
norma internacional rege que a determinação da jurisdição fiscal é a fonte
geradora, ou seja, a respectiva receita corresponde ao país em que se
encontra a sede da companhia matriz. A instrumentalização da eliminação
do duplo gravame pode-se dar das seguintes formas: eximir de gravames a
receita proveniente de fontes estrangeiras; permitir que a companhia matriz
deduza tributos pagos ao governo estrangeiro; e conceder à empresa
matriz crédito pelos tributos que paga ao governo estrangeiro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se trata de fiscalidade internacional em empresas
multinacionais, conclui-se que há várias razões que demonstram a
necessidade e importância do conhecimento da mesma. Pois, na maioria
dos países, as empresas possuem obrigação de pagar tributo directo sobre
o lucro, denominados comumente de impostos de sociedades, empresarial
ou corporativo, cuja tendência mundial é a redução no percentual destes
tributos com o intuito de fomentar a economia.
Assim, as empresas multinacionais, devem analisar tanto os tributos
nacionais quanto locais, visto que em determinados países são aplicados
tributos locais diversos e adicionais aos tributos nacionais. Tal fato é
determinante para que muitas multinacionais prefiram aos países com
tributos mais baixos denominados paraísos fiscais, como exemplo Bahamas,
ou busquem países com os quais exista tratados fiscais, que consistem em
acordos bilaterais entre dois Estados soberanos, nos quais se determina a
forma de tributação de cidadãos e empresas que se encontrem fora do país
de origem, podendo-se optar mais comumente pelo modelo da ONU ou
OCDE.
Portanto, a não existência desse tratado fiscal em regra gera a
dupla imposição, que tratada como determina que a norma internacional
da jurisdição fiscal, é a fonte geradora.
Por fim, a respectiva receita proveniente corresponde ao país em
que se encontra a sede da companhia matriz, dando-se a
instrumentalização do duplo gravame, que se apresenta das seguintes
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formas: possibilidade de eximir de gravames a receita proveniente de fontes
estrangeiras; permitir que a companhia matriz deduza tributos pagos ao
governo estrangeiro; e conceder à empresa matriz crédito pelos tributos
que paga ao governo estrangeiro.
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RESUMO

O presente trabalho objetiva analisar a evolução histórica da discussão doutrinária
sobre a realização de planejamentos tributários, descrevendo o que pode e o que não
pode ser realizado pelo sujeito passivo. Em um segundo momento é analisado a
possível subjetividade na aplicação da teoria do propósito negocial perante os
julgamentos administrativos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
bem como as possíveis arbitrariedades na utilização da referida teoria.

Palavras-chave: planejamento tributário, normas antielisivas, teoria do propósito
negocial, elisão e abuso de formas jurídicas.
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1 INTRODUÇÃO

A cobrança de tributos é indispensável para promover as mudanças sociais e
econômicas descritas na Constituição da República, por isso qualquer ato do
contribuinte que diminua a arrecadação sofre grande fiscalização. Nesse cenário está
inserido o planejamento tributário, que é o direito do particular de organizar os seus
negócios com a menor carga tributária possível, desde que atue licitamente.
No presente trabalho, buscou-se analisar a evolução doutrinária sobre o tema,
desde a época do Brasil império até os dias atuais. Para isso, procurou-se analisar as
principais divergências existentes na doutrina nacional sobre o tema.
O primeiro ponto abordado foi a aplicabilidade dos institutos civis da simulação,
fraude à lei e abuso de direito no âmbito tributário. Logo após, procurou-se destacar
o conflito existente entre os princípios da capacidade contributiva e da igualdade com
os princípios da tipicidade e da liberdade de contratar.
Em seguida, buscou-se conceituar a conduta do sujeito passivo pelos institutos
da elisão, evasão e elusão, afirmando que a economia fiscal deve ser pautada apenas
por atos elisivos.
Na sequência, procurou-se analisar se o ordenamento jurídico brasileiro
comporta normas antielisivas, destacando qual é o real alcance do parágrafo único
inserido no artigo 116 do Código Tributário Nacional, bem como a possível
subjetividade na utilização da teoria do propósito negocial em julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Dessa forma, conclusões provisórias e definitivas foram alcançadas, tendo em
vista as características dos institutos em questão.
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2. CONTEXTO HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

O empreendedor, que gera riquezas para sí e para o país, possui diversas
despesas essenciais para a manutenção e crescimento do seu negócio, entra elas o
dever de pagar tributos inerentes ao seu ramo de atuação.
Para que seja possível sobreviver na competição com outras empresas que
prestam serviços ou que produzem produtos semelhantes é necessário reduzir todos
os custos possíveis, inclusive, os de natureza fiscal.
Por isso, quanto melhor for o planejamento efetuado, melhor será a
competitividade, beneficiando a sociedade com a geração de riquezas e empregos,
dando efetividade a responsabilidade social da pessoa jurídica prevista na
Constituição Federal.
Nesse sentido, a economia fiscal é uma forma de buscar a eficiência
empresarial sem burlar o fisco, ou seja, o planejamento tributário ocorre de forma
estritamente preventiva, antes da ocorrência do fato gerador, que objetiva a
diminuição de custos fiscais, através da avaliação de várias alternativas existentes no
nosso ordenamento jurídico, procurando alcançar o procedimento mais benéfico do
ponto de vista fiscal.
Ressaltando a licitude e naturalidade desse procedimento preventivo Alfredo
Augusto Becker escreve que:

É aspiração naturalíssima e intimamente ligada à vida econômica, a de se
procurar determinado resultado econômico com maior economia, isto é, com
menor despesa (e os tributos que incidirão sobre os atos e fatos necessários
à obtenção daquele resultado econômico, são parcelas que integrarão a
despesa). Ora, todo indivíduo, desde que não viole regra jurídica, tem a
indiscutível liberdade de ordenar seus negócios de modo menos oneroso,
inclusive tributariamente. Aliás, seria absurdo que o contribuinte, encontrando
vários caminhos legais (portanto, lícitos) para chegar ao mesmo resultado,
fosse escolher justamente aquele meio que determinasse pagamento de
tributo mais elevado.1

Na visão de José Luiz Nunes Domingues o conceito de planejamento tributário
é:
Atividade empresarial que, desenvolvendo-se de forma estritamente
preventiva, projeta os atos e fatos administrativos com objetivo de informar
quais os ônus tributários em cada uma das opções legais disponíveis,
1

BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 6 ed.São Paulo: Noeses, 2013. p.
143.
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cuidando de implementar aquela menos onerosa, formando um conjunto de
condutas, comissivas, da pessoa física ou jurídica, realizadas antes ou depois
da ocorrência do fato gerador, destinadas a reduzir, mitigar, transferir ou
postergar legalmente os ônus dos tributos.2

Ocorre que a cobrança de tributos é a maior fonte de renda dos entes da
federação e é indispensável para promover as mudanças sociais e econômicas
descritas na Constituição da República, por isso, diversos requisitos para validar os
planejamentos tributários foram criados pelo Fisco e pela doutrina ao longo do tempo.

2.1 PRIMEIRA FASE: LIBERDADE, APENAS ANÁLISE DE REQUISITOS FORMAIS
O início das discussões na doutrina e jurisprudência administrativa acerca da
licitude dos planejamentos tributários efetuados estavam pautados na liberdade
absoluta do contribuinte para organizar os seus negócios, desde que os atos
praticados sejam lícitos e realizados antes do fato gerador do tributo, ou seja,
analisava apenas condições formais.
Na visão clássica de Francesco Ferrara, “simulação é a declaração de um
conteúdo de vontade não real, emitida ciente e concordemente e por acordo entre as
partes, para produzir, com o objetivo de enganar, a aparência de um negócio jurídico
que não existe ou é diferente daquele que se realizou.”3 Ferrara também explica que
os seus elementos essenciais são: primeiro a intencionalidade da divergência entre a
vontade e a declaração; segundo o acordo simulatório e por fim o intuito de enganar
terceiros.4
Alberto Xavier nos mostra que a simulação tem duas espécies distintas, a
absoluta e a relativa. Na primeira espécie o agente apenas finge a celebração de um
negócio jurídico, mas na realidade não tem a intenção de realizar qualquer contrato.
No caso da relativa às partes de fato celebram um negócio jurídico, porém com o
intuito de enganar terceiros, o encobrem com outro contrato aparente que difere do
primeiro por conta do seu conteúdo ou das suas condições.

2DOMINGUES,

José Luiz Nunes. Planejamento Tributário: economia legal de recursos para as
empresas. Belém: Alves Gráfica e Editora., 2000. p. 112
3 FERRARA, Francesco. A Simulação dos Negócios Jurídicos. Trad. A. Bossa. São Paulo:
Saraiva, 1939. p. 36.
4 Ibid, p. 37.
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Dessa forma, na simulação absoluta há apenas um negócio jurídico que
corresponde à vontade declara, já na relativa existem dois, aquele que se refere à
vontade declarada e o outro oculto, que revela qual é a vontade real das partes.
Segundo Xavier:
A mais importante classificação das espécies de simulação é a que distingue
a simulação absoluta da simulação relativa: na simulação absoluta aparentase celebrar um negócio jurídico quando, na realidade, não se pretende
realizar negócio algum; na simulação relativa, as partes celebram,
efetivamente, um contrato, mas para enganar terceiros, o ocultam com um
contrato aparente distinto do primeiro pela sua natureza ou pelas suas
cláusulas e condições. E daí que, enquanto na simulação absoluta existe
apenas um negócio jurídico correspondente à vontade declarada – o contrato
simulado – na simulação relativa existem dois negócios jurídicos: o negócio
simulado, correspondente à vontade declarada enganadora e o contrato, por
baixo dele oculto ou encoberto – o negócio dissimulado, correspondente à
vontade real dos seus autores.5

Além disso, o autor revela em quais momentos a simulação incide no âmbito
tributário, nas palavras de Xavier, “Na simulação fiscal, o fenômeno enganatório pode
incidir sobre qualquer dos elementos da obrigação tributária: fato gerador, base de
cálculo ou sujeito passivo.”6
A base teórica das discussões na época eram basicamente sobre o
relacionamento entre contribuinte e Estado, nesse ponto os interesses do cidadão
ficavam em primeiro plano. Assim, o tributo era visto como uma agressão ao
patrimônio particular e o Direito Tributário servia como defesa contra a intromissão do
Estado, pois o mesmo regulava o exercício do poder de tributar. Nesse sentido,
explica Greco:

A base teórica desta primeira fase do debate está em certa concepção do
relacionamento entre cidadão e Estado pela qual aquele preexistiria a este,
do que resultaria ver o tributo como instrumento de agressão ao patrimônio
individual, o Direito Tributário - como conjunto de normas que regulam o
exercício desse poder - passa a ser o escudo para o cidadão defender-se
contra uma invasão do Estado.7

5

XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética,
2002. p. 54.
6 Ibid, p. 56.
7
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Essa concepção de que o tributo era visto como agressão começou a ser
construída com a Constituição do Império de 1824. Nessa época, para votar ou ser
votado, era imprescindível que a pessoa possuísse determinado patrimônio ou renda.
Assim, aqueles que votavam as leis tributárias eram as pessoas que teriam o seu
patrimônio atingido, por isso procuravam deixa-las de lado para preservar os seus
bens, ou seja, a lei era feita apenas para o mundo destes políticos. Para Greco, “Esta
ideia de um Estado patrimonial vem até 1937, porque se mantém a regra que exclui o
mendigo do processo político de formação de vontade de Estado (não pode ser
eleitor).” 8 Pelo fato de não aceitar qualquer pessoa da população para formar a
vontade política do Estado, o patrimônio assumia o mesmo nível de prestígio que a
ideia de liberdade. Assim, aqueles que possuíam patrimônio, que faziam as leis,
deviam autorizar o fisco a cobrar tributos todo ano, como por exemplo, o princípio da
anualidade que era colocado em prática na época. Segundo Greco:
Nesse contexto (notem como os conceitos se completam), o planejamento ou
a elisão tributária passam a ser vistos como instrumentos de defesa contra
agressões. Ou seja, se o detentor do patrimônio fará a lei que vai atingi-lo, só
vai concordar com aquilo que a lei disser expressamente e em minúcias; o
restante das hipóteses ou condutas possíveis de ocorrer estarão fora do
alcance da lei, pois o ponto de partida é a liberdade absoluta. Portanto, a
elisão passa a ser vista como meio de defesa do cidadão contra as investidas
do Estado sobre o patrimônio.9

Esse modo de pensar elevou a legalidade ao extremo, pois os indivíduos que
criaram a lei aceitaram perdas patrimoniais, em favor do fisco, apenas no que não era
possível escapar. Por isso, entende-se que a legalidade era estrita, isto é, só pode ser
tributado naquele ponto específico. Assim, acabou se formando uma tipicidade
fechada das hipóteses legais, pois os políticos da época determinaram que o
patrimônio que não estivesse alcançado na literalidade da lei não poderia sofrer
qualquer abalo. Além disso, houve inclusive a proibição da analogia de normas
tributárias, o mesmo que ocorre com o Direito Penal. A relação com esta outra área
do direito foi explicada por Greco:

Note-se que só tem sentido colocar o Direito Tributário no mesmo patamar
do Direito Penal se entendermos que o valor propriedade está no mesmo
patamar que o valor liberdade; se assim for, então deve ter as mesmas
8
9

GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011. p. 135.
Ibid, p. 136.
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proteções de liberdade. Sublinhe-se este ponto, pois se a propriedade não
esta no mesmo patamar da liberdade, pode ter diferente grau de proteção
que não o conjunto de proteções do direito penal. Porém, nesta primeira fase
(que vem do Estado patrimonialista) a propriedade está no mesmo patamar,
daí os subprodutos da tipicidade, legalidade e proibição da analogia tal como
no Direito Penal.10

Dentro deste contexto o planejamento tributário efetuado seria uma forma de
defesa da liberdade individual, e até certo ponto fundamental pelo caráter
patrimonialista do Estado. Assim, o fisco só poderia cobrar se houvesse a legalidade
estrita e tipicidade fechada, o que não estivesse abarcado nessas áreas não poderia
ser cobrado, formando uma lacuna no ordenamento. Esse seria o caminho para o
contribuinte agir sem ser incomodado pelo fisco, que nada poderia fazer se estivesse
de frente com essa situação.
Em virtude disso, o fisco reagiu editando inúmeras normas antielisão para
tentar barrar as brechas encontradas pelos contribuintes. No entanto, esse modo de
agir acabou inflacionando o ordenamento jurídico, fazendo com que a norma perdesse
o seu valor, pois a mesma só é forte e valiosa quando é constantemente aplicada.
Assim, se a cada ano o conteúdo da norma é modificado o seu valor estará sendo
prejudicado, o povo não à levará a sério porque o seu conteúdo pode mudar de uma
hora pra outra. Além disso, o sistema acaba se tornando muito complexo, pela grande
quantidade de normas existentes, o ordenamento tributário acaba ficando sem
coerência e densidade, pois para cada uma das hipóteses deverá existir uma norma
regulando o fato. Nas palavras de Greco, “A principal consequência prática é que,
nesse contexto, tudo acaba sendo um jogo de sim ou não, de “escapei e estou no céu”
ou “cai na incidência e estou no inferno.”11
Assim, nessa fase se o contribuinte realizasse o planejamento tributário de
acordo com uma forma prevista em lei e feita licitamente, o fisco necessariamente
deveria aceitar o resultado final, ou seja, a licitude do meio utilizado acarreta na
aceitação do resultado. Esse modo de pensar mudou apenas quando o país passou
de um Estado de Direito, para um Estado Democrático de Direito com a Constituição
Federal de 1988.

10

11

GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011. p. 138
Ibid, p.140
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2.2 SEGUNDA FASE: LIBERDADE, ANÁLISE DE CONTEÚDO E MOTIVAÇÃO

Nessa fase o tributo deixou de ter o caráter de agressão patrimonial, a mudança
de paradigma que a Constituição Federal de 1988 trouxe foi fundamental, trazendo a
democracia social para o país. Com o passar dos anos o Brasil passou de uma
sociedade dividida em classes econômicas distintas, em que apenas aqueles que
possuíam patrimônio podiam participar da vida política do país, para uma sociedade
em que é difícil distinguir com clareza as categorias econômicas na sociedade, hoje a
pessoa pode prestar serviços, mas em um curto espaço de tempo ela pode ser o
consumidor. Hermes Marcelo Huck resumiu muito bem os motivos da mudança de
concepção de Estado:

O conceito de Estado de direito sofreu transformações nas últimas décadas.
Os valores políticos da liberdade e da propriedade absolutas, que sustentam
a licitude da elisão, em qualquer de suas formas, tiveram seus perfis
alterados. A liberdade do indivíduo, de que falavam os leading cases
americanos e ingleses no início do século, fundamentada no princípio da
estrita legalidade da norma tributária não tem mais as mesmas feições. O
Estado moderno, e o Brasil deve ser um deles, além de ser um Estado de
direito passou a ser um Estado democrático. O Estado liberal burguês adotou
o modelo de um Estado social democrático.12

Nesse contexto, a mudança do Estado de Direito para o Democrático de Direito,
o planejamento tributário deve agregar os conceitos de propriedade e segurança com
os valores que a Constituição Federal de 1988 trouxe: a igualdade (artigo 5º, caput),
solidariedade e justiça (artigo 3º, I).
Assim, para dar efetividade a estes conceitos, o fisco passou a verificar se os
planejamentos fiscais elaborados não abusavam de direito que para Greco seria:

Neste passo, tem pertinência o tema "abuso de direito”, categoria construída
para inibir práticas que, embora possa encontrar-se no âmbito da ilicitude (se
o ordenamento positivo assim tratar o abuso), implicam, no seu resultado,
uma distorção no equilíbrio do relacionamento entre as partes, (i) seja pela
utilização de um poder ou de um direito em finalidade diversa daquela para a
qual o ordenamento assegura sua existência, (ii) seja pela sua distorção
funcional, por implicar inibir a eficácia da lei incidente sobre a hipótese sem
uma razão suficiente que a justifique. De qualquer modo, seja o ato abusivo
12

HUCK, Hermes Marcelo. Evasão e elisão: rotas nacionais e internacionais do planejamento
tributário. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 329.
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considerado lícito ou ilícito a consequência perante o Fisco será sempre a
sua inoponibilidade e de seus efeitos.13

Além disso, o artigo 187 do Código Civil, diz que: “Também comete ato ilícito o
titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos
pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”, ou seja,
configurou o abuso de direito como ato ilícito, o que contaminaria o planejamento
tributário desde a sua criação. Isso abriu ao fisco a possibilidade de desqualificar e
requalificar os negócios jurídicos particulares se puder comprovar que a única
finalidade seria a de diminuir os impostos a pagar. Segundo Greco, esse modo de
pensar da efetividade ao princípio da solidariedade social:

Esta conclusão resulta da conjugação dos vários princípios acima expostos
e de uma mudança de postura na concepção do fenômeno tributário que não
deve mais ser visto como simples agressão ao patrimônio individual, mas
como instrumento ligado ao principio da solidariedade social.14

Ou seja, a preocupação da Administração Fazendária na época passou a ser
quanto ao conteúdo e motivação do planejamento tributário e não apenas quanto a
verificar critérios formais.
Greco entende ainda que a única forma que o contribuinte possui para escapar
dessa interpretação do fisco é a de comprovar que o planejamento fiscal não foi feito
exclusivamente para diminuir o valor a ser pago de tributos, isto é, deve haver uma
causa real para buscar a diminuição, como por exemplo, mostrar o objetivo
empresarial que pretende atingir com essa economia, ou seja, o fisco sempre deve
provar que o propósito exclusivo do planejamento é reduzir a carga tributária. Nesse
sentido explica Greco:

Com a tese do abuso de direito aplicado ao planejamento fiscal, se o motivo
predominante é fugir à tributação, o negócio jurídico será abusivo e seus
efeitos poderão ser neutralizados perante o Fisco. Ou seja, sua aplicação não
se volta a obrigar ao pagamento de maior imposto, mas a inibir as práticas
sem causa, que impliquem menor tributação.
Por outro lado, isto não significa que o Fisco possa simplesmente invocar o
abuso para desqualificar o negócio jurídico. Ao contrário, como o negócio
13
14

GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011. p. 203.
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jurídico é resultado do exercício de um direito de auto-organização que se
apoia no valor liberdade, os negócios lícitos gozam da presunção de não
abusividade. Assim, cabe ao Fisco o ônus da prova da finalidade
predominantemente fiscal do negócio para que, aí sim, possa justificar a
desqualificação.15

Entretanto, para Sacha Calmon Navarro Coêlho essa forma de pensar seria
aplicar a teoria norte-americana do Business Purpose Test, ou teste da finalidade
negocial, que rejeita planejamentos que não possuíam outro motivo além da
diminuição da carga tributária, e é descrita por ele como: “ato jurídico – ainda que
perfeitamente lícito – que tenha por escopo unicamente reduzir a carga tributária, deve
ser desconsiderado em seus efeitos, para fins de tributação plena e mais gravosa.”16
Grande parte da doutrina brasileira defende a inaplicabilidade da teoria do
propósito negocial, principalmente por afronta ao princípio da legalidade estrita
tributária, que determina que a necessidade de existência de lei expressa autorizando
a cobrança de tributos, ou seja, não permite a tributação dos motivos pelos quais o
ato foi praticado. Nas palavras de Coêlho:

Em face da posição já consagrada pela Constituição Federal e pelo próprio
Código Tributário Nacional, no sentido de se exigir lei expressa para legitimar
a cobrança de exações fiscais, o que torna nosso sistema jurídico
incompatível com a edição de normas que permita a tributação de situações
com base na intenção do contribuinte, e não nos atos efetivamente praticados
por ele, afastando qualquer possibilidade de aplicação do business purpose
test e da interpretação econômica do direito tributário.17

Na visão de Ricardo Lobo Torres o abuso de direito fica caracterizado quando
os limites da razoabilidade e da proporcionalidade são ultrapassados utilizando-se das
formas do Direito Privado, ou seja, o contribuinte aproveita que estes conceitos são
indeterminados e abusa no momento que os interpreta. Assim explica Torres:

A elisão, consequentemente, se restringe ao abuso da possibilidade
expressiva da letra da lei, do conceito de Direito Privado e, até mesmo, do
conceito de Direito Administrativo. A ilicitude da elisão decorre da
15
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necessidade de evitar que o contribuinte manipule, pela interpretação,
conceitos jurídicos abertos ou indeterminados. Se o Direito Privado
oferecesse à tributação conceitos jurídicos unívocos, é claro que se
prescindiria de instrumento para evitar o descompasso entre a letra e o
espírito da lei, pois haveria um princípio ou denominador comum a informar
a lei tributária e a lei civil.18

Alberto Xavier nos mostra que o abuso de direito acarreta na perda da proteção
do Direito, sendo possível que o Fisco declare a ineficácia relativa do ato e, por
consequência disso, possua legitimidade para tributar por analogia o ato que teria sido
praticado, se não fosse o abuso. Nas palavras de Xavier:

A consequência jurídica do abuso de direito é a perda da tutela do Direito,
com a consequente declaração pelo Fisco de ineficácia relativa do mesmo e
com a consequente legitimidade de tributar (por analogia) o ato que, se não
fosse o abuso, teria sido praticado.19

Xavier acredita que o instituo civilista do abuso de direito jamais deveria ser
aplicado no Direito Tributário, pois a partir dele o grau de subjetividade da lei tributaria
causaria danos a segurança jurídica, afetando principalmente a confiança na lei fiscal
e a previsibilidade da ação estatal, ou seja, o fisco ao aplicar a norma tributária ao
caso concreto passará a definir qual é a conduta negocial do contribuinte de forma
autoritária, formando ele mesmo os parâmetros de adequação, normalidade e
razoabilidade. Assim explica Xavier:

Tal subjetivismo - ainda que nas mãos do mais competente, correto e leal
funcionário - gelará de justo terror todos os que realizam negócios menos
tributados que outros. Será que a opção adotada foi elisiva? Como pensará
o agente fiscal a respeito da adequação, usualidade ou razoabilidade da
forma jurídica escolhida? Como avaliará tal agente o grau de preponderância,
exclusividade ou concorrência dos motivos que conduziram à escolha?20

Além disso, para Xavier a doutrina do abuso de direito não poderia ser aplicada
pelo fato de trazer conceitos que devem ser aplicados exclusivamente nas relações
18

TORRES, Ricardo Lobo. Normas de Interpretação e Integração do Direito Tributário. 3. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 1990. p. 106.
19 XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética,
2002. p. 105.
20 Ibid, p. 107.
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entre particulares e não entre indivíduo e o Estado, pois essa doutrina pressupõe
direitos e relações paritárias, estando horizontalmente no mesmo plano, pretendendo
que o particular ao exercer o seu direito subjetivo não atinja o direito subjetivo de outro
particular. Segundo Xavier:

Sucede, porém, que as relações entre indivíduo e Estado não são relações
partirias, situadas horizontalmente no mesmo plano, nem o Estado é titular
de direitos subjetivos suscetíveis de serem lesados pelo exercício de direitos
dos particulares. As relações entre indivíduo e Estado são relações entre
“administrados” e titulares de poderes de autoridade, sendo por conseguinte
relações, não entre direitos subjetivos, mas entre liberdades e competências
ou poderes funcionais.21

Para solucionar este equívoco Xavier acredita que a questão deveria ser
abordada a partir da teoria dos limites aos direitos e garantias individuais de acordo
com o Direito Constitucional, ou seja, se o limite for ultrapassado se configurará ato
ilícito por violação de lei e não abuso de direito, pois os motivos ou os fins dos atos
praticados pelos particulares são irrelevantes, exceto se estes forem expressamente
definidos na Constituição Federal como elementos, positivos ou negativos, das
garantias e direitos em causa. De acordo com Xavier:

Acresce que na teoria dos limites aos direitos e garantias individuais os
motivos ou fins dos atos praticados pelos particulares são absolutamente
irrelevantes, salvo se expressamente definidos na Constituição como
elementos, positivos ou negativos, das garantias e direitos em causa.
Relevantes, sim, podem ser os motivos das autoridades públicas, como
critério de averiguação da eventual existência de abuso ou desvio de poder.22

Por fim, Xavier acredita que o abuso de direito é mero reflexo da fraude à lei do
Direito Civil, ou seja, sua aplicação não pode ocorrer para o Direito Tributário. Nas
palavras de Xavier: “O conceito de abuso de direito deve ser erradicado, de vez, da
ciência do Direito Tributário, onde não tem foro de cidade”.23

21
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Sacha Calmon Navarro Coêlho tem a mesma visão que Alberto Xavier, para
ele o abuso de direito tem aplicação limitada no Código Tributário Nacional, nas
palavras de Coêlho: “limitado ao campo dos direitos privados potestativos, de livre
disposição pelos titulares dos mesmos, em prejuízo evidente de terceiros.”24
Marco Aurélio Greco entende que a fraude à lei é aplicável ao Direito Tributário,
conceituando este instituto como um “drible jurídico”, ou seja, o contribuinte utiliza uma
norma para contornar outra que teria o mesmo pressuposto do fato de incidência, mas
com maior carga tributária. Segundo Greco:

A fraude à lei é um “drible jurídico” em que o agente se utiliza da norma de
contorno (norma 2) para obter o mesmo resultado que adviria do pressuposto
de fato de incidência da norma contornada (norma 1) sem que seja por ela
alcançado. Para o agente chegar ao resultado desejado, teria de passar pela
norma 1 que é a norma de incidência ou a que prevê a maior carga tributária;
mas faz um contorno, dá um drible, vai buscar a norma 2, realiza o seu
pressuposto de fato e obtém o mesmo resultado que obteria pela norma 1.25

Assim, nesse caso o contribuinte agiu conforme uma lei que protege a sua
ação, no entanto violou o ordenamento jurídico, pois em detrimento dele, manipulou
uma regra. Isto é, ao manipular esta norma o contribuinte alcançou um resultado que
o conjunto normativo tributário não deseja, não realizou a real finalidade que se
pretendia dar a norma que foi utilizada para contornar a outra. Para evitar isso o
ordenamento jurídico reage aplicando a norma que foi contornada. Segundo Greco:

Na fraude à lei, busca-se contornar determinada norma imperativa, mediante
a utilização de outra norma (ou ausência de previsão expressa). Neste caso,
o ordenamento reage aplicando a norma contornada. Se o contribuinte, por
hipótese, quis gerar um ágio para evitar uma reavaliação tributada, aplica-se
a norma da reavaliação.26

É importante frisar que a fraude à lei não se confunde com a fraude contra o
fisco, pois na primeira busca-se respaldo em uma norma que pode acarretar na

24
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Dialética, 2001. p. 279.
25 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011. p. 252
26 Ibid, p. 353
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agressão ao ordenamento jurídico, já no segundo caso a conduta está em desacordo
com à letra da lei. Nas palavras de Marciano Seabra de Godói:

A fraude ou defraudação tributária implica necessariamente violação grave e
frontal de deveres tributários principais e acessórios, como falsificar
documentos, livros fiscais, “fazer caixa dois” etc. Neste sentido, a fraude
tributária ou defraudação são típicos fenômenos de evasão de tributos
através quase sempre de comportamentos criminosos. Muito diferente é a
fraude à lei tributária (“fraus legis”) que a rigor não se configura como uma
violação frontal ao ordenamento tributário, mas em um procedimento
sofisticado pelo qual busca-se evitar a ocorrência do fato gerador. Por não
impõem sanções pecuniárias aos contribuintes que praticam fraude à lei
tributária: simplesmente determinam a cobrança do tributo e juros
moratórios.27

Para Alberto Xavier a fraude à lei só ocorre quando a norma objeto de fraude
tiver característica proibitiva ou perceptiva, ou seja, a norma deve determinar a
ilicitude do fim pretendido ou estar de acordo com a realização do fim com a adoção
de outra determinada forma. Entretanto, a norma tributária não pode ser revogada
pela vontade das partes e não possui nenhuma das naturezas descritas como
essenciais para caracterizar a fraude à lei, pois não impede a realização de qualquer
fim e não determina a escolha de certas formas jurídicas para a ocorrência de
determinados fins. Nas palavras de Xavier:

Essencial ao conceito de fraude à lei é que a norma objeto de fraude seja
uma norma proibitiva ou perceptiva, isto é, uma norma que determina a
ilicitude do fim prosseguido ou uma norma que consinta a realização do fim
só com a adoção de uma determinada forma. Certo, a norma fiscal é uma
norma inderrogável por vontade das partes: mas não reveste qualquer destas
naturezas, pois que não proíbe a realização de qualquer fim, nem prescreve
a adoção de certas formas jurídicas para a realização de determinados fins.28

Além disso, Xavier nos mostra que a norma fiscal é feita com o intuito de eleger
fatos ou situações da vida que, apenas se realizados, originarão uma obrigação
tributaria, isto é, não nega, nem determina a realização do fato sem a qual a obrigação
não surgirá. Assim, o crédito do Estado só será gerado com a ocorrência do fato

GODOI, Marciano Seabra de. A figura da “fraude à lei tributária” prevista no art.116, parágrafo
único, do CTN. Revista Dialética de Direito Tributário nº 68, p. 115, Maio/2001.
28 XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética,
2002. p. 100.
27
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gerador e, por isso, não há como dizer que de um resultado em desacordo com a lei
antes da efetiva realização do fato gerador.
Isso ocorre por causa do princípio da tipicidade, que Xavier conceitua como:
“aquele que exige a confirmação das situações da vida aos tipos legais seja não só
absolutamente necessária como também suficiente à tributação”. 29 Assim, haverá
uma consequência apenas se o pressuposto descrito ocorrer, de acordo com a
relação lógica do pressuposto a consequência.
Por isso, quando a norma é abarcada por este tipo de relação, para Xavier é
incontestável a inaplicabilidade da fraude à lei, pois nesse caso a relação do
pressuposto com a consequência ocorre se apenas alguns pressupostos ocorrerem,
no entanto não podem seguir se apenas for verificado estes pressupostos. Como nos
mostra Xavier:

Se a norma é abrangida por este tipo de relação, a insuscetibilidade de
aplicação da figura de fraude à lei é evidente, pois esta tem por efeito
automático transformar em implicação extensiva a relação entre pressuposto
e consequente: se se verificam certos pressupostos as consequências
seguem-se (condição suficiente) mas não seguem somente se verificados os
pressupostos (condição necessária).
Pertence assim, como as normas penais e todos as normas abrangidas por
um princípio de tipicidade, à categoria das normas insuscetíveis de fraude,
se quisermos reservar para esta o conceito que há séculos a doutrina vem
desenhando e aperfeiçoando.30

Já na visão de Marco Aurélio Greco a norma que foi contornada pode ser
imperativa ao invés de proibitiva, ou seja, no primeiro caso a aplicação independe da
vontade do contribuinte, não está ligada a um conteúdo determinado, já no segundo
caso pretende-se regrar certo conteúdo, proibir ou permitir algo. Nas palavras de
Greco:

A qualidade “proibitiva” atribuída a uma norma está ligada a certo conteúdo:
proíbe-se ou permite-se algo (= certa conduta). Trata-se de um modo de
regrar certo conteúdo, enquanto que na norma imperativa, a qualidade
“imperatividade” está ligada não a um conteúdo determinado, mas esta figura
se opõe à ideia de norma “dispositiva” que é aquela cuja aplicação fica a juízo
e critério da parte. A norma imperativa aplica-se (incide) independente da
29
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vontade do destinatário, enquanto na norma dispositiva a aplicação fica a
juízo da parte, se ela quiser.31

Assim, toda norma proibitiva é imperativa, por vedar certa conduta, entretanto
nem toda norma imperativa é proibitiva, pois nesse caso os efeitos jurídicos ocorrem
independente da vontade do destinatário, que é o que ocorre com a norma tributária
de incidência.
Por isso, Greco defende que o que Alberto Xavier entende não foi materializado
no Código Civil, pois este prevê apenas normas imperativas. Isto é, a norma tributária
de incidência, que mostra qual é o fato gerador, não é proibitiva, mas sim imperativa
pelo fato de incidir independentemente da vontade do contribuinte se o fato gerador
ocorrer.

A doutrina materializada na exposição de Alberto Xavier não foi encampada
pelo Código Civil, pois este se limita a prever a norma “imperativa”. A norma
tributária de incidência que prevê o fato gerador não é proibitiva, mas
certamente é imperativa porque incide sempre que ocorrer o fato gerador;
não fica a critério da parte dizer se incide ou não a lei tributária.32

Douglas Yamashita entende que pelo fato da autonomia entre o Direito
Tributário e o Direito Privado ser relativa, salvo lei tributária determinando o contrário,
e por força dos artigos 109 e 110 do CTN, qualquer conduta descrita como ilícita no
Direito Civil também será no Direito Tributário. Por isso, os institutos da fraude à lei,
abuso de direito, abuso de personalidade jurídica e simulação seriam aplicáveis no
âmbito tributário. Segundo Yamashita:

Justamente nesse contexto, destacam-se profundas modificações do
conceito de ilicitude no Código Civil de 2002, o qual reconheceu a ilicitude
civil não apenas a simulação (artigo 167 do CC/2002), mas também a frauda
à lei (artigo 166, VI, do CC/2002), o abuso de direito (artigo 187 do CC/2002)
e o abuso de personalidade jurídica (artigo 50 do CC/2002). Tais ilicitudes
civis tem reflexos tributários, pois nos termos dos artigos 109 e 110 do CTN,a
autonomia do Direito Tributário em relação ao Direito Privado é relativa, no
sentido de que, salvo expressa disposição de lei tributária em contrário, toda
conduta ilícita para o Direito Privado será igualmente ilícita para o Direito
Tributário.33
31
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No entanto, para Paulo de Barros Carvalho os institutos da fraude à lei e do
abuso de direito não podem ser aplicados de forma literal no âmbito tributário, as
particularidades deste ramo do direito devem ser analisadas por primeiro. Se ocorrer
o contrário, atributos extrajurídicos serão utilizados para desconsiderar negócios
jurídicos particulares, ferindo diretamente os princípios constitucionais. Nas palavras
de Paulo de Barros Carvalho:

Com base nas considerações apontadas, muitos autores, sem ater atenção
sobre as particularidades que subjazem ao subdomínio do Direito Tributário,
aplicaram-nas de forma literal em matéria de imposição de tributo. Tomam
por critério atributos extrajurídicos para desconsiderar o negócio particular,
afrontando diretamente os princípios supremos que assentam na
Constituição.34

Assim, quando se fundamenta o abuso de direito ou a fraude à lei em uma
vantagem do contribuinte e um consequente prejuízo ao fisco, por arrecadar menos,
seria trazer apenas critérios econômicos para o julgamento e não jurídicos. Isto é,
estaria clara a interferência do universo econômico no âmbito tributário. Para
Carvalho, “A aproximação cognoscitiva que se pretende está fora do recorte que o
Direito positivo atribuiu a seus fatos e, portanto, são notas que não podem ser
consideradas como delimitadoras de um conceito jurídico.”35.
Posição adotada também por Sacha Calmon Navarro Coêlho, para ele o
Código Tributário Nacional e a Constituição Federal expulsaram a interpretação
econômica do Direito Tributário. Apenas o legislador pode atribuir efeitos fiscais
quando se verifica o uso ilícito de formas do direito privado para atos e negócios
jurídicos não tributáveis, equivalente aos passíveis de tributação, para assim evitar a
evasão. Segundo Sacha Calmon Navarro Coêlho:

A Constituição brasileira, bem como o Código Tributário Nacional,
expulsaram a “interpretação econômica” do Direito Tributário, ao contrário da
Alemanha e Argentina, v.g., que prevêem expressamente. Às luzes do art.
109 do CTN, entre nós, para evitar o uso ilícito das formas de direito privado,
deu-se ao legislador, e somente a ele, o poder de atribuir efeitos fiscais a atos
34
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e negócios jurídicos, não-tributáveis, equivalentes aos previstos para atos e
negócios tributados, com o fito de combater a evasão (cláusula especial e
legislada).36

Paulo de Barros Carvalho nos mostra que o abuso de direito e a fraude à lei
seriam aplicáveis apenas quando os princípios constitucionais de segurança jurídica,
certeza de direito, estrita legalidade e tipicidade forem atingidos pela ação do
contribuinte, pois nesse caso ocorreria afronta direta à estrutura de organização de
competências tributárias descritas na Constituição Federal.
A partir do enunciado normativo válido é que o exegeta vai encontrar
substrato para depreender desrespeito aos princípios constitucionais de (ii)
segurança jurídica, (iii) certeza de direito, (iv) estrita legalidade e (v)
tipicidade, em afronta direta à estrutura de repartição de competências
tributárias realizadas pela Constituição. Estão nesses elementos a figura do
ilícito do abuso de direito e da fraude à lei.37

Pelo que foi demonstrado, percebe-se que os doutrinadores divergem quanto
a aplicabilidade destes institutos no âmbito tributário. Entendo que se o contribuinte
praticar um ato ilícito que diminua a carga tributária indevidamente deve sofrer as
sanções descritas no ordenamento jurídico, tendo em vista o abuso de direito e a
fraude à lei.
No entanto, o fisco tem o dever de provar a efetiva ocorrência do ilícito, caso
contrário a segurança jurídica do sujeito passivo seria abalada. Portanto, não seria o
caso de fundamentar a prova alegando apenas a finalidade única de economizar
tributos, pois seria tentar utilizar da interpretação econômica e da teoria do propósito
negocial, que não são adotadas pelo ordenamento jurídico brasileiro conforme foi
demonstrado por Sacha Calmon Navarro Coêlho e Paulo de Barros Carvalho.
Dessa forma, creio que a aplicação destes institutos civilistas não pode ser
plena como defende Marco Aurélio Greco e nem por presunções de que o negócio
realizado pelo sujeito passivo foi abusivo, ou seja, cabe a autoridade fiscalizadora
comprovar que o contribuinte agiu em desconformidade com a letra da lei ao organizar
os seus negócios, tendo em vista a segurança jurídica e o princípio da legalidade
tributária.
36
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2.3 COLISÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Para Marco Aurélio Greco o princípio da capacidade contributiva assume
importância e indispensável relevância na Constituição Federal de 1988, pois é o
princípio que estrutura o sistema tributário como um todo e, por isso, deve ser aplicado
antes do princípio da igualdade tributária.
Assim, internamente o ordenamento tributário deve estruturar-se conforme o
princípio da capacidade contributiva, após, quando ocorrer a implementação concreta,
os impostos devem ser criados e atender à igualdade. Alterando assim a relação entre
estes princípios, pois é necessário demonstrar a capacidade contributiva para justificar
a tributação e, após, ao perceber que é cabível um imposto ao caso, o mesmo deve
ser instituído sem violar a igualdade. Nas palavras de Greco:
Neste sentido, por dizer respeito à composição estrutural do sistema, sua
aplicação dá-se antes mesmo da aplicação do princípio da igualdade
tributaria que, aliás, se apresenta como “limitação” (previsão de caráter
negativo) ao poder de tributar (CF de 88, artigo 150, II).
Ou seja, primeiro o ordenamento tributário (da perspectiva interna) deve
estruturar-se com base no princípio da capacidade contributiva; depois, na
sua implementação concreta, os impostos devem ser criados em atendimento
à igualdade. Isto altera a relação entre os princípios; antes, eles se
conjugavam de modo que, para haver igualdade tributaria, atender-se-ia a
capacidade contributiva; hoje, a conformação é diversa, no sentido de que
primeiro deve ser perquirida a existência de capacidade contributiva para que
a tributação (pelo menos no caso dos impostos) se justifique e, depois,
cabendo um imposto, este deverá ser instituído sem violação à igualdade.38

Já para Sacha Calmon Navarro Coêlho os princípios da igualdade e da
capacidade contributiva existem para ser um entrave ao poder de tributar, em especial
o poder de legislar sobre tributos.
Tendo como principal objetivo fazer com que o legislador estude qual é a real
capacidade contributiva dos contribuintes antes de criar as leis, sempre respeitando
as igualdades aparentes e auferíveis.
Por isso, este autor é contra a interpretação defendida por Greco e acredita que
a mesma fere os preceitos descritos na Constituição, por obrigar todos os sujeitos
passivos a pagar os tributos que os seus iguais pagam ou que deveriam pagar.
Segundo Coêlho:
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No campo do Direito Tributário, por exemplo, os princípios da igualdade e da
capacidade contributiva, foram gestados ao longo do devir histórico para
conter o poder de tributar, especialmente o poder de legislar sobre tributos.
O objetivo sempre foi obrigar o legislador a pesquisar a capacidade
contributiva dos sujeitos passivos antes de fazer as leis e fazê-las
obedecendo as igualdades visíveis e possíveis. No entanto, as teorias pósmodernas entortam esses princípios contribuintes, obrigando-os como
verdadeiros robôs, sem direitos ou vontades, a pagar, sem tugir nem mugir,
todos os tributos que os seus iguais pagam ou deveriam pagar (nunca se
sabe...), sob pena de serem tidos por autores de fraude à lei. A perversão é
evidente e conspira contra a Constituição.39

Dessa forma, Coêlho acredita que o real propósito do Direito Tributário é
resguardar os direitos fundamentais do povo, em face do Estado, que deve observar
constantemente a Constituição e os princípios que norteiam os meios de ser e atuar.
Assim explica Coêlho:
É uma posição inegociável: o Direito Tributário deve ser o guardião dos
direitos fundamentais dos contribuintes, contra o Estado que, a sua vez,
necessita ser reeducado para a estrita observância da Constituição e dos
princípios que lhe traçam os meios de ser e agir.40

Na visão de Alberto Xavier os princípios da tipicidade e da liberdade de
contratar não podem ser limitados pelos princípios da igualdade e da capacidade
contributiva, pois não produzem efeitos no mesmo plano, não podendo assim criar um
conflito.
O fundamento é de que a legalidade e a tipicidade da tributação são objeto de
uma regra, já a capacidade contributiva é objeto de um princípio. Regras são normas
que, se ocorrerem certos pressupostos, proíbem, exigem ou permitem algo de
maneira definitiva. Já os princípios são normas que exigem a realização de algo da
melhor forma possível, observando as possibilidades e circunstâncias, buscando a
maior efetividade de um direito, ou seja, não exige a realização de algo em termos
definitivos. Assim explica Xavier:

Desta diversidade de natureza e grau de imperatividade resulta que - ainda
que o conflito existisse - nunca a solução do mesmo poderia sacrificar uma
39

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Evasão e Elisão Fiscal. O Parágrafo Único do Art. 116, CTN,
e o Direito Comparado. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 09.
40 Ibid, p. 16.

20

“regra”, categórica e definitiva, como a da tipicidade, a um “princípio”,
tendencial e submetido à reserva do possível, como o da capacidade
contributiva.41

Antônio Roberto Sampaio Dória tem a mesma opinião de Xavier, na visão dele
o princípio da legalidade forma a certeza e a segurança jurídica, já a capacidade
contributiva e a igualdade são apenas diretrizes para a atividade legislativa. Nas
palavras de Dória:

Ademais do ponto-de-vista político, uma opção se impõe no sentido de
predominar o princípio da legalidade, vetor de segurança e certeza jurídica,
sobre os de capacidade contributiva e igualdade, guias ideais da atividade
legislativa que deve, entretanto, na formulação do direito positivo tributário,
enfrentar realidades de poder nem sempre solícitas a ceder às necessidades
da justiça fiscal.42

Xavier entende ainda que o princípio pode e deve inspirar a regra, porém de
forma alguma pode sobrepor-se a ela, como se outra regra fosse. Assim, caso a
capacidade contributiva tivesse a eficácia positiva que defende Marco Aurélio Greco,
faria com que a regra da tipicidade perdesse a sua aplicação, produzindo efeitos para
além do tipo, para poder alcançar qualquer manifestação de capacidade contributiva,
caso ocorresse o abuso na liberdade de contratar. Segundo Xavier:

Com efeito, segundo esta doutrina o princípio da capacidade tributária, caso
dotado de “eficácia positiva” poderia fazer cessar a aplicação da regra da
tipicidade, expandindo-se para além do tipo, na sua missão de atingir
qualquer manifestação de capacidade contributiva “até onde ela for
detectada”, em caso de um pretenso exercício abusivo da liberdade de
contratar.43

Por outro lado, Greco defende que os princípios constitucionais devem possuir
a máxima eficácia possível, pois se ocorrer o contrário haveria uma inversão de
valores, estaria se aplicando a lei de menor força normativa ao invés da de maior
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força, ou seja, a própria Constituição.44 Nesse ponto, Greco cita o entendimento de
Carlos Ayres Britto, de que os princípios trouxeram a real eficácia para as normas
constitucionais. Nas palavras de Britto:
Por um desses fenômenos desconcertantes que timbram a trajetória humana,
se as constituições padeciam de subeficácia pelo seu caráter principiológico,
foi justamente pelo seu caráter principiológico em novas bases que elas
passaram a se dotar de supereficácia normativa. E se aos princípios era
recusado o status de verdadeiras normas, agora eles se elevam ao patamar
de supernormas de Direito Positivo.45

Assim, para Greco a correta interpretação da eficácia positiva do princípio da
capacidade contributiva seria a de que a capacidade sempre deve ser tributada
quando detectada, ou seja, se era possível colocar em prática o princípio e isso não
ocorreu, haverá violação ao dispositivo constitucional. Nas palavras de Greco:

Vale dizer, se se puder demonstrar que era possível atender à capacidade
contributiva e isto não foi feito, haverá violação ao dispositivo constitucional.
Ou seja, não é apenas quando ela inexistir (limite negativo) que haverá
inconstitucionalidade, mas também quando existir, mas não for
adequadamente captada, haverá violação ao § 1º do artigo 145. Numa visão
forte, a expressão está determinando que a capacidade contributiva deve ser,
necessariamente, atingindo sempre que detectada.46

No entanto, Sacha Calmon Navarro Coêlho acredita que não existe ponderação
de princípios em conflito no Direito Tributário, pois a própria Constituição realiza a
reflexão quando determina que certo princípio não deve ser aplicado em favor de
outro, no caso da exceção de não-aplicabilidade. Por isso, cabe ao julgador escolher
se aplica o princípio ou o seu contraprincípio, citando como exemplo o fato da
isonomia conviver com favores fiscais em benefício do norte e nordeste do país.
Segundo Coêlho:

No Direito Tributário brasileiro não há ponderação ou “balanceamento” de
princípios, porque a Constituição já o faz. A cada princípio corresponde um
contraprincípio sob a forma de exceção de não-aplicabilidade. ... A isonomia
convive com os favores fiscais em prol do norte/nordeste do país. ... Demais
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disso, inexiste “balanceamento”, existe é a escolha, pelo julgador do princípio
aplicável ou do contraprincípio.47

Alberto Xavier não verifica o efeito positivo da capacidade contributiva, pois na
visão dele este princípio desempenha uma função proibitiva, ou seja, não permite que
o Poder Legislativo tribute algo que fuja da capacidade econômica do contribuinte e
que tribute de forma arbitrária e desproporcional pessoas que estão em posições
equivalente, com a mesma capacidade contributiva, ou seja, não permite que o
legislador tribute toda e qualquer manifestação de capacidade contributiva, como
defende a eficácia positiva de Greco. Assim explica Xavier:

Esta ordem simplesmente não existe na Constituição. O que existe de
perceptivo na Constituição é uma ordem diferente: se o legislador
infraconstitucional instituir um imposto, deverá “se possível” imprimir-lhe
caráter pessoal e graduá-lo segundo a capacidade econômica do
contribuinte.48

Antônio Roberto Sampaio Dória também não observa esse efeito positivo da
capacidade contributiva, para ele não existe qualquer pressuposto legal de incidência
que abarque a totalidade deste princípio, sendo impossível que toda manifestação de
riqueza faça surgir o débito fiscal. Além disso, não seria possível realizar o
planejamento tributário se não existisse lacunas involuntárias na norma fiscal, ou seja,
enquanto se exigir tributos haverá situações mais onerosas do que outras sempre,
não há como impedir isso. Nas palavras de Dória:

Por outro lado, não existe nem poderia existir, pela inexequibilidade prática e
profunda injustiça, pressuposto legal genérico de incidência que abrangesse
a totalidade da capacidade contributiva coletiva. Nem esta poderia ser
catalogada, até a exaustão, em tipos legais específicos, de sorte que toda a
manifestação de riqueza correspondesse necessariamente o nascimento de
débito fiscal. Há espaços vazios, zonas de irrelevância, bolsões de
imunidades, isenções, não-incidências, a que o legislador é induzido por
causas múltiplas, e há também, como condição essencial da economia
tributária, lacunas deixadas inadvertidamente e involuntariamente na norma
fiscal como sementes de sua própria elisão. Em síntese, não existe sempre
um imposto (there is not always a tax). Enquanto tributos forem exigidos,
haverá negócios em que o imposto será mais oneroso em determinada
47
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modalidade de celebração do que em outra, ou em aquela modalidade estará
acima da dúvida que ensombra esta.49

Marco Aurélio Greco entende que a eficácia positiva da capacidade positiva
não é uma cláusula aberta para que Fisco coloque em dúvida qualquer planejamento
tributário, pois é necessário provar que o contribuinte manipulou ou distorceu
estruturas jurídicas clássicas e que não demonstrou outra razão para o planejamento
além da simples economia fiscal. Assim explica Greco:

Em suma, o princípio constitucional da capacidade contributiva tem eficácia
positiva para o fim de deflagar uma norma geral inclusiva, mesmo que exista
lei tributária prevendo apenas alguns casos de inoponibilidade; mas isto só
pode ocorrer se o Fisco realizar a prova das distorções ou manipulações
irrazoáveis de estruturas jurídicas clássicas e o contribuinte não demonstre a
existência de outras razões que não a de buscar reduzir o tributo.50

Já na visão de Ives Gandra da Silva Martins a simples economia de tributos é:
“causa real de eficiente administração dos negócios das empresas, por diminuição de
custos e, em primeira análise, fator de diferenciação legítimo para atender à isonomia,
sem ofensa aos dispositivos constitucionais correlatos.”51
Da mesma forma, Alberto Xavier entende que se isso ocorrer a capacidade
contributiva estaria deixando de desempenhar uma função objetiva e igualitária, pois
acabaria tributando negócios jurídicos equivalentes, de mesma capacidade
contributiva, de forma diferente pelo simples fato de um particular possuir motivos
empresariais e fiscais e outro possuir apenas motivos fiscais. Segundo Xavier:

Se dois particulares realizam o mesmo negócios jurídico extra-típico de
resultado econômico equivalente ao de outro ato típico, revelador de idêntica
capacidade contributiva, mas não tributado, e um deles o realizar por razões
simultaneamente fiscais e empresariais enquanto o outro o realiza por razões
exclusivamente fiscais, a cláusula geral antielisiva atingirá o segundo, mas
não o primeiro.52
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Além disso, Xavier entende que nesse caso se estaria tributando o motivo, o
fundamento da tributação nesse caso deixa de ser a capacidade contributiva,
perdendo assim a natureza tributária, pois estaria ocorrendo apenas a sanção de ato
ilícito, pelo fato de o ato praticado não estar previsto em lei. Assim explica Xavier:
“Não pode qualificar-se tal exação como tributo, pois é o próprio Código Tributário
Nacional, no seu art. 3º, que afirma não ser tributo a sanção de ato ilícito.”53
De fato, no momento que o contribuinte realiza o planejamento tributário o
conflito entre os princípios da capacidade contributiva e da igualdade com os
princípios da tipicidade e da liberdade de contratar é inegável.
No entanto, entendo que o princípio da capacidade contributiva não pode ser
utilizado como fundamento para desqualificar todo e qualquer planejamento fiscal que
não possua uma causa além da economia tributária.
Pelo contrário, o referido princípio deve ser interpretado em conjunto com o
princípio da estrita legalidade tributária para que a atuação do contribuinte dentro dos
limites da lei possua efetiva segurança jurídica de que não será descontituída pelo
fisco, conforme defendem Sacha Calmon Navarro Coelho, Alberto Xavier e Antônio
Roberto Sampaio Dória.

2.4 ELISÃO

Antônio Roberto Sampaio Dória conceitua a elisão como “evasão legítima”,
apesar de reconhecer que a definição de elisão ou economia fiscal seria melhor. Para
este autor o contribuinte deve buscar por meios sempre lícitos para usufruir de uma
obrigação fiscal menos onerosa que decorreria da sua ação.
Para isso, o sujeito passivo deve utilizar as alternativas válidas que a lei
oferece, por isso, existem fenômenos jurídicos análogos que recebem tratamento
tributário diferente. Nas palavras de Sampaio Dória:

Na evasão legítima, ou stricto sensu, que melhor soaria como elisão ou
economia fiscal, o agente visa a certo resultado econômico mas, para elidir
ou minorar a obrigação fiscal que lhe está legalmente correlata, busca, por
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instrumentos sempre lícitos, outra forma de exteriorização daquele resultado
dentro do feixe de alternativas válidas que a lei lhe ofereça, prevendo não
raro, para fenômenos econômicos substancialmente análogos, regimes
tributários diferentes, desde que diferentes as roupagens jurídicas que os
revestem. 54

Heleno Taveira Tôrres conceitua a elisão como legitima economia de tributos,
desde que ao economizar o contribuinte haja licitamente, ou seja, não pratique o fato
gerador do tributo, diminua ou retarde o seu impacto fiscal e que não descumpra de
forma frontal ou indireta as leis. Nas palavras de Tôrres:

As atitudes lícitas que possam ser adotadas pelos contribuintes, na
estruturação ou reorganização de seus negócios, tendo como finalidade a
economia de tributos, evitando a incidência destes, reduzindo ou diferindo o
respectivo impacto fiscal, sem qualquer descumprimento frontal ou indireto
das leis.55

Para Sacha Calmon Navarro Coêlho a elisão pode ser dividida em: induzida
pela lei ou extrafiscal e por lacuna, baseando-se em Antônio Roberto Sampaio Dória.
No primeiro caso a própria lei deseja a ação do contribuinte, por razões
extrafiscais. Nas palavras de Coêlho, “São exemplos a isenção por 10 anos do IR para
os lucros das indústrias que se instalem no Norte-Nordeste do Brasil e a celebração
de negócios em zonas francas ou com compradores do exterior.”56
No segundo caso o sujeito passivo se aproveita dos buracos deixados pela lei.
Para Coêlho esta é a verdadeira elisão, pois apresenta questionamentos jurídicos e
éticos na sua avaliação. Baseando-se no entendimento que se o legislador não a quis,
como no primeiro caso, ao menos não a vedou expressamente.
Por isso, o contribuinte pode utilizar-se do princípio da legalidade nesse caso.
Isto é, se não estiver estipulado em lei o contribuinte pode adotar a solução fiscal e
jurídica menos onerosa para o seu negócio, pois ninguém está obrigado a fazer ou
deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Segundo Coêlho:

A verdadeira elisão fiscal é está, por apresentar questionamentos jurídicos e
éticos na sua avaliação. Baseia-se na premissa de que se o legislador não a
54
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quis, como na elisão fiscal induzida pela lei, pelo menos não a vedou
expressamente como podia tê-lo feito (princípio da legalidade). Este princípio,
no particular, observada a lei, não está obrigado a adotar a solução fiscal e
jurídica mais onerosa para o seu negócio, pelo contrário, está eticamente
liberado para buscas a menos onerosa, até porque sendo o regime
econômico considerado de livre iniciativa e de assunção de
responsabilidades, prevalece a tese de minimização dos custos e da
maximização dos resultados. A segunda conotação do princípio da legalidade
no particular reside no aforismo de que ninguém está obrigado a fazer ou a
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, de resto preceito
constitucional e, pois, dominante.57

Assim, para este autor a elisão será sempre lícita quando os meios utilizados
não são vedados pelo legislador e quando são realizados antes da ocorrência do fato
gerador. Nas palavras de Coelho, “Na elisão, a utilização dos meios ocorre antes da
realização do fato jurígenero-tributário”.58 Adicionando assim a licitude dos meios ao
critério cronológico adotado por Rubens Gomes de Sousa.
Ives Gandra da Silva Martins entende que a carga tributária exigida atualmente
é alta e desmedida, pois deve atender ao mesmo tempo os interesses da comunidade
e os interesses do governo. Por isso, para ele, o contribuinte paga a mais do que
deveria pagar, pelo medo da sanção ser mais onerosa do que o próprio tributo, criando
assim uma injustiça social.
Assim, a tendência natural seria a de buscar meios para diminuir o tamanho da
carga tributária desmedida através da elisão e evasão. Nas palavras de Silva Martins:

Em última análise, nem a carga tributária exigida pelo Estado Moderno é
"indevida", como pretenderam os primeiro doutrinadores modernos, nem
"sublimada", como formularam os autores do Estado do Bem Estar Social,
mas é "desmedida" para que se atenda, simultaneamente, os interesses da
comunidade e os exclusivos interesses dos detentores do poder.
Sob esta realizada se assenta a tendência do pagador de tributos de fugir das
leis impositivas, porque as sabe estruturalmente injustas, em sua dimensão
atual. E os fenômenos da elisão fiscal e da evasão fiscal assentam-se nesta
perspectiva de busca de meios para reduzir o tamanho crescente dessa carga
desmedida.59
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Ressalvando que a elisão é aceita pelo ordenamento jurídico, ao contrário da
evasão. Dessa forma, quando o contribuinte busca por diferentes dispositivos e
alternativas de lei que permitem a economia fiscal estará praticando a elisão. Segundo
Silva Martins:

A elisão fiscal, portanto, é procedimento utilizado pelo sujeito passivo da
relação tributária, objetivando reduzir o peso da carga tributária, pela escolha,
entre diversos dispositivos e alternativas de lei, daqueles que lhe permitem
pagar menos tributos.60

Marco Aurélio Greco distingue o planejamento tributário da elisão, o referencial
adotado e o objeto que atribuem a determinados elementos são divergentes.
No caso do planejamento o centro da preocupação é a conduta do sujeito
passivo, por isso, se observa com mais atenção em quais qualidades esta conduta foi
pautada, como por exemplo a liberdade contratual, licitude da conduta e o momento
de sua ocorrência.
Já para a elisão a análise deve ser pautada no efeito da conduta em relação à
incidência e cobrança do tributo, surgindo assim a necessidade de observar a
aplicação dos princípios da capacidade contributiva e da isonomia. Segundo Greco:

Quando se menciona “planejamento”, o foco de preocupação é a conduta de
alguém (em geral, o contribuinte); por isso, a análise desta figura dá maior
relevo para as qualidades de que se reveste tal conduta, bem como para os
elementos: liberdade contratual, licitude da conduta, momento em que ela
ocorre, outras qualidades que se revista etc.
Quando se menciona “elisão”, o foco da análise é o efeito da conduta em
relação à incidência e cobrança de tributo; por isso, sua análise envolve
debate sobre os temas da capacidade contributiva, da isonomia etc.61

É importante a diferenciação entre o planejamento tributário e a elisão fiscal,
apesar de buscarem o mesmo fim, a economia fiscal, a conduta do contribuinte é
analisada em diferentes critérios, conforme explicou Greco.
Como se observou é unânime a licitude da elisão, apesar dos diferentes
critérios e nomes adotados para descrever o instituto, o que fica evidente é a utilização
60
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dos critérios cronológico e da licitude dos meios para definir a conduta do sujeito
passivo.
2.5 EVASÃO

Sacha Calmon Navarro Coêlho utiliza os critérios adotados por Antônio Roberto
Sampaio Dória para estruturar o instituto da evasão em dois grupos, a evasão
omissiva e a evasão comissiva.
A evasão omissiva ocorre quando o sujeito passivo deixa de praticar uma ação,
podendo esta ser imprópria ou própria. No primeiro caso o contribuinte apenas deixa
de praticar o fato gerador do tributo para não criar a obrigação tributária. Os exemplos
citados por Coêlho são: “deixar de alienar bens para fugir do imposto sobre lucro
imobiliário, ou, ainda, inércia para obter rendas suplementares que aumentariam o
patamar do IR - progressivo.”.62
Já no caso da evasão omissiva própria deve-se observar a intenção do sujeito
passivo.

Se

o

contribuinte

intencionalmente

omitir

informações,

dados

e

procedimentos que impedem, diminuem ou retardam o cumprimento da obrigação
tributária estará sonegando tributos. No entanto, o contribuinte pode não
intencionalmente obter os mesmos resultados ao ignorar a lei ou o dever fiscal por
desconhecimento. Assim, se verifica a existência de dolo específico no primeiro caso,
o que não ocorre no segundo. Nas palavras de Coêlho:

A evasão omissiva própria ocorre quando:
(a) intencionalmente o contribuinte omite dados, informações e
procedimentos que causam a oclusão, a diminuição ou o retardamento do
cumprimento do dever tributário (sonegação); e (b) não intencionalmente o
contribuinte obtém os mesmos resultados por ignorar a lei ou o dever fiscal.
As duas espécies se diferenciam pela presença de dolo específico na
primeira e pela sua inexistência na segunda.63

A evasão comissiva ocorre quando o sujeito passivo realmente pratica
determinados atos, que podem ser lícitos ou ilícitos.
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Será ilícita a evasão comissiva quando o contribuinte praticar fraude, simulação
e conluio, de forma unilateral ou biltateral, para tentar driblar a realidade para retardar
ou não efetuar o pagamento dos tributos devidos, citando como exemplo a falsificação
de documentos e notas. A evasão comissiva lícita seria o caso da elisão, instituto já
descrito no presente estudo. De acordo com Coêlho:

A evasão comissiva ilícita dá-se nas hipóteses de fraude, simulação e conluio
que são ações unilaterais ou bilaterais voltadas ao escopo de alterar a
realidade com o fito de não pagar o tributo ou retardar o seu pagamento
(falsificação de documentos, notas fiscais, valores, negócios etc.). A evasão
comissiva lícita, finalmente, também chamada de economia fiscal ou, ainda
elisão fiscal, ocorreria quando o agente, visando certo resultado econômico,
buscasse por instrumentos sempre lícitos, fórmula negocial alternativa e
menos onerosa do ponto de vista fiscal.64

Para Heleno Taveira Tôrres, a evasão advém da conduta voluntária e dolosa,
omissiva ou comissiva, do contribuinte para exonerar-se do cumprimento, total ou
parcial, das obrigações tributárias de cunho patrimonial. De acordo com Tôrres:

Numa acepção estrita, todavia, por evasão fiscal deve-se entender o
fenômeno que decorre da conduta voluntária e dolosa, omissiva ou
comissiva, dos sujeitos passivos de eximirem-se ao cumprimento, total ou
parcial, das obrigações tributárias de cunho patrimonial.65

Na visão de Ives Gandra da Silva Martins a evasão fica caracterizada quando
o sujeito passivo sonegar ou deixa de pagar tributos por dolo ou culpa. Se agir
dolosamente deve ser levado em conta as formas previstas no ordenamento jurídico
brasileiro de simulação, fraude ou sonegação. Nas palavras de Silva Martins:
Não o mesmo em relação à evasão fiscal, que adentra o campo da
sonegação ou falta de recolhimento tributário, haja dolo ou culpa, sendo que
na sua faceta dolosa hão de se considerar as formas previstas no Direito
pátrio, como simulação, fraude e sonegação.66
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Ives Gandra da Silva Martins nos mostra que a ilicitude da evasão decorre da
quebra da norma legal, ou seja, a norma é afastada indevidamente. Ao contrário da
elisão, que seria incensurável pelo fato de se utilizar apenas mecanismos legais para
atingir a economia fiscal. De acordo com Silva Martins:
Entendo, pois, que, na elisão, o afastamento da imposição tributária se faz
pela utilização de mecanismos legais, sendo incensurável a adoção dessa
técnica de planejamento tributário, o mesmo não acontecendo com a evasão,
em que o afastamento da imposição se obtém pela ruptura da norma legal.67

Ao contrário da elisão, não há como negar a ilicitude da evasão como foi
demostrado pelos autores citados. Tendo em vista a infração ao ordenamento jurídico
brasileiro e a intenção de não cumprir a obrigação tributária.
É importante observar que o contribuinte pode praticar a evasão por
desconhecer a norma tributária, não possuindo assim necessariamente a intenção de
não cumprir a obrigação, como foi demonstrado por Sacha Calmon Navarro Coêlho,
o que não o desobriga do dever de pagar tributos. Além disso, não se deve observar
apenas o critério cronológico nesse caso, pois o sujeito passivo pode praticar a evasão
antes da iminente ocorrência do fato gerador, através de negócios simulados ou
fraudulentos, como foi demonstrado. Por isso, não é possível pensar na hipótese de
planejamento tributário através da evasão.
2.6 ELUSÃO

Heleno Taveira Tôrres foi um dos primeiros autores a descrever este instituto,
para ele a elusão ocorre quando o sujeito passivo planeja a organização de atos
ilícitos que não possuem causa, ou seja, aqueles simulados ou que fraudam à lei, com
o intuito de evitar que o negócio jurídico típico seja aplicado, impossibilitando assim a
criação da obrigação tributária que deveria existir.
Dessa forma, o contribuinte poderia enquadrar conduta típica que seria
necessariamente mais onerosa em outro regime fiscal mais favorável ou que obtenha
outra vantagem fiscal específica. Segundo Tôrres:
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O fenômeno pelo qual o contribuinte, mediante a organização planejada de
atos lícitos, mas desprovidos de “causa” (simulados ou com fraude à lei),
tenta evitar a subsunção de ato ou negócio jurídico ao conceito normativo do
fato típico e a respectiva imputação da obrigação tributária. Em modo mais
amplo, elusão tributária consiste em usar de negócios jurídicos atípicos ou
indiretos desprovidos de “causa” ou organizados com simulação ou fraude à
lei, com a finalidade de evitar a incidência de norma tributária impositiva,
enquadrar-se em regime fiscalmente mais favorável ou obter alguma
vantagem fiscal específica.68

É importante frisar que este autor não considera a elusão como economia de
tributos legítima, pois o contribuinte visa prejudicar a aplicação da lei tributária,
formando assim um ilícito atípico. De acordo com Tôrres:

Fosse o agir elusivo uma conduta lícita, não se aplicaria qualquer norma
tributária sancionatória, como é o caso da própria desconsideração dos atos
ou negócios. Entendemos que a elusão é espécie de ilícito, sim, mesmo que
os negócios aparentes sejam lícitos. É erro grave confundir a licitude do
negócio jurídico adotado pelas partes do negócio com os efeitos deste,
principalmente em face da legislação tributária, tendo em vista o princípio da
relatividade dos efeitos quando estes trazem prejuízos a terceiros.69

Observa-se que a licitude do negócio jurídico utilizado pelo contribuinte para
alcançar a economia de tributos não gera efeitos lícitos necessariamente, pois se o
efeito gerar prejuízos a terceiros a conduta seria ilícita.
Assim, a conduta elusiva está impregnada pelo dolo do sujeito passivo e pela
violação indireta da lei, tendo vista o abuso de direito ou fraude à lei, devendo esta
ser sancionada pelo ordenamento jurídico, ou seja, o negócio jurídico deve ser
desconsiderado pelo Fisco. Nas palavras de Tôrres:

A sanção de desconsideração do negócio jurídico, para os efeitos fiscais
(Fisco como terceiro em relação às partes do negócio), ao não ser admitida
a qualificação atribuída pelos particulares, na “forma”, no “tipo” ou na “causa”,
somente poderá ser aplicada quando demonstrado que se usou de fraude à
lei, simulação ou que se verifica carência de “causa” jurídica, de finalidade
negocial juridicamente qualificada, portanto.70
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Fernando Aurelio Zilveti concorda com o termo elusão e o distinguiu da elisão
basicamente pela sua tradução gramatical, o primeiro instituto fica caracterizado
quando o sujeito passivo consegue evitar a ocorrência do fato gerador com habilidade,
isto é, evita algo que ainda não existe. Já a elisão só pode ocorrer de fato, pois só se
elimina o que realmente existe. Nas palavras de Zilveti:

Em vez da forma elisão, geralmente utilizada pela nossa doutrina, preferiu-se
a forma elusão, que traduz fielmente o conceito de fuga habilidosa. Elisão é
o ato de elidir, que tem o sentido de eliminar. Elisão é propriamente termo
gramatical, que indica a supressão de uma vogal final de uma palavra quando
a palavra seguinte começa por vogal. Elidir é suprimir, eliminar, e só se pode
suprimir ou eliminar o que já existe, ao passo que eludir, que está nos
dicionários, é evitar com habilidade que ocorra o que ainda não existe, idéia
que caracteriza a atividade do contribuinte quando evita, com habilidade a
ocorrência do fato gerador, ou foge dela com habilidade ou astúcia.71

Zilveti também apontou a principal diferença da evasão para a elusão, no
primeiro caso, o sujeito passivo pratica um ilícito quando abusa do direito ao deixar de
pagar um tributo devido, ou seja, sonega a ocorrência do fato gerador.
Já no caso da elusão, o contribuinte evita com habilidade a ocorrência do fato
gerador sem contrariar a lei, mas permite que o Fisco desconsidere o negócio jurídico
com base no parágrafo único do artigo 116 do CTN, que para ele é uma cláusula geral
interpretativa. De acordo com Zilveti:

A diferenciação crucial entre evasão e economia fiscal está, pelo que se
depreende da leitura dos autores citados, na utilização abusiva do direito. A
evasão de imposto representa, assim, manifesto abuso do direito e, como tal,
merece a atenção da autoridade administrativa na sua repressão. Aí está a
diferença entre evasão e elusão, pois esta última não representa abuso do
direito, mas o evitamento astucioso do imposto sem infringir a lei, que permite
à administração fiscal, quando for o caso, reprimir com a cláusula geral
interpretativa.72

Dessa forma, o autor verifica a ilicitude da elusão, pois é inegável o que os ato
elusivos encobrem as manifestações de riqueza que poderiam ser tributadas, ou seja,
impedem a plena realização dos princípios da igualdade e da capacidade contributiva.
Segundo Zilveti:
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A intimidade e o sigilo, quando utilizados para evitar o pagamento de
impostos, em atos de elusão fiscal, afrontam o princípio da capacidade
contributiva e da igualdade. As garantias constitucionais mal direcionadas
facultam ao cidadão o uso de prerrogativas para ocultar manifestações de
riqueza que, em circunstâncias normais, seriam passíveis de tributação.73

Outros autores utilizam o conceito de elisão abusiva para definir a conduta do
sujeito passivo que manipula as formas ou que abusa de direito para pagar menos
tributos. Nas palavras de Ricardo Lobo Torres, “A elisão abusiva se inicia com a
manipulação de formas lícitas e de conceitos do direito privado para se tornar prática
ilícita pelo abuso de direito, na forma prevista no art. 187 do Código Civil de 2002.”74
Entendo que o conceito adotado como elusão por Heleno Taveira Tôrres e por
Fernando Aurelio Zilveti abrange a matéria de forma ampla, demonstrando a
necessidade da desconsideração dos negócios jurídicos por parte do Fisco, tendo em
vista a violação indireta ao ordenamento jurídico. Sendo assim, vejo que é a
nomenclatura utilizada por Tôrres define essa conduta descrita com mais elementos
do que apenas elisão abusiva.
Dessa maneira, é incontestável que o planejamento tributário deve ser pautado
apenas em atos elisivos, tendo em vista as características ilícitas dos institutos da
elusão e da evasão.
2.7 EXTRAFISCALIDADE, INCENTIVOS E OPÇÕES FISCAIS
Existem situações que podem não configurar planejamento tributário e, mesmo
assim, conduzir a um menor tributo a pagar. O ordenamento jurídico brasileiro tratou
de qualificar estes casos com mais detalhes e precisão, sendo possível delimitar as
condutas que são repelidas, as que o ordenamento deseja que o contribuinte pratique
e as que foram autorizadas positivamente.
As condutas que foram repelidas pelo ordenamento são aquelas que possuem
como característica a prática de ilícitos, assim o planejamento que for gravado por
uma ação ilícita é nulo desde o começo. No entanto, para cada tipo de ato ilícito (de
caráter penal, civil ou tributário) existem diferentes sanções negativas e, em alguns
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casos, o planejamento não será contaminado. Um exemplo deste caso são as
condutas que são alcançadas pelo princípio da insignificância, aquela infração que o
direito brasileiro observa que não traz grandes prejuízos, que possui densidade
mínima a ponto de ser considerada insignificante. Greco explica que:
Insignificância deve ser aferida não apenas no tipo e no grau da infração, mas
também no efeito obtido. Realmente, se o resultado da conduta do
contribuinte não for significativo em sua dimensão ou em seu impacto na
aplicação ou eficácia da norma tributária, não vejo contaminação.75

Além disso, a ilicitude deve afetar um elemento imprescindível para a realização
do efeito pretendido. Assim, se o efeito do ato não alterar a natureza da consequência
não é possível dizer que o planejamento é gravado pelo ilícito. Para Greco: “A ilicitude
precisa estar situada em elemento relevante dentro do contexto em que o caso foi
examinado. Ou seja, deve atingir um elemento sem o qual não haveria o efeito.”76
Entretanto, o ordenamento jurídico elencou situações em que deseja a
ocorrência de certo resultado pela ação do contribuinte, que não visam apenas à
arrecadação, o que é conhecido como a extrafiscalidade da tributação. Na visão de
Paulo de Barros Carvalho, extrafiscalidade pode ser descrita como “forma de manejar
elementos jurídicos usados na configuração dos tributos, perseguindo objetivos
alheios aos meramente arrecadatórios.” 77 Essas condutas, em certos casos, podem
levar a uma tributação menor. Como por exemplo, o fisco aumentar o tributo sobre
certo produto não essencial para evitar que a população o consuma. Se o consumidor
comprar outro produto semelhante, mas com carga tributária menor, estará apenas
promovendo a substituição material do produto e não realizando o planejamento
tributário. Nesse sentido, Greco nos mostra que: “Esta hipótese está fora do campo
do planejamento porque de certo modo a conduta que implica menor carga tributária
apresenta uma intersecção com o sentido da diretriz inerente ao ordenamento.”78
Além disso, o legislador criou programas de incentivo para estimular o
contribuinte a praticar determinado ato. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando há
diminuição do valor do imposto de renda de determinada empresa se a mesma instalar
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uma fábrica em local determinado do território brasileiro, para buscar a diminuição da
desigualdade social ou iniciar a exploração de uma nova atividade. Esta hipótese
também não configura planejamento tributário, pois é uma conduta desejada pelo
ordenamento jurídico. Nas palavras de Greco: “Nestes casos, não há dúvidas de que
a conduta de seguir a diretriz da norma de incentivo fiscal acarretará menor carga
tributária, mas este efeito é desejado pelo ordenamento.”79
As condutas que foram autorizadas positivamente pelo ordenamento jurídico
são as opões fiscais, isto é, escolhas criadas propositalmente pelo legislador para que
o contribuinte indique a que está de acordo com o seu interesse. Estas opções não
configuram planejamento tributário para Greco, pois são meras alternativas que o
próprio ordenamento assegura ao contribuinte, ou seja, se o contribuinte optar pelo
caminho menos oneroso não estará efetuando o planejamento fiscal. Segundo Greco,
as opções fiscais são:
Elas estão fora do âmbito do planejamento, pois correspondem a escolhas
que o ordenamento positivamente coloca à disposição do contribuinte,
abrindo expressamente a possibilidade de escolha. O ordenamento indica
dois caminhos e deixa o contribuinte a escolha de seguir um ou outro, sendo
que eventualmente um deles pode ser menos oneroso do que o outro. Nas
opções estamos sempre perante hipóteses em que há uma escolha expressa
que o ordenamento coloca à disposição do contribuinte, hipótese clássica de
lei dispositiva.
Por isso, a opção fiscal desenha uma hipótese de conduta positivamente
autorizada pelo ordenamento. Não chega a ser hipótese de incentivo ou
induzimento a determinada conduta, mas trata-se de uma escolha que o
ordenamento expressamente cria e cujos efeitos tributários (de menor
tributação) ele assegura.80

Assim, na visão de Greco, para que se configure o planejamento tributário é
necessário que o contribuinte construa, com substituições ou montagens jurídicas, por
exemplo, ele mesmo o pressuposto de fato da opção que diminui o valor a ser pago
do tributo, ou seja, no caso das opções o ordenamento já coloca a conveniência do
sujeito passivo o caminho menos oneroso, não é ele mesmo que procura a brecha
para economizar no pagamento do determinado tributo.
No entanto, esse ponto é discutido pela doutrina, segundo Marcus Abraham as
opções ficais podem e devem ser utilizadas como meio para realizar o planejamento
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fiscal, pois são formas que o próprio ordenamento jurídico oferece, não seria
necessário realizar substituições ou montagens jurídicas como defende Greco. Nesse
sentido, explica Abraham:

O mais importante é ter em mente que falar em planejamento fiscal não
significa, apenas, encontrar falhas na legislação (loopholes) ou realizar
grandes malabarismos societários, contratuais ou financeiros para obter
ganhos fiscais, conforme esta ou aquela forma de se interpretar o sistema
tributário. Existem outras maneiras de se buscar uma economia tributária,
plenamente legítima e eficaz, de acordo com o sistema tributário nacional.
Embora esta não seja uma opinião unânime, a nosso ver, uma das maneiras
mais seguras de se implementar um planejamento fiscal, é buscar as opções
que a própria lei oferece, e que muitas vezes passam despercebidas pelo
contribuinte, seja por falta de conhecimento ou da devida interpretação
normativa, ou simplesmente não são adotadas, por ausência de interesse,
oportunidade, condições ou conveniência.81

Creio que as opções fiscais, se utilizadas, caracterizam planejamento fiscal,
apesar de o contribuinte não realizar qualquer busca por brechas ou outra forma lícita
que não esteja descrita no ordenamento jurídico, o efeito pretendido e alcançado será
o mesmo, ou seja, a economia fiscal seria alcançada de uma forma ou de outra,
chegando no objetivo final do planejamento tributário.
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3 A TENTATIVA DE INTRODUZIR NORMA ANTIELISIVA NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO

O legislador brasileiro incluiu, através da Lei Complementar nº 104 de 10 de
janeiro de 2001, um parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional na
tentativa, segundo a doutrina, de criar uma norma geral antielisiva. Assim está redigido
o referido artigo e o seu parágrafo único:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem
as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que
normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em
lei ordinária.

Ocorre que a parte final da referida norma determina que procedimentos de
desconsideração dos negócios e atos jurídicos praticados que diminuem a carga
tributária devem ser observados estabelecidos em lei ordinária, que até hoje não foi
editada.
No entanto, parte da doutrina entende que este parágrafo único gera a
autorização da interpretação econômica do Direito Tributário e só seria aplicável
através da analogia, contrariando os princípios da tipicidade fechada e da estrita
legalidade tributária. Dessa forma, ambos os casos descritos são inaplicáveis, o que
será demonstrado na sequência.
Além disso, outros autores, como por exemplo Paulo de Barros Carvalho e
Sacha Calmon Navarro Coêlho, entendem que este parágrafo único alcança apenas
negócios jurídicos simulados, provando a sua desnecessidade, pois já podiam ser
desqualificados por outros artigos do Código Tributário Nacional, como por exemplo
o artigo 149, VI, ou seja, “chove no molhado” segundo Coêlho.82
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Outrossim, autores como Alberto Xavier, entendem que essa foi uma forma de
combater a elisão com as teorias da fraude à lei e do abuso de direito, que muitos
doutrinadores defendem que são inaplicáveis ao ordenamento jurídico tributário
brasileiro, conforme demonstrado no primeiro capítulo.
Por isso, é necessário analisar qual é a natureza jurídica e o real alcance do
dispositivo introduzido pela Lei Complementar nº 104 de 10 de janeiro de 2001.

3.1 A PROIBIÇÃO DA ANALOGIA

A maior parte da doutrina não vislumbra a possibilidade da interpretação
analógica no Direito Tributário, por força do artigo 108, § 1º, do CTN. Na visão de
Roque Antonio Carraza, se houver o emprego da analogia a segurança jurídica do
contribuinte seria afetada, pois o princípio da estrita legalidade tributária seria alargado
com o fim de aumentar a arrecadação de tributos e impediria a economia fiscal
pretendida. Além disso, o órgão julgador estaria atuando como se fosse legislador
originário nesse caso, atraindo para si ilegalmente a competência do poder legislativo.
Assim leciona Roque Antonio Carraza:
Os tipos tributários e tributários-penais não podem ser alargados por meio de
manobras que costeiem os aludidos princípios (da tipicidade fechada e da
estrita legalidade tributária). Os louváveis propósitos de aumentar a
arrecadação e punir os infratores absolutamente não podem prevalecer sobre
a segurança jurídica dos contribuintes. Em suma, em matéria tributária e
tributário-penal, positivamente, é vedada a interpretação analógica in malam
partem.
Também o agente fiscal, no exercício de suas funções, não pode converterse em legislador, criando novas figuras típicas (penais ou tributária) ou novas
sanções, além das rigorosamente apontadas na lei.83

Dessa forma, Carraza entende que a interpretação analógica não pode existir
no Direito Tributário, pela quebra da segurança jurídica do sujeito passivo e a não
aplicação dos princípios da tipicidade fechada e da estrita legalidade tributária.
Outrossim, Sacha Calmon Navarro Coêlho verifica que a figura do tipo afasta a
possibilidade de julgamento analógico, impossibilitando a aplicação de regime
tributário de um negócio típico a outro que não está englobado pelo tipo. Isso só seria
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possível no âmbito dos negócios privados, onde seria possível ocorrer o abuso de
formas jurídicas, com objetivo simulatório. Segundo Coêlho:
No Brasil não há lugar para dispositivos como os de Portugal, Alemanha e
Argentina ante a vedação do fechamento ordo júris tributário por analogia. O
tipo afasta a integração, ou seja, aplicar a um ato ou negócio extra-típico, o
regime tributário de um negócio típico, porque só no campo dos negócios
jurídicos podem ocorrer os chamados abusos de formas do Direito Privado
com intuito simulatório.84

Alberto Xavier entende que a interpretação analógica pressupõe que condutas
semelhantes, com efeitos parecidos, sejam julgadas da mesma maneira. No entanto,
para isso é necessário realizar um juízo de probabilidade e não de certeza, em virtude
do conceito de semelhança.
Dessa forma, o órgão julgador irá verificar que o caso concreto em questão está
além dos limites da norma, por não estar especificado no ordenamento, e julgará
conforme o seu convencimento, isto é, estará criando a regra para o caso apenas pela
semelhança que o mesmo possui com outro já descrito na lei.
Essa modo de agir está em desacordo com os princípios da legalidade e da
tipicidade, pois a incerteza na aplicação do direito fere a segurança jurídica e a estrita
separação dos poderes. Sendo este o mesmo entendimento de Roque Antonio
Carraza e Sacha Calmon. Nas palavras de Xavier:
Ora, os próprios conceitos de taxatividade e de “numerus clausus”, inerentes
à idéia de tipicidade, são incompatíveis com a existência de lacunas e sua
integração analógica, pois foram adotados como regras constitucionais
precisamente para vedar a possibilidade da analogia, vedação esta que
resulta de constatação de que a analogia não é fenômeno meramente
interpretativo, mas “criativo” (ainda que de modo vinculado, complementar ou
derivado) e que a “criatividade” do aplicador do Direito é incompatível com as
exigências estritas de separação de poderes (reserva absoluta de lei) e de
segurança jurídica (previsibilidade, proteção de confiança).85

Além disso, para este autor, é impossível comparar um fato não descrito no tipo
com um tipificado, segundo Xavier: “Um fato extratípico não é, por definição,
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“semelhante” ou “análogo”, porque o tipo legal, sendo completo e fechado, não é
suscetível de comparação.”86
Marco Aurélio Greco nos mostra que o parágrafo único do artigo 116 do CTN
não autoriza a aplicação da analogia para identificar a ocorrência de fato gerador, pois
o artigo 108, § 1º, do CNT, veda expressamente o emprego da analogia para este fim.
Por isso, o parágrafo único em questão autoriza apenas aplicar a lei ao negócio
jurídico que de fato ocorreu, mesmo que dissimulado, e não permite que a
interpretação analógica seja utilizada para aplicar a lei a outro fato não tipificado. Nas
palavras de Greco:

O dispositivo tem como referencial básico o fato gerador ocorrido, tal como
previsto na lei de regência. Não se trata de aplicar a lei, por extensão
analógica, a outro fato não previsto. Trata-se de aplicar a lei tributária ao fato
efetivamente ocorrido e assim comprovado pelo Fisco. Trata-se, única e
exclusivamente, de afastar a cobertura que disfarça, dissimula o fato gerador
ocorrido.87

Verifico que de fato não há como admitir o emprego da analogia no Direito
Tributário, pois é inegável que a interpretação analógica ofende os princípios da
legalidade e da tipicidade e abala a segurança jurídica e o equilíbrio entre os três
poderes, como foi demonstrado.

3.2 A REPULSA DA INTERPRETAÇÃO ECONÔMICA NO DIREITO TRIBUTÁRIO

A interpretação econômica seria uma forma de trazer a analogia para o Direito
Tributário, pois determina que negócios jurídicos com efeitos parecidos devem ser
tributados da mesma maneira, independente se o negócio é típico ou não.
Por isso, Sacha Calmon Navarro Coêlho observa que o parágrafo único do
artigo 116 não autoriza a interpretação econômica, pois a única forma de permitir que
a lei que incide sobre um negócio jurídico típico seja estendida para outro negócio
extratípico é por lei específica que autoriza a incidência, o que não ocorre nesse caso.
Segundo Coêlho:
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Não apenas a doutrina, mas a jurisprudência recusa-se a ver no parágrafo
único do art. 116 do CTN autorização para interpretação econômica em
Direito Tributário, que até ela exige temperamentos. Os resultados
equivalentes dos negócios jurídicos não são suficientes para que a aplicação
da lei que incide sobre um negócio típico seja estendida ao outro negócio, no
caso, extratípico, sem autorização legislativa expressa.88

Esse modo de interpretar deriva do princípio da legalidade da tributação, que
nas palavras de Coelho “obsta a utilização da chamada interpretação econômica pelo
aplicador, mormente por parte do Estado – Administração, cuja função é a de aplicar
a lei aos casos concretos, de ofício.”89
Alfredo Augusto Becker critica veementemente a utilização de critérios
econômicos para interpretar a norma tributária, pois obsta a evolução do Direito
Tributário como ciência. Nas palavras de Becker:

A doutrina da Interpretação do Direito Tributário, segundo a realidade
econômica, é filha do maior equívoco que tem impedido o Direito Tributário
de evoluir como ciência jurídica. Esta doutrina, inconscientemente, nega a
utilidade do direito, porquanto destrói precisamente o que há de jurídico
dentro do Direito Tributário.90

Na visão de Heleno Taveira Tôrres, a interpretação econômica abala a
democracia, pois seria uma forma de devolver ao fisco as ferramentas de uma relação
de poder que lhe foram retiradas com a adoção do liberalismo e do conceito de Estado
Democrático de Direito, ou seja, é um modo de enfraquecer os princípios da tipicidade
e da legalidade em favor do Estado. Segundo Tôrres:

Numa ceara tão ciosa das garantias de segurança jurídica e certeza do direito
aplicável, a interpretação econômica do direito tributário serviu unicamente
para enfraquecer a legalidade material (princípio da tipicidade), e restituir à
Administração os típicos instrumentos de uma relação de poder, os quais lhe
foram subtraídos quando se instaurou nas sociedades o liberalismo e o
conceito de Estado Democrático de Direito, por meio de constituições
democráticas e republicanas. Flexibilizava-se a legalidade em direção aos
interesses do Estado, tal como propugnado pelos defensores do primado da
causa impositionis.91
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Já Marco Aurélio Greco entende que a interpretação econômica não é aplicável
quando se procura verificar a incidência da lei a partir de critérios exclusivamente
econômicos. No entanto, defende que o contribuinte tem o dever de apresentar um
motivo além da simples economia fiscal, que nesse caso pode ter caráter econômico,
conforme descrito no primeiro capítulo. Segundo Greco:

De imediato, porém, quero sublinhar que não defendo a aplicação da
interpretação econômica no ordenamento tributário brasileiro, assim
entendida no sentido de busca da substância econômica ou de identidade de
efeitos econômicos dos atos praticados pelo contribuinte para fins de
verificação da incidência da lei tributária (acepções da expressão mais
frequentemente utilizadas).
Afirmo, sim, ser pertinente a consideração dos aspectos econômicos dos
casos, ao lado dos demais de caráter jurídico formal.92

Observo que esse modo de interpretar seria uma forma de legitimar a eficácia
positiva do princípio da capacidade positiva defendida por este autor, porém Sacha
Calmon Navarro Coêlho e Ives Gandra da Silva Martins contestam a necessidade de
apresentar outro motivo além da economia fiscal, como foi demonstrado no primeiro
capítulo.
Entretanto, é evidente que todos concordam que o parágrafo único em questão
não legitima a analogia e a interpretação econômica, tendo em vista os princípios da
tipicidade e da legalidade e o fato de não haver previsão legislativa expressa
permitindo a incidência de lei de negócio típico sobre um extratípico.

3.3 A FORMA COM QUE A DOUTRINA INTERPRETA O PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 116 DO CTN

Os doutrinadores brasileiros divergem sobre qual foi a real intenção do
legislador ao introduzir este parágrafo único do artigo 116 do CTN, para João Dácio
Rolim o termo dissimulação não pode ser interpretado literalmente, como simples
forma de observar se o ato do sujeito passivo que impediu a realização do fato gerador
foi aparente, pois este seria o caso de apenas reforçar a aplicação da simulação,
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acreditando não ser esta a finalidade pretendida pelo legislador. Nas palavras de
Rolim:

No âmbito tributário, para se dissimular o fato gerador da obrigação tributária,
ter-se-ia, então, de se verificar se o ato praticado pelo contribuinte foi
meramente aparente, enfim, não eivado do vício da simulação nas suas
modalidades comentadas anteriormente e consagradas no Direito Privado:
encobrir um ato de natureza diversa ou aparentar conferir direitos a pessoas
diversas das a quem realmente se conferem. Esta interpretação
simplesmente reforçará a aplicação da simulação, no âmbito tributário tal
como já consagrada no Direito Privado, não tendo sido provavelmente o
propósito do legislador complementar.93

Dessa forma, Rolim acredita que este parágrafo único deve ser interpretado
como norma geral antielisiva, apenas na modalidade de intenção negocial, pois foi
incorporada pelo direito brasileiro e não fere os princípios da legalidade e da tipicidade
fechada, ao contrário da modalidade da prevalência da substância sobre a forma que
necessita da analogia para ser aplicada. Segundo Rolim:

Como regra da prevalência da substância sobre a forma, dependendo de
como seja estatuída, pode se identificar com o recurso analógico, em linha
de princípio para se preservar a segurança jurídica, a previsibilidade e a
unidade do sistema jurídico, como uma exceção ao regime do Direito Privado,
a modalidade mais adequada, para não dizer se dizer a única, é o tipo da
intenção negocial que foi incorporada ao direito brasileiro e na modalidade da
intenção elisiva não exclusiva.94

Assim, se a interpretação for baseada na modalidade de intenção elisiva não
exclusiva o sujeito passivo deve atuar demonstrando que o resultado econômico
obtido não foi impulsionado apenas pela intenção de elidir tributos, isto é, existe um
objetivo econômico valido para a economia de tributo alcançada.
Da mesma forma entende Ricardo Lobo Torres, para ele a dissimulação não
tem características de simulação, pois não faz parecer real o que não é, ou seja,
apenas mascara os efeitos de algum fato. Segundo Lobo Torres:
A “dissimulação” nada tem que ver com simulação, que elisão não é;
dissimular é encobrir, ocultar, disfarçar, atenuar os efeitos de algum fato, e
não se confunde com simular, que tem o significado de fingir ou fazer parecer
93
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real o que não é e que vem definido no art. 120 do Código Civil e no art. 149,
VII, do CTN.95

Além disso, entende que o parágrafo em questão é norma antielisiva e que
“deve ser interpretada sob a perspectiva do princípio da transparência e da
ponderação entre capacidade contributiva e legalidade.”96
Na visão de Fernando Aurelio Zilveti o parágrafo único mencionado é “uma
cláusula geral interpretativa de negócio jurídico elusivo” 97 e foi inserida de forma
correta no ordenamento pátrio, pois se fosse uma norma repressiva, ao invés de
interpretativa, negócio jurídicos parecidos seriam tributados e aquele que possui maior
capacidade econômica poderia fugir da tributação.
O autor observa que a partir desta cláusula elusiva o Estado tem o poder de
desconsiderar negócios jurídicos que evitam a tributação, porém ao mesmo tempo o
ordenamento jurídico permite a realização destes negócios.
Para ele, esse modo de agir não fere os princípios da tipicidade e da legalidade
tributária, pois a legalidade permite a interpretação extensiva, isto é, o negócio jurídico
é interpretado conforme critérios que verificam qual foi o seu fim econômico. Dessa
forma, cabe ao Fisco, observando os princípios da igualdade e capacidade
contributiva, decidir se o negócio elusivo deve ser desconsiderado ou não. Nas
palavras de Zilveti:
A questão que se põe é: poderia o Fisco agir dessa maneira sem infringir o
princípio da tipicidade e da legalidade tributária?
A resposta é sim, porque a legalidade não veda a interpretação extensiva, no
âmbito da teleologia, de modo que o negócio jurídico pode ser interpretado
segundo critérios que apurem o fim econômico a que se destina. Faculta a
lei, portanto, ao aplicador entender, nos limites do princípio da igualdade e da
capacidade contributiva, que o negócio elusivo deve ser tributado.98

Já para Sacha Calmon Navarro Coêlho a dissimulação no âmbito tributário
equipara-se ao ato ilícito do sujeito passivo que, para escapar da tributação, adota um
negócio jurídico que gera menor ou nenhuma tributação para esconder o negócio
TORRES, Ricardo Lobo. A Chamada “Interpretação Econômica do Direito Tributário”, a Lei
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efetivamente realizado e nos adverte que a dissimulação deve ser aplicada apenas
por termos técnicos, por isso, o Fisco só poderá desconsiderar atos dissimulados de
acordo com a lei que irá regular o procedimento e não conforme o seu entendimento.
Segundo Coêlho:

O termo dissimular do parágrafo acrescido ao art. 116 do CTN foi utilizado
em sua acepção técnica. Assim, a Fazenda Pública poderá desconsiderar
tão-somente os atos dissimulados praticados pelo contribuinte nos termos da
lei que regulará este procedimento. Dissimulação, em direito tributário,
equivale à prática ilícita do contribuinte que, para se evadir ao pagamento de
tributo devido, utiliza-se de um negócio jurídico que implique menor ou
nenhuma tributação para camuflar o negócio verdadeiramente praticado.99

Por isso, entende que o dispositivo trata na verdade da simulação relativa,
segundo Coêlho: “Quando a lei toma de empréstimos termos técnicos toma
igualmente o seu conceito: a palavra dissimulação, tem no Direito Civil, segundo a
doutrina pátria e peregrina, o conceito de simulação relativa em oposição à
absoluta.”100
Heleno Taveira Tôrres concorda que o parágrafo em questão é uma norma
contra a simulação relativa, isto é, o Legislador procurou controlar expressamente as
situações em que o sujeito passivo mascara o negócio que efetivamente ocorreu com
atos irreais para alcançar a economia fiscal ilegitimamente. Dessa forma, inclui no
ordenamento pátrio uma norma exclusiva para este caso, pois a simulação absoluta
já era descrita como ilícita. Assim explica Tôrres:
Diferentemente do que se passou no imaginário de muitos, essa não é a
espécie de norma anti elusão. Cuida-se aqui de uma norma anti-simulação.
Uma providência a mais para controlar os atos de fraudes, no seu contexto
mais amplo, de natureza tipicamente ilícita. Com esse recurso, o Legislador
brasileiro passa a regular os atos de simulação relativa (dissimulação), que
se verifica nas situações em que o contribuinte de pratica determinados atos
fictícios para encobrir o negócio real, visando a uma economia de tributos.
Agrega ao ordenamento uma regra específica para este intento, uma vez que
a simulação absoluta sempre foi definida como um ilícito tributário.101
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Para Alberto Xavier o legislador errou ao incluir apenas o termo dissimulação
ao parágrafo único em questão, pois entende que a expressão engloba apenas a
simulação relativa, ou seja, deixa de lado à absoluta, que não oculta outro ato que de
fato ocorreu, apenas cria uma aparência fictícia. Segundo Xavier:

Uma outra imperfeição técnica de redação do novo parágrafo único do art.
116 está na referência exclusiva ao fenômeno da dissimulação, que é
privativo da simulação relativa, em que coexistem dois negócios jurídicos, um
encobertando o outro. O conceito de dissimulação não abrange, porém, a
simulação absoluta, em que não ocorre qualquer dissimulação, ocultação ou
encobertamento, mas tão-somente a criação de uma aparência ilusória, à
qual não subjaz realidade alguma.102

Na visão de Marco Aurélio Greco a norma introduzida como parágrafo único do
artigo 116, do CTN, só tem aplicação se o fato gerador descrito na lei tiver
efetivamente ocorrido, mesmo que a ocorrência esteja disfarçada, oculta. Isto é, não
permite a cobrança sem lei ou que não esteja abarcada pelos tipos descritos na lei,
não cria fato gerador novo. Respeitando assim os princípios da legalidade e da
tipicidade. Segundo Greco:

O Código está autorizando o desvelamento da realidade pelo afastamento de
uma cobertura, de uma máscara que encobre outra realidade. Mas isto só é
possível se o fato gerador estiver adequadamente previsto na lei e tenha
efetivamente ocorrido no plano fático. O dispositivo não autoriza conjecturas
nem suposições de algo que “poderia” ter ocorrido, ou que o Fisco “supõe”
pudesse ter sido a melhor alternativa. Só admite lançar o que efetivamente
ocorrer.103

Além disso, o dispositivo cria um duplo ônus da prova ao Fisco, pois além de
provar a ocorrência do fato gerador, como determina o artigo 142, caput do CTN, deve
comprovar que o ato ou negócio jurídico foi dissimulado, pois o ônus da prova de fato
constitutivo de seu direito é de responsabilidade de quem alega. Nas palavras de
Greco:
Mas, além da prova da ocorrência do fato gerador, o parágrafo único do artigo
116 impõe um segundo ônus a cargo do Fisco, qual seja, demonstrar que o
ato ou negócio jurídico foi praticado “com finalidade de dissimular”. A
existência desta finalidade é elemento de fato constitutivo da hipótese de
102

XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo:
Dialética, 2002. p. 58.
103 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011. p. 549.

47

incidência da competência para desconsiderar; portanto, a este elemento
aplica-se o mesmo critério de caber ao Fisco o ônus da prova desse fato
constitutivo.104

Greco entende que o termo dissimular deve ser interpretado de maneira mais
ampla do que apenas um sinônimo de simulação, pois também pode significar:
“disfarçar, calar, fingir, não revelar os seus sentimentos, hipocrisia ou esconder-se.”105
Além disso, revela que o ordenamento jurídico já tem artigos específicos que
desconsideram atos simulados, não sendo o caso de incluir mais um sobre o mesmo
tema. Portanto, defende que “o dispositivo abre espaço para aferir a sua conformidade
ao princípio da capacidade contributiva, daí a necessidade de procedimentos
especiais para tanto.”106
Entende, ainda, que o parágrafo único qualificou o efeito ou resultado da ação
e, por isso, pode abranger todos os caminhos que podem levar a dissimulação, até
mesmo o abuso de direito, de estruturas e fraude à lei. Apesar de acreditar que “estas
categorias são aplicáveis ao Direito Tributário – assim como em outros campos da
experiência jurídica – independente de lei expressa que as preveja.”107 Pelo fato de
não afetarem a tipicidade e a legalidade e porque são categorias gerais de direito.
Segundo Greco:
Porém, ainda que houvesse tal necessidade, ela estaria atendida pelo
parágrafo único do artigo 116. Realmente, ao qualificar o efeito ou resultado
(dissimulação) o dispositivo abrangeu todos os meios que podem levar à sua
configuração; vale dizer, inclusive abuso de direito, de estruturas e fraude à
lei.108

No entanto, o dispositivo em questão determina que os procedimentos de
desconsideração devem ser estabelecido por lei ordinária, isto é, o parágrafo único é
uma norma de eficácia limitada, “cuja eficácia e aplicabilidade dependem da edição
da mencionada lei ordinária.”109, segundo Greco.
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Dessa forma, o dispositivo terá eficácia plena apenas quando for editada a lei
ordinária revelando qual é o procedimento, por isso, qualquer ato administrativo que
se basear nele será ilegal. Nas palavras de Greco:
Isto significa que, enquanto não for devidamente editada a lei ordinária
dispondo a respeito, falta um elemento essencial à aplicabilidade do
parágrafo examinado, sendo ilegal o ato administrativo fiscal que, nesse
interregno, pretender nele apoiar-se. Enquanto não vier a ser editada a lei
ordinária prevista no dispositivo, falta ao dispositivo a plenitude da produção
dos seus efeitos e, por conseqüência, a autoridade administrativa não pode
praticar ato de desconsideração nele fundamentado.110

Na visão de Ives Gandra da Silva Martins seria impossível admitir a criação de
uma norma antielisiva no país, por força do princípio da legalidade, pois seria
necessário o emprego da analogia ou obrigar o sujeito passivo a praticar fato gerador
que o mesmo procurou evitar, mesmo que o motivo seja apenas a economia fiscal.
Assim explica Ives Gandra:
Na norma antielisiva isso ocorreria, pois o princípio da legalidade seria
afrontado, sobreposto, ao veicular analogia ou obrigar fictamente o
contribuinte a incorrer em fatos geradores que ele discricionariamente tenha
optado evitar, mesmo que o motivo único dessa conduta seja desoneração
tributária.111

Além disso, seria necessário que houvesse a descrição exata na norma das
hipóteses de fatos passíveis de sofrer tributação e elaborar condutas compatíveis com
o tipo tributário, caso contrário, seria possível configurar o confisco vedado, por força
do artigo 150, IV da Constituição Federal. Segundo Ives Gandra:
Destarte, ratifique-se, não há possível juridicidade em norma antielisiva no
Brasil, em face da necessidade de descrição exaustiva nos comandos legais
das hipóteses de fatos eleitos como tributáveis, bem como de, por ficção
interpretativa, criar conduta compatível com o tipo tributário, sob pena,
inclusive, de configurar-se o efeito de confisco vedado constitucionalmente
(artigo 150, IV da CF).112

110

GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011. p. 568.
MARTINS, Ives Gandra da Silva. Elisão e Evasão de Tributos - Estudos de Casos. In:
YAMASHITA, Douglas (Coord.). Planejamento Tributário À Luz da Jurisprudência. São Paulo: Lex
Editora, 2007. p. 142.
112 Ibid, p. 143.
111

49

Hugo de Brito Machado esclarece ainda que o que ainda não está previsto na
legislação tributária não pode ser proibido caso praticado pelo sujeito passivo, em
decorrência do princípio da legalidade. Vejamos:
O direito tributário não se ocupa de definir o que é proibido, ou permitido. Por isto
não se pode afirmar que o não previsto pela lei tributária é proibido. As leis
tributárias regulam as relações entre o Estado-fisco, e o contribuinte,
concernentes ao dever de pagar tributos. O princípio da legalidade tributária,
portanto, é restrito a essas relações.
Os fatos que consubstanciam hipótese de incidência tributária, e aqueles que
consubstanciam hipóteses de isenção, compõem o campo da legalidade.
Os fatos não previstos em lei constituem o campo da denominada não incidência
tributária. Esse campo corresponde, em princípio, ao campo da licitude em
sentido estrito, a que se reporta a Teoria Geral do Direito.113

Dessa forma, seria temerária a existência deste tipo de norma, pois a mesma
traria “elasticidade e extensibilidade ao já enorme poder estatal, aniquiliando a reserva
legal para a exigência de tributo”114, ou seja, aumentaria ainda mais o poder do Estado
sobre o contribuinte, trazendo insegurança jurídica para a sociedade.
Sacha Calmon Navarro Coêlho também não observa a possibilidade de o
parágrafo único ser interpretado como norma antielisiva, pois pressupõe a
interpretação analógica. Segundo Coêlho: “Conseqüentemente, um país que adote a
proibição da analogia, não pode ter norma geral atielisiva, caso do Brasil. A norma
geral antielisiva é norma de auto-tutela do ordenamento, genérica, despida de
tipicidade.”115
Pelo exposto, observo que o principal argumento dos juristas que não
interpretam o termo dissimulação como simulação relativa é tentar presumir qual foi a
real intenção do legislador ao incluir o parágrafo único no artigo 116 do CTN,
fundamentando que o ordenamento jurídico tributário brasileiro já possui meios para
coibir a simulação e, por isso, não seria esta a finalidade que motivou o legislador.
Entendo que essa é uma forma extensiva de se interpretar o parágrafo em
questão, pois se baseia apenas em suposições, não há como saber de fato qual era
a real intenção do legislador. Portanto, acredito que a interpretação mais correta no
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momento é a de que o parágrafo único possibilita a desconsideração de negócios
jurídicos simulados apenas, pela definição literal com que o termo dissimulação é
descrito, pelo que foi demonstrado por Sacha Calmon Navarro Coêlho, Heleno Taveira
Tôrres e Alberto Xavier.
Dessa forma, cabe a lei ordinária que regulará o procedimento determinar qual
foi a real intenção do legislador e qual é a abrangência deste dispositivo.
Não vislumbro a possibilidade de interpretar esta norma como antielisiva
também, pois este tipo de norma pressupõe a interpretação analógica, que fere a
segurança jurídica e os princípios da legalidade e tipicidade.
Além disso, pelo modelo adotado pelo nosso ordenamento jurídico, seria
imprescindível que a norma delimitasse exatamente quais são as condutas praticadas
pelo contribuinte que seriam ilegais, isto é, não existe a possibilidade da mesma ser
escrita de forma genérica, conforme o entendimento de Sacha Calmon Navarro
Coêlho e Ives Gandra da Silva Martins.

3.4 A TEORIA DO PROPÓSITO NEGOCIAL

A teoria do “Bussines Purpose Test” ou simplesmente teoria do propósito
negocial teve origem no julgamento do caso Gregory x Helvering, em 1934, pela
Suprema Corte dos Estados Unidos da América.
Nesse caso paradígma a senhora Evelyn Gregory controlava o capital social da
empresa United Mortgage Corporation (UMC) que possuía em seu capital mil ações
da empresa Monitor Securities Corporation (MSC).
Com o intuito de vender as ações em sua posse com menor carga tributária a
proprietária da empresa optou por realizar reorganizações societárias não usuais.
Isto é, criou no dia 18 de setembro de 1928 uma nova empresa chamada Averill
Corporation (AC) para transferir as mil ações que estavam no capital social da MSC e
assim aumentar o capital da pessoa jurídica recém criada e poder emitir novas ações
subscristas.
Ocorre que apenas 6 dias depois, no dia 24 de setembro de 1928, operou-se a
dissolução e liquidação da AC, com a consequente transferência de todo o patrimônio
composto pelas mil ações da MSC para o patrimônio pessoal da senhora Evelyn
Gregory.
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Na sequência a mentora da reorganização vendeu as ações da AC e
apresentou à tributação, por ganho de capital, apenas a diferença entre o valor da
venda e o custo da compra, pois o direito norte-americano previa isenção no caso de
reestruturação societária.
Charles William McNaughton esclareceu o caso da seguinte maneira:

Sra. Evelyn Gregory era proprietária das ações de uma companhia chamada
United Mortgage Corporation. A United detiha 1000 ações de outra
companhia denominada Monitor Securities. Em 1928, a Sr.a Gregory criou
uma nova companhia designada Averill Corporation e em ato subsequente a
Averill recebeu as ações da Monitor, anteriormente detidas pela United. Seis
dias após as referidas transações, a Averill foi dissolvida e as ações da
Monitor foram aliendas a um terceiro. Dada as operações realizadas a Sra.
Gregory evadiu-se da tributação sobre o ganho de capital tendo em vista que,
nos termos do direito norte-americano, há isenção desta tributação nas
reestruturações societárias.116

No entanto, quando o agente da Receita Federal norte-americana chamado
Guy Helvering analisou a operação verificou que o negócio deveria ser
desconsiderado, tendo em vista que a senhora Evelyn Gregory visou apenas diminuir
a carga do imposto de renda que incidiria nos lucros que seriam partilhados pela UMC
caso tivesse ocorrido a venda direta das ações em posse da MSC, ou seja, a
tributação caso o negócio fosse anulado seria muito maior.
Insatisfeita com a autuação fiscal do agente a mentora da reorganização
decidiu judicializar o caso para tentar validar a sua atuação.
O juiz de primeiro grau do Conselho de Autuações Fiscais (Board of Tax
Appeals) decidiu pela legalidade da atuação da senhora Evelyn Gregory por entender
que não se pode diferenciar uma empresa récem criada das demais, mesmo que o
intuito único fosse a redução da carga tributária.
Alegou também que o agente da Receita Federal não pode fazer um juízo de
valor para decidir quando a personalidade jurídica produzirá todos os efeitos jurídicos
decorrentes da sua validade e quando não será para alcançar o patrimônio dos seus
sócios.
No entanto, a decisão foi reformada pelo juiz Learned Hand, da Corte de
Apelação do 2º Circuito nos Estados Unidos, ao fundamento de que a regra jurídica

116

McNAUGHTON. Charles William. Elisão e norma antielisiva: Completabilidade e sistema
tributário. São Paulo: Noeses, 2014, p. 402.

52

norte-americana que permitia a reorganização societária deveria ser interpratada
conforme a sua finalidade.
Isto é, a atuação da senhora Evelyn Gregory não foi um ato natural na
condução dos negócios ou realizado no ramo econômico escolhido das empresas
envolvidas, carecia de um propósito real para a reorganização societária.
A decisão foi mantida pela Suprema Corte dos Estados Unidos e criou a ideia
inicial da necessidade de demonstrar um propósito além da diminuição da tributação
para realizar reorganizações societárias, bem como de que a mera previsão legal em
normas tributárias são insufissientes para validar a economia tributária alcançada.
Charles McNaughton esclarece que existe um proposito negocial implicito na
lei e um que estaria além da lei, a distinção está na essência da lei que permite a
realização do negócio jurídico.
Para exemplificar a diferença, o autor utiliza como exemplo um caso em que
duas pessoas criam uma pessoa jurídica, nos exatos termos do art. 981, do Código
Civil, porém um dos sócios integraliza o capital social apenas com dinheiro e o outro
fornece um imóvel em dação.
Em seguida, opera-se o encerramento da empresa, porém o sócio que
integralizou apenas dinheiro sai com o imóvel e outro com o dinheiro, mostrando que
a forma do negócio foi utilizada na realidade para comprar e venda sem a incidência
do ITBI. Nas palavras de McNaughton:

Propósito Negocial na Lei - Operação “Casa Separa”, assim, quando duas
pessoas constituem uma sociedade, da aplicação do artigo 981 do CC,
resulta a implicitude da necessidade de propósito negocial, isto é, que os
sócios firmem a sociedade para contribuir com bens ou serviços para
desenvolver uma atividade econômica.117

Isto é, certas normas previstas no ordenamento jurídico brasileiro são válidas,
mas necessitam de um propósito negocial na sua utilização. Este seria o propósito
negocial na lei, que desde a formação do negócio já se presume que foi realizado com
intenções extratributárias.
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Por outro lado, o próposito negocial além da lei não gera o dever de análise da
norma que, de forma implicita, determina alguma ação própria. Ou melhor, o propósito
além da lei fica caracterizado pela imensa subjetividade com que o tema é tratado.
Utilizando o mesmo exemplo anterior, caso a companhia tenha atuado no
mercado, conforme prevê o seu contrato social, durante o período de 8 meses. No
entanto, mesmo tendo realizado o propósito negocial na lei, pelo pequeno período em
que esteve em atuação o fisco desconsidera o negócio.
Nesse caso, é evidente a subjetividade na decisão que desconsiderou a
transação, pois como seria possível prever a verdadeira finalidade dos sócios? Uma
briga entre eles não poderia deixar o clima insustentável? Ou simplesmente não
teriam escolhido a troca do imóvel pelo dinheiro?
Charles McNaughton explica a questão da seguinte maneira: “Nessa toada, isso
que poderíamos chamar de ‘necessidade propósito negocial além da lei’ indica uma
aplicação da doutrina do propósito negocial, sem qualquer amparo legal”.118
Dessa forma, no primeiro caso haveria conformidade com o princípio da
legalidade, tendo em vista que se analisaria a ação do sujeito passivo conforme o
ordenamento jurídico aplicável, permitindo a organização do seu empreendimento da
forma que entender mais conveniente caso não afronte as normas legais.
Já no segundo caso é notória a subjetividade na aplicação da teoria, pois o
contribuinte ficaria impedido de realizar negócios não muito comuns, mas que diminuam
a carga fiscal, em favor de uma sociedade igualitária, conforme defende Marco Aurélio
Grecco.
No nosso país a teoria do propósito negocial não foi simplesmente importada
por completo do precedente norte-americano. Luís Eduardo Schoueri iniciou a
aplicação do tema por meio de análises dos acórdãos do antigo Conselho de
Contribuintes, ao apontar critérios que eram utilizados pelo fisco para verificar a
exitência de propósito negocial nos planejamentos efetuados. Assim, apontou para
três critérios normalmente utilizados:

Houve um adequado intervalo entre as operações? É comum o
entendimento pela não existência de outros motivos na operação
além da economia tributária, por terem as operações ocorrido dentro
de um intervalo de tempo inadequado. Cita-se, por exemplo,
118
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operações societárias que normalmente demoram meses para
ocorrer e que em alguns casos foram realizadas em intervalo de
horas ou dias.
As partes envolvidas eram independentes? Outra propriedade
importante para definir a existência de propósito negocial é a
autonomia e independência das pessoas envolvidas, sejam elas
pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Muitos negócios jurídicos
foram descaracterizados por terem sido realizados entre empresas
de mesmo grupo ou familiares.
Existe coerência entre a operação e as atividades empresariais das
partes envolvidas? Para a constatação da existência de propósito
negocial, entende a Administração que o planejamento tributário
deve estar intimamente relacionado com a atividade operacional
das partes.119

Nesse ponto, é importante ressaltar que o direito nos Estados Unidos da
América é regido pela common law, no qual os juízes tem autonomia para julgar
conforme decisões de casos semelhantes, já no Brasil o sistema jurídico é conhecido
por civil law, no qual os juízes julgam conforme determina a lei.
No entanto, o tribunal administrativo que julga casos fiscais no país utiliza como
fundamento a referida teoria por meio de costume, isto é, aplica em diversos casos
conforme o seu próprio entendimento.
Entendo que apenas a teoria do propósito negocial na lei, como define
McNaughton, teria uma possível aplicabilidade perante o direito brasileiro, pois não
seria analisar se a ação do contribuinte teve o fim único de alcançar a economia fiscal,
mas sim verificar se atuou conforme previsão implícita da norma, em conformidade
com o princípio da legalidade estrita.

3.5 MEDIDA PROVISÓRIA Nº 66, DE 29 DE AGOSTO DE 2002
A edição da Medida Provisória nº 66, em 29 de agosto de 2002, foi uma
tentativa de criar os procedimentos a serem seguidos pelo fisco para desconsiderar
planejamentos tributários que apenas reduziam a carga fiscal, para assim, criar a
norma regulamentadora prevista no parágrafo único do artigo 116, do CTN.
A medida previa expressamente a aplicação da teoria do propósito negocial,
abuso de direito e de formas:
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Quartier Latin, 2010, p. 30-32.
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(...) Art. 13. Os atos ou negócios jurídicos praticados com a fnalidade de
dissimular a ocorrência de fato gerador de tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos de obrigação tributária serão desconsiderados, para
fns tributários, pela autoridade administrativa competente, observados os
procedimentos estabelecidos nos arts. 14 a 19 subseqüentes.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não inclui atos e negócios jurídicos
em que se verifcar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 14. São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que
visem a reduzir o valor de tributo, a evitar ou a postergar o seu pagamento ou
a ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
§ 1o Para a desconsideração de ato ou negócio jurídico dever-se-á levar em
conta, entre outras, a ocorrência de:
I - falta de propósito negocial; ou
II - abuso de forma.
§ 2o Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma
mais complexa ou mais onerosa, para os envolvidos, entre duas ou
mais formas para a prática de determinado ato

Ocorre que o Congresso Nacional não converteu em lei a referida norma, pois
no exame de aprovação legisltiva constatou-se que a medida provisória não se presta
para delimitar a norma tributária de forma tão específica.
A delimitação de critérios e procedimentos administrativos para desconsiderar
negócios jurídicos que reduziam a carga fiscal sem um propósito negocial seria
exlcusiva de Lei Ordinária.
Na visão de James José Marins de Souza o legislador na verdade criou uma
norma anti-simulação com a criação do parágrafo único do artigo 116, do CTN, e a
Medida Provisoria nº 66, de 22 de agosto de 2002, teria sido apenas uma tentativa de
consertar o erro, porém a via eleita não pode ser utilizada para consertar Lei
Complementar. Vejamos:

(...) há sérios problemas na compatibilização entre a norma do parágrafo
único do art. 116 do CTN e sua regulação federal pela MP 66/02. Pois o CTN
ao cuidar de dissimulação restringiu seu plexo de incidência á conceituação
material e à disciplina formal da simulação, simulação relativa, conhecida
pela doutrina como dissimulação; Laborando em outro campo completamente
distinto, a MP 6602 disciplina hipóteses de abuso de direito, utilizando-se dos
conceitos como abuso de formas e business purpose test. Neste caso,
registra-se insustentável relação antinômica entre o CTN, lei complementar
ratione materiae e a medida provisória em apreço. Se realmente o propósito
legislativo da Lei Complementar no 104/01 ao inserir o parágrafo único do art.
116 do CTN foi de criar uma “norma geral antielisão” pode-se, no mínimo,
afrmar que se houve o legislador com grande infelicidade, confundiu
antielisão com anti-simulação. Parece ter havido um erro monumental que se
tenta corrigir através da MP 66/02. Só que, no sistema jurídico brasileiro,
medida provisória ou lei ordinária não se prestam para consertar lei
complementar. Trata-se de erro tributário governamental e o Poder Judiciário
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será pressionado para corrigi-lo, como tem feito, desviando-se de suas
funções ao servir utilitariamente ao Estado.120

No entanto, mesmo sem previsão legal o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF passou a desconsiderar planejamentos tributários lícitos, mas que
não poussíam outro motivo além da economia fiscal, ou seja, passou a aplicar a teoria
do propósito negocial.
Hugo de Brito Machado esclarece que essa situação atual expõe o contribuinte
a uma tremenda insegurança jurídica pela desconsideração de ações licitas do sujeito
passivo que tinham como fim único a redução da carga tributária. Como se-lê:

A desconsideração de atos ou negócios jurídicos pela autoridade da
Administração Tributária ainda não é possível, á míngua do procedimento
específco para esse fm, que ainda não foi estabelecido. É que a regra do
parágrafo único do art. 116 do CTN o exige expressamente.
Não se diga que a desconsideração de atos ou negócios jurídicos pode
ocorrer no procedimento ordinário de constituição e exigência do crédito
tributário, vale dizer, no procedimento de lançamento do tributo. A regra
que instituiu em nosso sistema jurídico a possibilidade de desconsideração
de atos ou negócios jurídicos praticados com a fnalidade de dissimular
a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária é expressa e clara ao determinar
que sejam “observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária”. A expressão “a serem estabelecidos” em lei ordinária deixa fora
de dúvida a necessidade de lei ordinária que estabeleça um procedimento
até
então
inexistente.
Ocorre que o Fisco, inconformado com a ausência de procedimento
específco para desconsideração de atos ou negócios jurídicos, passou
a agir arbitrariamente, tratando como infração as condutas que, mesmo
lícitas, implicam evitar ou reduzir tributo.121

Diante do exposto, é evidente que a medida provisória em referência foi apenas
uma tentativa de regulamentar o parágrafo único do artigo 116, do CTN, porém por
inadequação da via eleita para tanto, tendo vista que a matéria era exclusiva de Lei
Ordinária.
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Cumpre salientar, ainda, que a tentativa de regulamentação não legitima o
CARF a aplicar a teoria do propósito negocial, conforme prevê o princípio da
legalidade estrita tributária.
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4 A APLICAÇÃO DA TEORIA DO PROPÓSITO NEGOCIAL EM RECENTES
JULGADOS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSO FISCAIS – CARF
Pelo que foi demonstrado nos capítulos anteriores a análise das condições de
validade de planejamentos tributários realizados sofreram diversas alterações com o
passar dos anos.
Começou com a verificação de condições de formais, o sujeito passivo possuía
extrema liberdade na reorganização dos seus negócios, desde que não efetuasse
qualquer ato em contrariedade à lei.
Em um segundo momento, quando o país passou de um Estado de Direito,
para um Estado Democrático de Direito com a Constituição Federal de 1988, a
preocupação da Administração Fazendária passou a ser quanto a análise do conteúdo
e motivação das ações do contribuinte que diminuíam a carga tributária e não apenas
quanto a verificar critérios formais, defendendo a aplicabilidade dos institutos civilistas
do abuso de direito e fraude à lei.
Por fim, pela evolução da discussão doutrinária sobre o tema, o legislador
brasileiro incluiu, através da Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001, um
parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional na tentativa, segundo a
doutrina, de criar uma norma geral antielisiva.
Ocorre que a parte final da referida norma determina que procedimentos de
desconsideração dos negócios e atos jurídicos praticados que diminuem a carga
tributária devem ser estabelecidos em lei ordinária, que até hoje não foi editada.
No entanto, mesmo sem previsão legal, diversos casos são desconsiderados
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF atráves da teoria do
propósito negocial, criando uma situação de enorme insegurança jurídica, tendo em
vista que a sua aplicação é extremamente subjetiva pela inexistância de critérios
objeitvos descritos em lei para análise do que pode ou não pode ser desconsiderado.
Dessa forma, é necessário verificar na sequência a forma com que os casos
são desconsiderados pela autoridade administrativa, analisando decisões recentes
que aplicam a teoria do propósito negocial.
4.1 ANÁLISE DE DECISÕES DO CARF SOBRE PLANEJAMENTOS TRIBUTÁRIOS
E A APLICAÇÃO DA TEORIA DO PROPÓSITO NEGOCIAL
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O primeiro caso é sobre a utilização de uma empresa veículo com o intuíto de
aproveitar o ágio dedutível nos termos dos artigos 7 e 8, da Lei nº 9.532/1997.
Vejamos a ementa:
Processo nº 16561.720157/201443
Recurso nº Voluntário
Acórdão nº 1401002.076 – 4ª Câmara / 1ª Turma Ordinária
Sessão de 19 de setembro de 2017
Matéria IRPJ/CSLL
Recorrente BRADSEG PARTICIPAÇÕES S.A.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. FUNDAMENTO QUE NÃO SE VER
IFICOU NO CASO CONCRETO. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
GLOSA DE DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO. O propósito negocial vai al
ém da mera formalidade dos instrumentos societários; ele depende pr
ecipuamente da intenção das partes em firmar o contrato. Caso este
desígnio resumase meramente na economia fiscal, correta é a glosa da amortização do á
gio fincada na rentabilidade futura.
ÁGIO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. A amortização fisc
al do ágio somente tem amparo legal quando as empresas adquirente e a
dquirida se emaranham entre si, a partir de um dos institutos elencad
os no art. 7º da Lei nº 9.532/1997 (fusão, cisão ou incorporação), res
ultando dessa operação a confusão patrimonial entre ambas. Não se
permite, em regra, a dedução do ágio se ambas as empresas perma
necem ativas após todo o processo de reorganização societária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO. AUSÊNCIA. IMPROCED
ÊNCIA. Não havendo provas de conduta dolosa, afastase a qualificação da multa de ofício. O dolo não pode ser presumido. O
contribuinte não simulou ou dissimulou seus atos e operações, especi
almente porque poderia obter o mesmo resultado econômico com a adoç
ão de outras operações.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO CONCOMITANT
E. IMPOSSIBILIDADE Incabível a aplicação concomitante de multa isol
ada por falta de recolhimento de estimativas no curso do período de apur
ação e de ofício pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A i
nfração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza et
apa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A primeira c
onduta é meio de execução da segunda. A aplicação concomitante de mult
a de ofício e de multa isolada na estimativa implica em penalizar duas v
ezes o mesmo contribuinte, já que ambas as penalidades estão relaci
onadas ao descumprimento de obrigação principal. Lançamento procede
nte em parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
as preliminares de nulidade da decisão recorrida. No mérito, por maioria de
votos, negar provimento ao recurso voluntário no que tange à glosa das de
spesas de ágio. Vencidos os Conselheiros Livia De Carli Germano, Lucia
na Yoshihara Arcangelo Zanin e Daniel Ribeiro Silva. Também por ma
ioria de votos dar provimento ao recurso voluntário: i) para afastar a qualif
icação da multa de ofício. Vencidos os Conselheiros Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Abel Nunes de Oliveira Neto e Luiz Augusto de Souza Gon
çalves; e ii) para afastar a aplicação da multa isolada no limite de sua aplica
ção em relação à multa de ofício. Vencidos os Conselheiros Luiz Rodrigo de
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Oliveira Barbosa e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Designado o Consel
heiro Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa para redigir o voto vencedor. Declaro
use impedido de votar o Conselheiro José Roberto Adelino da Silva.122

A

empresa

fiscalizada

“A”

incorporou

outra

empresa

“B”

e

passou a amortizar tributariamente o ágio. Essa pessoa jurídica “B” teria sido
utilizada apenas para viabilizar a amortização do referido ágio como empresa veículo,
por não possuir atividade operacional anterior.
A amortização foi desconsiderada pela autoridade administrativa julgadora por
alegada falta de razões econômicas ou negociais das operações societárias de
criação e incorporação desta empresa “B”, uma vez que a real intenção da empresa
“A” seria a aquisição de parte das ações de uma empresa “C”.
Essa empresa “C” havia integralizado parte das suas ações no capital social da
pessoa jurídica “B” antes da sua incorporação por parte da companhia “A”.
O órgão julgador administrativo alegou que essas ações da empresa “C”
poderiam ter sido alienadas diretamente para pessoa jurídica “A”, por isso, a inclusão
da empresa “B” no negócio não possuiria substrato societário.
O voto vencedor reconheceu que todos os atos societários foram realizados
conforme determinava a lei, porém fundamentou que inexistiu propósito negocial pelo
intuito único de econômia tributária ao aproveitar a amortização do ágio.
Ocorre que a empresa “B” teve o capital integralizado por diversas pessoas
físicas que possuíam parte das ações da empresa “C” e, obviamente, seria muito mais
fácil proceder a incorporação por uma pessoa jurídica do que adquirir todos as ações
em posse das pessoas físicas, ou seja, o negócio era complexo e possuía um motivo
extratributário além da economia fiscal.
Restou evidente nesse caso a falta de critérios objetivos para avaliar se o
motivo extratributário apresentado era suficiente para demonstrar o propósito
negocial, tendo em vista que existia de fato uma facilidade inegável na incorporação
da empresa “B”.
O custo da aquisição de ações das pessoas físicas e o trabalho de negociar
com cada uma já justificariam a opção pela integralização das ações no capital social
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da pessoa jurídica “B”, sendo inegável, portanto, a subjetividade com que a teoria foi
aplicada nesse caso.
O segundo caso é referente a um planejamento tributário realizado pela
empresa “X” que transferiu parte dos seus negócios para a sociedade “Y”, criada pelos
seus próprios funcionários, para permanecer no regime de tributação do lucro
presumido no ano-calendário de 2006. Segue a ementa:
Processo nº 10920.722805/2011-41
Recurso nº
De Ofício
Acórdão nº 1201-001.484 – 2ª Câmara / 1ª Turma Ordinária
Sessão de 13 de setembro de 2016
Matéria IRPJ
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado RF REFLORESTADORA S/A
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO PERPETRADO POR PESSOA JURÍDI
CA DISTINTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Cabe ao contribuinte respond
er por seus próprios atos no âmbito tributário. No caso de autuação b
aseada em racional que considera haver ocorrido planejamento tributári
o abusivo em decorrência de regime fiscal utilizado por pessoa jurídica disti
nta, resta evidente o erro da fiscalização na definição do sujeito passivo da
relação tributária.
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO PARCIAL. INEXISTÊNC
IA DE CONDUTA SIMULADA, FRAUDULENTA OU DOLOSA. APLICAÇ
ÃO DA REGRAS DO ART. 150, § 4°do CTN. Se o contribuinte comprova n
os autos a ocorrência de pagamento parcial do tributos discutido e ao mes
mo tempo estando ausentes condutas tidas como simuladas, fraudulentas
ou dolosas, deve ser aplicada a regra prevista no art. 150, § 4°do CTN para
fins de contagem do prazo decadencial.
PROPÓSITO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMUL
AÇÃO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA OPERAÇÃO. Ausente condut
a tida como simulada, fraudulenta ou dolosa, a busca de eficiência fis
cal em si não configura hipótese que invalide as operações perpetrada
s pelo contribuinte e os respectivos efeitos fiscais. A existência de outras
razões de negócio que vão além do benefício fiscal, apenas ratifica a v
alidade e eficácia da operação. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em N
EGAR provimento ao Recurso de Ofício. O Conselheiro José Carlos a
companhou o Relator pelas Conclusões.123

A empresa “X” ficou responsável pelos negócios que não estavam diretamente
ligados ao segmento eletroeletrônico, que ficou a cargo somente da pessoa jurídica
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“Y”, ou seja, segregou atividades distintas para serem exercidas por outras
companhias.
Essa cisão permanece até hoje, foi reconhecida como válida pelo fisco e
permitiu ao grupo agruprar em diferentes sociedades os diversos ramos de atuação
da empresa “X”, com ganho de eficiência e de qualidade de gestão.
No entanto, segundo a fiscalização fazendária inicial a reorganização societária
efetuada não é permitida ou usual, tendo em vista que a companhia não pode realizar
“contorcionismo organizacional” para ingressar em outro regime fiscal ou para
permanecer no que havia eleito.
Ocorre que o relator do processo administrativo no CARF reconheceu que o
fisco não pode glosar os negócios efetuados pelos contribuintes que reduzem a carga
fiscal sem critérios ou ao simples argumento da inexistência de interesses extrafiscais
e que, no caso em análise, a cisão fazia sim sentido no ponto de vista da sociedade
que pretendia aumentar a eficiência da gestão. Vejamos um trecho do acórdão:

Primeiramente, é importante ressaltar que temos presenciado com
preocupante freqüência, a utilização pelo Fisco da teoria do propósito
negocial
por
meio
do qual defende que a simples ausência sob a ótica do fisco de outros
motivadores para a operação que não o alcance do benefício fiscal, já é
elemento
suficiente
que
invalida
os
atos do contribuinte ou, ao menos, inviabiliza o benefício fiscal almejado.
(…)
Desta forma, o conceito a ser adotado para definir o propósito negocial deve
ser no sentido de considerar a busca pela redução das incidências tributárias,
por
si,
como
um propósito negocial que viabiliza a economia tributária.124

Esse caso mostra que há divergência na aplicação da teoria do propósito
negocial nas diferentes câmaras do CARF e ficou evidente que a falta de critérios
objetivos definidos em lei, bem como a econômia fiscal alcançada já seriam motivos
suficientes para não desconsiderar a reorganização efetuada pelo contribuinte, como
defende Ives Gandra Martins, Sacha Calmon Navarro Coelho e Paulo de Barros
Carvalho.
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O terceiro e último caso em análise refere-se a um planejamento tributário
realizado por três empresas. A companhia “F” utiliza os benefícios do RECOF para
importar peças de matéria-prima de celulares com suspensão da exigibilidade de
tributos até a exportação do produto final para a empresa “P” cediada no Uruguai. Na
sequência, em curto período de tempo, a pessoa jurídica “S” exporta os produtos para
venda no Brasil. O planejamento fiscal foi desconsiderado pela ocorrência de
simulação. Segue a ementa:
Processo nº 16561.720102/2013-52
Recurso nº
Voluntário
Acórdão nº 3301-004.132 – 3ª Câmara / 1ª Turma Ordinária
Sessão de 26 de outubro de 2017
Matéria Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Recorrente Flextronics International Tecnologia Ltda.
Recorrida Fazenda Nacional
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/03/2010 a 30/11/2010
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE. A validade do planejament
o tributário é aferida após verificação de adequação da conduta no cam
po da licitude ou da ilicitude. Assim, a opção negocial do contribuinte no des
empenho de suas atividades, quando não integrar qualquer hipótese de ilicit
ude, ou seja, implicando a ausência de subsunção do fato à norma tri
butária ou acarretando o enquadramento à norma tributária que prescrev
a exigências menos onerosas, é perfeitamente lícita e não susceptível
de desconsideração pela autoridade administrativa para fins de tributação. E
stará o contribuinte no campo da ilicitude se o negócio jurídico for simulado
ou se houver a ocorrência do disposto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.50
2/64, ou seja, se as condutas esconderem, modificarem ou excluírem
o fato jurídico-tributário.
SIMULAÇÃO. CONCEITO. Considera-se simulação quando a vontade
declarada no negócio jurídico não se coaduna com a realidade do ne
gócio firmado, hipótese em que o Fisco deve alcançar o negócio jurídi
co que se dissimulou, para proceder à devida tributação.
FRAUDE. CONLUIO. MULTA QUALIFICADA. Havendo a comprovação de
atos simulados, com o único propósito de esquivar-se das obrigações
tributárias, obtidos por meio de uma fraude perpetrada em conluio ent
re as partes envolvidas, deve ser aplicada multa qualificada determinada pel
o § 1º do art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996.
Recurso voluntário negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que
integram
o
presente
julgado. Vencidos os Conselheiros Marcelo Costa Marques d'Oliveira e
Renato Vieira de Avila.125
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O relator do órgão julgador administrativo não vê possibilidade da aplicação da
teoria do propósito negocial no direito brasileiro, pois seria o mesmo que aplicar uma
teoria estrangeira sem previsão legal no ordenamento jurídico.
Isto é, o planejamento tributário só poderia ser desconsiderado caso alguma
ilicitude fosse comprovada. Vejamos um trecho do acórdão:
Discordo da aplicação da teoria do propósito negocial, isso porque exigir
como requisito para o planejamento tributário qualquer uma das teorias
antielisivas
estrangeiras,
é
aplicar norma inexistente no sistema jurídico brasileiro.
A
interpretação
dos
negócios
jurídicos
e de seus efeitos deve ser feita, impreterivelmente, segundo as prescrições
do
direito
positivo
brasileiro,
do
contrário,
ela
será
inválida.
Então, a validade do planejamento é aferida após verificação de adequação
da conduta no campo da licitude ou da ilicitude.
Assim,
a
opção
negocial
do
contribuinte
no
desempenho de suas atividades, quando não integrar qualquer hipótese de
ilicitude,
ou
seja,
implicando a ausência de subsunção do fato à norma tributária ou
acarretando
o
enquadramento à norma tributária que prescreva exigências menos
onerosas,
é
perfeitamente lícita e não susceptível de desconsideração pela autoridade
administrativa
para
fins
de
tributação.
Estará o contribuinte no campo da ilicitude se o negócio jurídico for simulado
ou se houver a ocorrência do disposto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64,
ou
seja,
se
as
condutas esconderem, modificarem ou excluírem o fato jurídicotributário.126

Nesse último caso o planejamento fiscal foi desconsiderado pela ocorrência de
simulação, tendo em vista que a real intenção das empresas era vender os celulares
no mercado interno.
Dessa forma, seria irrelevante o motivo extrafiscal apresentado pelas
sociedades de venda dos produtos nos outros países da América Latina, pois há
previsão legal para a desconsideração de negócios simulados, além da aplicação de
multa.
Pela análise destes precedentes do CARF verifico que a utilização da teoria do
propósito negocial não é unânime em todas as câmaras, principalmente pela falta de
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critérios objetivos para avaliar os motivos extratributários e pela afronta ao princípio
da legalidade estrita.
O único precedente análisado que de fato aplicou a teoria foi extremamente
subjetivo, pois a empresa fiscalizada apresentou motivos extrafiscais para aproveitar
o ágio da incorporação e mesmo assim o negócio foi desconsiderado.
Isto é, restou evidente que a falta de critérios objetivos causa grande
insegurança jurídica e subjetividade, motivo pelo qual a aplicação da teoria do
propósito negocial ainda não é plena perante o órgão julgador administrativo máximo.
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5 CONCLUSÃO

O planejamento tributário sempre será alvo do fisco, porém a atuação da
autoridade fiscal não pode se basear em teorias ou entendimentos próprios que não
estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro para desconsiderar negócios
jurídicos lícitos.
Pelo que foi demonstrado no primeiro capítulo, o planejamento fiscal realizado
por atos simulados é nulo desde o início, tendo em vista que há previsão expressa no
Código Tributário Nacional para que seja procedida a desconsideração destes atos.
O principal conflito doutrinário apresentado foi sobre a aplicabilidade dos
institutos civis da fraude à lei e abuso de direito no âmbito tributário. Nesse caso,
entendo que estes institutos não podem ser utilizados de forma plena, como defende
Marco Aurélio Greco, e nem por presunções de que o negócio realizado pelo sujeito
passivo foi abusivo, ou seja, cabe a autoridade fiscalizadora comprovar que o
contribuinte agiu em desconformidade com a letra da lei ao organizar os seus
negócios, tendo em vista a segurança jurídica e o princípio da legalidade tributária.
Outro ponto controvertido evidenciado foi o conflito entre os princípios da
capacidade contributiva e da igualdade com os princípios da liberdade de contratar e
da tipicidade.
No entanto, entendo que o princípio da capacidade contributiva não pode ser
utilizado como fundamento para desqualificar todo e qualquer planejamento fiscal que
não possua uma causa além da economia tributária.
Pelo contrário, o referido princípio deve ser interpretado em conjunto com o
princípio da estrita legalidade tributária para que a atuação do contribuinte dentro dos
limites da lei possua efetiva segurança jurídica de que não será descontituída pelo
fisco, conforme defendem Sacha Calmon Navarro Coelho, Alberto Xavier e Antônio
Roberto Sampaio Dória.
Procurou-se, também, evidenciar a forma com que a economia fiscal deve ser
alcançada. Ficou claro que o planejamento tributário deve ser feito apenas por atos
elisivos, sendo que a elisão só é de fato alcançada se nenhum meio ilícito foi utilizado
e se os atos praticados forem anteriores a ocorrência do fato gerador, por força do
princípio da legalidade.
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Além disso, a doutrina é unânime ao afirmar que a evasão sempre será ilícita,
tendo em vista a infração ao ordenamento jurídico pátrio e a intenção de não cumprir
a obrigação tributária, exceto quando o contribuinte desconhece a lei, porém isso não
o desobriga do dever de recolher tributos, conforme foi demonstrado por Sacha
Calmon Navarro Coêlho.
Igualmente, a doutrina nos mostra a ilicitude dos atos elusivos, que são
realizados mediante fraude à lei ou por simulação, conforme a definição de Heleno
Taveira Tôrres. Portanto, é evidente que a economia fiscal lícita só é alcançada por
meio da elisão.
No segundo capítulo foi necessário esclarecer se o ordenamento jurídico
brasileiro comporta normas antielisivas e determinar qual é real natureza jurídica do
parágrafo único do artigo 116 do CTN.
Pelo que foi demonstrado, ficou evidente que a doutrina diverge sobre qual
deve ser a correta interpretação e a natureza jurídica do parágrafo único em questão,
os juristas que não observam o termo dissimulação como simulação relativa
argumentam que é necessário imaginar qual foi a real intenção do legislador para
incluir o parágrafo único, justificando que o ordenamento jurídico tributário já possui
recursos para impedir a simulação e, consequentemente, esta não seria a finalidade
que o legislador buscou.
Creio que essa é uma forma muito ampla de se interpretar o referido parágrafo
único, pois se baseia apenas em hipóteses, não é possível determinar de fato qual
era a real intenção do legislador. Dessa forma, entendo que atualmente a
interpretação mais correta é a de que o parágrafo único permite a desconsideração
somente de negócios jurídicos simulados, tendo em vista a definição literal do termo
dissimulação, conforme o entendimento de Sacha Calmon Navarro Coêlho, Heleno
Taveira Tôrres e Alberto Xavier.
Portanto, resta esperar que a lei ordinária que irá regular o procedimento
determine a verdadeira natureza jurídica do dispositivo em questão.
Entendo, também, que o ordenamento jurídico não permite a inclusão de
normas antielisivas que não especificam exatamente o negócio jurídico ilícito, pois
este tipo de norma pressupõe o emprego da analogia, o que é vedado pelo artigo 108,
§ 1º do CTN, e necessita da interpretação econômica, que determina que negócios
jurídicos com efeitos parecidos sejam tributados da mesma maneira, pelo que foi
demonstrado por Ives Gandra da Silva Martins e Sacha Calmon Navarro Coêlho.
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Dessa forma, a segurança jurídica do sujeito passivo seria abalada e os
princípios da tipicidade e da legalidade não seriam respeitados. Por isso, a única
forma de introduzir normas antielisivas no ordenamento jurídico seria se houvesse a
descrição exata da conduta no tipo, o que não ocorreu com o parágrafo único do artigo
116 e nem com o artigo sétimo da medida provisória 66, de 29 de agosto de 2002.
Por fim, foi necessário analisar se a teoria do propósito negocial era aplicada
de forma subjetiva em julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF.
Pela análise dos precedentes do órgão julgador administrativo verifico que a
utilização da teoria do propósito negocial não é unânime em todas as câmaras,
principalmente pela falta de critérios objetivos para avaliar os motivos extratributários
demonstrados pelos contribuintes e pela afronta ao princípio da legalidade estrita.
O único precedente que de fato aplicou a teoria foi extremamente subjetivo,
pois a empresa fiscalizada apresentou motivos extrafiscais para aproveitar o ágio da
incorporação e mesmo assim o negócio foi desconsiderado.
Isto é, restou evidente que a falta de critérios objetivos causa grande
insegurança jurídica e subjetividade, motivo pelo qual a aplicação da teoria do
propósito negocial ainda não é plena perante o órgão julgador administrativo máximo.
Destarte, é inegável o desafio que é realizar o planejamento tributário, as
tentativas do Estado de ver a arrecadação subir a qualquer custo criam novos
requisitos para alcançar a economia fiscal, porém é necessário evitar abusos para
preservar a segurança jurídica e os princípios descritos na Constituição da República.
Da mesma forma, o fisco deve estar atento para evitar excessos dos particulares que
utilizam de meios ilícitos para diminuir a carga fiscal.
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“A ciência deve servir à lei.
A aplicação da lei não deve conduzir a ciência”.
Harray T. Edwards
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RESUMO

A presente monografia tem com foco principal analisar a lei 12.654/2012, publicada em 29 de
maio de 2012, que altera outras duas leis, sendo elas a Lei 12.037/2009, denominada como Lei
de Identificação Criminal e a Lei 7.210/84, Lei de Execução Penal. A pesquisa analisa as
questões técnicas, éticas e jurídicas relacionada ao uso de dados genéticos no direito processual
brasileiro de forma que as regulamentações técnicas legais não causem um desequilíbrio entre
as garantias e direitos individuais e os interesses coletivos relacionados à segurança pública. A
Lei ora analisada trouxe para o direito processual brasileiro a coleta de material biológico para
obtenção de perfil genético como forma de identificação criminal, instituindo assim o banco
nacional de perfis genéticos. Essa por sua vez é uma técnica moderna de identificação e é
utilizada em vários países. O estudo feito em torno do assunto aborda a obrigatoriedade do
fornecimento de material biológico de forma compulsória para fins de identificação criminal.
Os resultados desta pesquisa sugerem que, os direitos e garantias individuais não têm caráter
absoluto diante os interesses coletivos, e a criação do banco de dados criminais é viável nos
limites e nos moldes que a lei prevê.
Palavras-chave: Material biológico. Coleta. Identificação Criminal. Banco de dados. Perfil
genético.
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INTRODUÇÃO

A investigação criminal no Brasil vem sendo instituída desde 2002 pelo Ministério
da Justiça, por meio da Secretaria de Segurança Pública, com objetivo de esclarecer crimes e
minimizar o ciclo da criminalidade. Em 2012 foi implementado o banco de dados de perfil
genético pela Lei n° 12.654 de 28 de maio de 2012.
A identificação humana é imprescindível desde a fase investigativa até a fase
jurisdicional. É um requisito básico na investigação, e um dos elementos essenciais, conforme
prever no artigo 41 do CPP (denuncia ou queixa) ou artigo 381, I, do CPP (sentença).
A análise constitucional da Lei n° 12.654/12, que traz importantes inovações para
a matéria processual penal do direito brasileiro. A referida lei altera artigos das leis n°
12.037/2009, Lei de identificação Criminal e Lei 7.210/1984, Lei de Execução Penal.
A monografia tem a seguinte problemática: É possível a coleta de material genético
de forma compulsória para fins de identificação criminal?
De fato é possível o fornecimento de material genético de forma compulsória para
fins de identificação criminal nos termos da lei, ainda que viole vários direitos e garantias
constitucionais, no entanto tal procedimento poderá ser solicitado pelo juiz sempre que julgar
necessário, pautado no interesse social.
O trabalho é fruto de realização de pesquisa doutrinaria, jurisprudencial e
legislativa. Foram pesquisados, acórdãos e decisões monocráticas disponíveis nos sites dos
Tribunais, dando uma ênfase as decisões dos Tribunais Superiores, analisando a pratica e a
teoria, acerca do problema proposto. A jurisprudência aqui exposta servirá de fonte para a
realização do presente trabalho.
Ademais, a metodologia adotada foi bibliográfica, de forma mista, extraindo dados
de estudo feito na sociedade e em casos específicos.
Este tema tem como objetivo visa analisar as variáveis formas e métodos de
identificação humana. E o objetivo especifico é analisar as correntes doutrinarias a qual
defendem ou não o fornecimento de material biológico de forma compulsória para identificação
criminal.
1
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Cumpre ressaltar que diante de tantos métodos de identificação, deve sempre
observa a integridade física da pessoa humana, e os direitos e garantias fundamentais as quais
são afetados pela identificação genética.
Vale salientar que o objetivo principal é verificar a legalidade do fornecimento de
material biológico para fins de identificação criminal ao passo que tal procedimento seja
realizado de forma menos invasiva.
Os exames genéticos que abasteceram os bancos de dados, são para fins de
aplicação no âmbito civil, quanto criminal. Porém, é no âmbito criminal que vem sendo
frequentemente discutido tal técnica de identificação.
O direito a não autoincriminação, será analisado no decorrer deste trabalho, uma
vez que possui diversas opiniões a respeito. A principal delas é o direito ao silencio, consagrada
na Constituição federal e no Pacto internacional de São Jose da Costa Rica.
Ademais existe ainda outras manifestações, como o direito de não declarar contra
si mesmo e o direito de não ceder seu corpo contra sua vontade para realização de perícias,
entre outras.
Não resta dúvidas que as medidas de intervenção corporal submetem as pessoas a
ferir um direito fundamental, que todos tem de não produzir provas contra si mesmo, a qual é
elemento indispensável, amparado pela Constituição Federal.
Desta forma, o primeiro capitulo, analisa-se os aspectos da identificação humana,
sua origem e evolução histórica, apontando os dispositivos legais em nosso ordenamento
jurídico.
Depois, passo para a identificação criminal e os direitos fundamentais as quais se
relaciona, ou seja, a garantia jurídico-constitucional que visa à proteção da pessoa humana.
Uma análise crítica da lei que prever a identificação criminal, para utilização do processo penal,
sobretudo na fase investigativa e as medidas de intervenção corporal e sua afetação aos direitos
fundamentais.
No terceiro capitulo, uma análise no âmbito da investigação criminal e o regime
jurídico dos bancos de dados, sua classificação, funcionamento e administração.

2
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Já no quarto capitulo, faz-se uma análise da problemática e os direitos
constitucionais a luz do fornecimento compulsório do material genético, apresentando
jurisprudência neste sentido.
Cumpre ressaltar, que o fornecimento de material genético para fins de investigação
criminal trazida pela lei acaba criando conflito entre os interesses públicos e as garantias
individuais.
O trabalho é fruto de realização de pesquisa doutrinaria, jurisprudencial e
legislativa. Serão pesquisados, acórdãos e decisões monocráticas disponíveis nos sites dos
Tribunais, dando uma ênfase as decisões dos Tribunais Superiores, analisando a pratica e a
teoria, acerca do problema proposto. A jurisprudência aqui exposta servirá de fonte para a
realização do presente trabalho.
Para concluir, esta pesquisa foi de suma importância para mim, no sentido de que o
exame de DNA não pode isoladamente configurar prova de inocência, nem sozinho será um
prova de culpabilidade, sendo apenas uma inovação benéfica para os inocentes ou uma forma
de descobrir o verdadeiro autor do delito, por isso tal técnica deve ser implementada. Apesar
de o fornecimento de material genético para fins de investigação ser uma forma invasiva, se faz
importante para a sociedade e para a ciência ao passo que junta com as demais provas do
processo podendo auxiliar na análise da autoria do crime.
Ante o exposto, estabelecidos os pontos do tema que será analisado, passar-se-á, a
seguir, ao desenvolvimento do memo.

3
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1-

ASPECTOS DA IDENTIFICAÇÃO HUMANA

É de conhecimento geral que a vida em sociedade, exige que todos saibam quem
somos e as pessoas as quais nos relacionamos ao longo da vida. Em outras palavras, a pessoa
humana enquanto integrante de um grupo social, tem a necessidade de ser reconhecida
individualmente, por aquilo que é e que faz.
Com tudo, apenas a identificação humana não se faz satisfatória, uma vez que não
apresenta quais são as características da pessoa. Segundo Adriano De Cupis, o bem que satisfaz
essa necessidade é a da identidade, que “consiste, precisamente, no distinguir-se das outras
pessoas nas relações sociais”. (SILVA, 2014, p. 31)
As relações sociais, trabalhista, comerciais, contratuais ou em qualquer outra
relação é necessário que sejam realizadas com o máximo de segurança, para isso o Estado
mantém um completo banco de dados civil dos cidadãos, localizado nos Institutos de
Identificação.
Em verdade a identificação oficial tem por finalidade emprestar credibilidade e
confiança acerca da pessoa com quem se está se relacionando, de modo que a identificação civil
representa uma fonte estatal, com uma presunção de legitimidade e segurança, sobre a
identidade de cada indivíduo.
Qual quer pessoa pode requerer seu registro civil, trata-se de um direito
fundamental do cidadão, sendo uma forma de identificar individualmente cada pessoa.
Ademais, aquele que cometer qualquer delito e não porta ou não tiver sua identificação civil,
este por sua vez deverá ser identificado criminalmente.
É necessário a diferenciação entre as pessoas para que estabeleça uma identidade,
determinando características próprias para sua individualização, ou seja, torna-la única em
relação as demais.
4
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A identidade é a soma de características que individualizam uma pessoa,
distinguindo-a das demais, enquanto o emprego de meio adequados para determinar a
identidade ou não identidade das pessoas é o processo de identificação. Todas as pessoas de
alguma forma já foram identificadas, desde o seu nascimento.
A identidade pessoal pode ser analisada por três grupos de problemas, conforme
cita Emilio de Oliveira.

A personalidade, a unidade de pessoa e a personalidade, defendendo que é por meio
dessas temáticas que se extrai a condição do ser humana enquanto agente racional
“capaz de estados epistêmicos de consciência e capaz de assumir-se como sujeito e
autor de posicionamentos avaliativo-normativos com relação às ações próprias e
alheias”. (SILVA, 2014, p. 10)

Através de um critério convencional adequado, é possível analisar para quais
finalidades pretende utilizar a noção de identidade. Destaca-se que a criação de critério
convencional afim de aferir a identidade humana é de suma importância para o Estado.

Nota-se que, ao lado do interesse pessoal de afirmar a própria identidade, está o
interesse social de individualizar, diferenciar e identificar os componentes de uma
sociedade, de modo que há quem defenda que a identificação constitua dever do
Estado. (SOBRINHO, 2003, p.82)

A identificação civil é a mais frequente em nosso cotidiano, como a certidão de
nascimento, carteira de identidade, são identificações obrigatórias no Brasil.
Em que pese a identificação civil é primordial para o Estado, uma vez, que é
detentor de uma banco de dados com maior número de informações e característica possíveis
de cada cidadão, garantindo segurança nas relações entre se e que mantem com o Estado.
No Brasil a base cientifica entre a identificação civil e a criminal é a mesma, no
entanto com finalidades diferentes. As duas trabalham conjuntamente, podendo, tecnicamente,
ter um sistema de arquivamento em uma mesma base, distinguidas apenas por tipo civil e tipo
criminal, tal separação serve para facilitar as pesquisas feitas pelos peritos para identificação.
(CORRÊA, 2004, p.05)
Por fim, o Estado consegui obter mais informações e fatos ligados a cada pessoa
por meio da identificação cível, uma vez que é espedido individualmente para cada cidadão.

5
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Por esse motivo os dois sistema de identificação são interligados, facilitando assim os trabalhos
realizados pelos peritos em identificação.

1.1 – IDENTIFICAÇÃO: ORIGEM E EVOLUÇÃO

Estabelecer a identidade de uma pessoa desde os tempos primitivos é uma
preocupação humana, pois é uma frequente necessidade da vida social. Os processos de
identificação experimentaram evolução conforme desenvolveram-se os meios de registros e
manutenção das informações.
Quando há uma necessidade especifica de imputarmos uma responsabilidade a
alguém, é importante traçar um paralelo entre “identificação” e “reconhecimento”. Em sentido
estrito para o termo “identificação”, é preciso que fique claro que ele levará a obrigação de
estabelecermos uma identidade inequívoca, enquanto que o “reconhecimento” nos traz a ideia
de comparação, sem o pressuposto da punição no caso de uma ambiguidade. Sendo assim não
basta que as coisas sejam parecidas ou semelhantes, é obrigatório que sejam unívoca entre os
elemento em questão.
Sempre foi uma preocupação para o Estado, ter uma fonte confiável de dados, além
de identificação dos cidadãos, identificar e manter registros daqueles que foram autores de atos
ilícitos, havendo registros de práticas de mutilações para tornar possível à todos sabre que o
indivíduo era autor de delitos.
Um dos métodos mais antigos de identificação é o nome. Utilizado pelo homem
para reconhecer a pessoa a quem se refere e as coisas. Além do mais, é o termo que identifica
uma pessoa na vida em sociedade, bem como o indivíduo adquire bens, tira documentos e
exerce seu papel na sociedade, constituindo um direito de personalidade. (SILVA, 2014, p. 31)
Por consequência, existem pessoas com o mesmo nome, mesma idade e
característica semelhantes, daí a necessidade de associar a outras característica físicas do
indivíduo, não bastando apenas a soma desses dois caracteres, a qual são a base de todos os
documentos de identidade.

6
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De outro modo, surgiu o emprego do ferrete, de mutilações e tatuagens como forma
de identificação. O código de Manu, na Índia, determinava que as pessoas as quais praticavam
atos ilícitos fossem marcadas por meio de ferro, de forma que o símbolo marcado representava
o crime cometido, era um instrumento de ferro aquecido. Ainda no século XVIII, o Código de
Hamurabi, previa a identificação por meio de amputação de partes do corpo como mão de ladrão
e língua de caluniadores. (SILVA, 2014, p. 32)
A tatuagem, a qual é um forma de introdução de uma substancia corante de pele por
meio de agulhas, foi proposta como meio de identificação feita pelo filosofo inglês Jeremy
Bentham, que toda a pessoa, logo ao nascer, fosse tatuada o nome no próprio braço, na parte
interna do antebraço direito para identificar civilmente uma pessoa e números para a
identificação criminal. (ARAÚJO; PASQUALI, 2006, p. 5)
O uso da tatuagem para fins de identificação, tanto cível como criminal, não obteve
aprovação social pela inconveniência de sua aplicação, por ser doloroso, e estar sujeito a
infecções cutâneas e ser de fácil alteração, uma vez que, já existem processos cirúrgicos que
possibilitam o desaparecimento. (ARAÚJO; PASQUALI, 2006, p. 05)
Cumpre ressaltar, que tais métodos, eram visivelmente perceptíveis pela sociedade
uma vez que qualquer um poderia identificar criminosos, deste modo, percebe que havia mais
um caráter punitivo da pena que a finalidade tão somente de identificação.
Logo surgiu a fotografia, em se tratando de uma descoberta recente, não havendo
ainda uma forma objetiva de classificar a fisionomia humana que possibilitasse sua busca
independente de qualquer outro dado, a fotografia é utilizada até nos dia atuais, de maneira que
auxilie em vários procedimentos identificativos, pois sempre acompanha a informação sobre
qualquer delito, seja ilustrando o criminoso ou a cena do crime. (ARAÚJO; PASQUALI, 2006,
p. 06)
Por consequência, analisando os métodos apresentado até aqui, a fotografia pode
ser usada tanto para a identificação criminal quanto para cível, que forma que não é invasiva a
integridade física da pessoa. Os demais, métodos haviam aplicação de crueldade, por esse
motivo foram sendo substituídos por métodos que adotam forma cientifica, trazendo mais
seguridade nas informações e principalmente visando respeitar a dignidade humana.
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Ademias, o primeiro procedimento cientifico de identificação, chamado de
antropometria, é um sistema baseado nas medidas do corpo humano, como medir o diâmetro
máximo e mínimo da orelha, do crânio, os dentes, os olhos, mãos, pés, assim como outros partes
do corpo. (ARAÚJO; PASQUALI, 2006, p. 14)
Houve ainda identificação por arcada dentária, o método defendia que o estudo dos
dentes é de fundamental importância para a determinação da identidade, uma vez que em
cadáveres carbonizados, os dentes precisam de temperaturas elevadas para serem calcinados.
Apesar de ter aplicação tanto na identificação civil quanto criminal, está por sua vez não foi
uma forma eficiente de arquivamento e recuperação de suas informações.
Com o fim de alguns processo desumanos e dolorosos com por exemplo o ferrete,
a mutilação e a tatuagem, o sistema policial passou a não consegui provar com segurança a
identidade de um delinquente. Baseando em uma visão estatística-social criou a
“Antropometria” diz que o homem faz entre suas dimensões corporais a sua personalidade. A
técnica baseava no esqueleto humano, pois não sofria constante mudanças, principalmente após
os 21 anos. Assim a antropometria consistiu em medir as seguintes parte: diâmetro anteroposterior da cabeça; diâmetro transversal da cabeça; diâmetro bi-zigomático; comprimento do
pé esquerdo; comprimento do dedo médio esquerdo; comprimento do dedo mínimo esquerdo;
comprimento do antebraço; estatura; envergadura e busto. Passaram também a arquivar as
impressões digitais do polegar, indicador, médio e anular da mão direita. (ARAÚJO;
PASQUALI, 2006, p. 09)
Tal método teve como ponto positivo a união de vários processos de identificação,
citados anteriormente, que até então utilizados separadamente não conseguiam estabelecer a
identificação de uma pessoa.
Na tentativa de estabelecer leis válidas para resolver todos os casos de uma mesma
espécie e minimizar os erros e deduções advindas destas analises, surge a Papiloscopia, ciência
que tem por objetivo estabelecer a identificação humana por meio das papilas dérmicas.
(ARAÚJO; PASQUALI, p. 13)
A papila é uma pequena bolsa de formação neurovascular, que pode conter vasos
sanguíneos ou corpúsculos do tato, que se projeta a partir da parte mais profunda da pele, a
derme, formando relevos irregulares na camada mais superficial, a epiderme, servindo para
8
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aumentar a aderência entre estas duas camadas. A papila tem formação cônica e varia em
número, direção, dimensão e forma, que pode ser encontrada em várias partes do corpo.
(ARAÚJO; PASQUALI, p. 17)
O estudo da papila se divide em: Quiroscopia é o processo de identificação por meio
das impressões palmares; Podoscopia é o processo de identificação por meio das impressões
plantares; e a Datiloscopia que é o processo de identificação por meio das impressões digitais.
(SILVA, 2014, p. 37)
Com tudo, a datiloscopia passa a ser um método mais confiável e simples de realizar
e sendo possível aplicar tanto para fins cíveis quanto criminais.
Toda via, a datiloscopia foi introduzida no Brasil por meio do Decreto n. 4.764, de
5 de fevereiro de 1903, a qual o regulamentava a Lei n. 947, de 29 de dezembro de 1902.
Conforme define apud Emilio de Oliveira:

Adotou-se, aqui o Sistema de Vucetich, mediante o qual a classificação das
impressões digitais é feita com base na presença, ausência e posicionamento da
imagem de um triângulo, chamado de “delta”. Assim, os desenhos digitais são
divididos em quatro tipos de fundamentais: i) Arco, ausência de delta; ii) Presilha
Interna: presença de delta à direita do observador; iii) Presilha Externa: presença de
delta à esquerda do observador; iv) Verticilo: presença de dois deltas, sendo um à
direita e outro à esquerda. (SILVA, 2014, p. 37)

Desde então a identificação criminal passa a forma um banco de dados de registro
criminal utilizando uma base de dado a respeito dos autores de atos ilícitos, de maneira a auxiliar
em futuras investigações criminais.
Ainda pode ser utilizado a coleta de material genético para fins de identificação
criminal. Tal método busca analisar os materiais genéticos que muitas das vezes são
encontrados na cena do crime, comparando com o perfil genético do acusado.
Como se pode notar, muitos autores preferem adotar o termo “perfil genético” uma
vez que enfatiza o aspecto da hereditariedade dos mercadores genéticos.

1.2 – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL
9
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A identificação humana é imprescindível, principalmente no âmbito criminal. É
regra, o exposto no artigo 5°, LVIII, da Constituição Federal 1988, que determina “o civilmente
identificado não será submetido a identificação criminal”. Ademais, a própria Constituição
prever exceções à regra, admitindo que a lei determine situações as quais a identificação
criminal se fará necessária.
Entretanto, antes da Constituição federal de 1988, prevalecia o entendimento de que
a identificação criminal era obrigatória. Tal interpretação se fazia do artigo 6°, VIII, do Código
de Processo Penal, que a instrução do Inquérito Policial o delegado de polícia deveria, entre
outra providências, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se
possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais.
Durante um longo período, identificação criminal foi entendido como procedimento
legítimo no caso de todos os autores de infrações penais, havendo inclusive a decisão do
Superior Tribunal Federal, súmula 568, determinando que a identificação criminal do indiciado
pelo processo datiloscópico não constituía qualquer constrangimento ilegal. (SILVA, 2014, p.
49)
Tal decisão foi alterada pela promulgação da Constituição Federal de 1988, que
trouxe em seu artigo 5°, tratando de direito e garantias fundamentais, determinou em seu inciso
LVIII a excepcionalidade da identificação criminal de modo que aqueles que já fossem
civilmente identificados não seriam submetidos à identificação criminal, salvo nos casos
previstos em lei.
Conforme previsão constitucional, a identificação criminal foi tratada em diversas
lei, como no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069/90, dispõem, que o
“adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação criminal compulsória
pelos órgãos policiais, de proteção judiciais, salvo para efeitos de confrontação, havendo dúvida
fundada”. (BRASIL, LEI 8.069/90)
Não obstante a Lei de Crime Organizado, Lei n° 9.034/95, afirma que “a
identificação criminal de pessoas envolvidas com a ação praticada por organizações criminosas
será realizada independentemente da identificação civil”. (BRASIL, LEI 9.034/95)
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A Lei n° 10.054/2000 que regulamentou a identificação criminal no ordenamento
jurídico brasileiro, trouxe de forma taxativa as hipóteses nas quais o já civilmente identificado,
será submetido a identificação criminal. Está por sua vez, revogou o artigo 5° da lei de
organização criminosa. Ademais, está lei foi ab-rogada pela Lei n° 12.850/2013, que não ficou
previsto o procedimento especifico para identificação dos integrantes das organizações
criminosas. (SILVA, 2014, p. 51)
Foi promulgada em 1° de outubro de 2009 a Lei 12.037, que trata-se de uma nova
regulamentação para a identificação criminal. A nova lei estabeleceu os documentos as quais
são aceitos para comprovar a identidade civil, sendo, a carteira de identidade, carteira de
trabalho, carteira profissional, carteira de identificação funcional, passaporte, ou qualquer outro
documento público que possibilite a identificação pessoal.
Sendo assim a identificação criminal será realizada, excepcionalmente, apenas em
casos em que o civilmente identificado apresentar:

Art. 3º Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação
criminal quando:
I – o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação;
II – o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado;
III – o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações
conflitantes entre si;
IV – a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo
despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante
representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa;
V – constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações;
VI – o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição
do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres
essenciais.
Parágrafo único. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos
autos do inquérito, ou outra forma de investigação, ainda que consideradas
insuficientes para identificar o indiciado. (Art. 3°, Lei 12.037/2009)

Admite-se o emprego dos métodos de identificação datiloscópico, fotográfico e
genético, conforme previsto no artigo 3°, IV, da Lei 12.037/2009.
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A lei de identificação criminal em seu artigo 4°, estabeleci que no procedimento de
identificação a autoridade competente deverá tomar as providencias necessárias para evitar o
constrangimento do identificado. No mesmo sentido, o artigo 6° vedou a menção à identificação
criminal em atestado de antecedentes criminais, ou outras informações não destinada ao juízo
penal, antes do transito em julgado. Ademais o artigo 7° diz ser facultado ao réu ou indiciado,
no caso de não oferecimento da denúncia, ou sua rejeição, ou absolvição, requerer o
desentranhamento de sua identificação fotográfica do inquérito ou processo, desde que
apresente provas de sua identificação civil. (SILVA, 2014, p. 52)
A lei 12.037/2009 trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de
realizar a identificação criminal quando ela for essencial à investigação, independentemente do
delito investigado.
Ademias, identificação criminal pode ser realizada nas hipóteses do artigo 3° da lei,
não havendo necessidade de autorização judicial.
Art. 3º Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação
criminal quando:
I – o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação;
II – o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado;
III – o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações
conflitantes entre si;
IV – a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo
despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante
representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa;
V – constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações;
VI – o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição
do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres
essenciais.
Parágrafo único. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos
autos do inquérito, ou outra forma de investigação, ainda que consideradas
insuficientes para identificar o indiciado. (BRASIL, LEI 12.037/2009, ARTIGO 3°)
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Fora dessas hipóteses quando a medida identificadora for essencial à investigação,
existe uma clausula de reserva jurisdicional, impedindo a autoridade policial, o representante
do Ministério Público e a defesa a requerer ao juiz a realização da identificação. (SILVA, 2014,
p. 53)
Por fim, a identificação criminal será realizada sempre que necessário nos
parâmetros estabelecidos por lei.

2

– IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL
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O banco de dados criminais pode ser formado por informações, como qualificação
pessoal, identificação civil, identificação criminal, modus operandi, antecedentes, podendo
servir para diversos fins, previsto em lei.
A identificação criminal pode ser conclusiva, quando impressões papilares (digitais,
plantares e palmares), arcada dentária, desenho do palato, desenho dos seios faciais, impressões
labiais, íris, DNA; ou não conclusivas quando tipagem sanguínea (ABO,RH), marcas e
tatuagens, identificação visual, tamanho do pé (antropométricas), impressão auricular.
(GARRIDO; GIOVANELLI, 2012, p. 149)
De outro modo, o estudo da identificação parte para a análise genética do DNA,
visando detectar a informações genéticas de cada pessoa. Tal método foi desenvolvido por
Jeffreys, que propôs a aplicação para fins forenses, enfatizando as vantagens na solução de
crimes. (SILVA, 2014, p. 39)
A realização de exame genético, foi um avanço na investigação criminal, tornando
esta, indispensável, uma vez que apresenta diversas vantagens em relação a diversos métodos
de identificação.

Ressalte-se que vestígios biológicos como a saliva, pelos, cabelos, fragmentos de
tecidos humanos, sangue e esperma são comumente encontrados em locais de crime,
sobretudo em delitos nos quais houve o emprego de violência física. Esse material
pode ser utilizado para o esclarecimento do caso penal, identificando o autor e a vítima
da inflação, ao mesmo tempo em que diminui as chances de erros judiciários. (SILVA,
2014, p. 40)

Contudo, cumpre analisar quais os parâmetros estabelecidos pela legislação para
admitir a identificação criminal, verificando as suas hipótese de cabimento, os métodos
empregados, propagação probatória, bem como a afetação dos direitos fundamentais que a
identificação humana pode ocasionar.
A implantação de um banco de dados de perfil genético, consiste numa evolução
necessária para auxiliar a investigação criminal, ao passo que a sociedade vive em constante
mutação e surge novas demandas de infrações penais.
14
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2.1 – SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL NO BRASIL

A Lei 12.037/2009, trata da identificação criminal no ordenamento jurídico
brasileiro. Ademias, foi a partir da criação da lei 12.654/2012, que a coleta de perfil genético
passa a ser mais uma forma de identificação criminal, alterando a lei anterior. Está por sua vez
constitui uma técnica moderna de identificação, com regras próprias de utilização.
O sistema jurídico brasileiro sustenta a necessidade e obrigatoriedade de o acusado
submeter-se a determinado tipo de prova determinado pelo juízo ou até mesmo pelas autoridade
policiais. Contudo o Código de Processo Penal não traz regra expressa a respeito do dever do
acusado, colaborar ou não na realização de provas.
Existe um grande conflito entre o interesses social (dever dos poderes públicos)
e o interesse individual (proteção dos direitos fundamentais) no Processo Penal brasileiro.
Ademais deve haver uma harmonia entre ambos os interesses, ou seja, não é certo permitir que
o direito estatal sobreponha, pois poderia ocorrer um método de autoritarismos que violaria as
garantias constitucionais e a dignidade da pessoa humana. De igual modo, não poderia haver
uma prevalência absoluta e ilimitada do interesse individual, pois a persecução penal estaria
fracassada.
Destarte, pode-se dizer que a inexistência do dever de colaborar decorrente do
“nemo tenetur de detegere” não é absoluta, uma vez que, encontra alguns limites, sob pena de
aniquilar, em determinados casos, a presunção penal eficaz do Estado.
Dentre as provas serem produzidas no processo há aquelas que dependem da
cooperação do acusado e as que não dependem de sua colaboração. Há também uma divisão
entre provas invasivas e ou não. No ordenamento brasileiro constitui prova invasiva por
exemplo o exame de sangue.

2.2 – SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL EM OUTROS PAÍSES
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O sistema de identificação criminal por meio de análise de material genético já era
possível em outros países, com objetivo de esclarecer a autoria de alguns crimes.
O Código de Processo Penal de Portugal, estabelece que:

Por meio de exames das pessoas, dos lugares e das coisas, inspecionam-se os vestígios
que posso ter deixado o crime e todos os indícios relativos ao modo como e ao lugar
onde foi praticado, as pessoas o cometem ou sobre as quais foi cometido” (art. 171°,
1). E, dispõe expressamente que, “se alguém pretender eximir-se ou obstar a qualquer
exame devido ou a facultar coisa que deva ser examinada, pode ser compelido por
decisão da autoridade judiciaria competente” (art. 172°,1), garantindo-se apenas que
“os exames susceptíveis de ofender o pudor das pessoas devem respeitar a dignidade
e, na medida do possível, o pudor de quem a eles se submeter (art. 172°,3). (CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL DE PORTUGAL)

Percebe-se que o código de processo penal prevê em seu ordenamento jurídico a
necessidade de coleta de matérias biológicos para que sejam comparados com os materiais ora
descartados nos local do crime, prevendo ainda ordem judicial para aquele que se negar realizar
exame.
O reconhecimento e a defesa do direito ao silencio e da não autoincriminação, nos
Estados Unidos ocorreu na época do Tribunal Warren, na década de 60. Nesta época houve uma
importante sentença em defesa de direitos, dentre eles o da proteção da não autoincriminação.
(SANGUINÉ, 2015, p. 10)
No que diz respeito especificamente à aplicação do “nemo tenetur se detegere” às
provas que dependem da cooperação do acusado para sua produção, o direito norte-americano
entende que não há violação do referido princípio em sua produção, como regra geral.
(MASSON; MARÇAL, 2017)
A jurisprudência do tribunal Europeu dos Direito Humanos diz:

considera que o direito a não se auto-incriminar concerne principalmente ai respeito
à vontade do acusado de permanecer em silencio. Está admitido, em princípio, pelo
“nemo tenetur se detegere”, de maneira que fica fora do campo de ação do privilégio
contra a autoincriminação a utilização no processo de informações que, embora obtida
pelas acusação como o uso de poderes coercitivos, tenham uma existência
independente da vontade do suspeito, como os documentos recolhidos por força de
uma mandado judicial. A coleta forçada de amostras biológicas do imputado, tais com
a coleta de sangue, de urina e de tecidos para uma biópsia ou para exame de DNA, de
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hálito mediante o uso de bafômetro para um motorista suspeito de embriaguez, seriam
em princípio legítimas, dado que o material usado na análise forense é obtido com
procedimentos minimamente invasivos (pense-se nas coletas de sangue, cabelos ou
tecidos corporais) ou por meio de procedimentos não invasivos, mas que exigem a
colaboração do imputado (a coleta de urina, saliva, de padrões vocais para
comparação, etc.), desde que os órgãos investigadores se sirvam de métodos
respeitosos de dignidade humana e do seu direito à saúde. (Alemanha, caso Jalloh c.,
j. 11.06.2006, § XVIII e ss)

No mesmo sentido segue o Código de Processo Penal Alemão que permite a
realização de exames genéticos no suspeitos para fins criminais, de modo que o indivíduo não
tem o dever de colaborar com as autoridades encarregadas da investigação mediante um
comportamento ativo, deve suporta investigações corporais que possam contribuir
definitivamente ao reconhecimento de sua culpabilidade.

2.3 PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS

A finalidade da identificação feita pelo Estado é para individualizar cada indivíduo
através de suas características para que nenhum venha passar-se por outro.
Como previsto na Constituição Federal, a regra se faz pela identificação civil, sendo
a exceção a identificação criminal.
A prova pode ser considerada como todo e qualquer elemento trazido ao processo,
pelo juiz, pelas partes e por terceiro interessado. A produção antecipada de prova no processo
penal está prevista nos artigos 156, I; 366 do Código de Processo Penal e Súmula 455 do STJ.
Existe uma confusão entre o processo de identificação criminal a qual visa distinção
do sujeito, e aquelas situações nas quais aplica-se o método de identificação admitidas por lei
como uma medida cautelar de produção antecipada de prova. (SILVA, 2014, p. 54)
Conquanto, os métodos de identificação humana podem ser aplicados na produção
e provas, uma vez que pode encontrar impressões digitais ou ainda material biológico no local
do crime. O artigo 3°, IV, da Lei 12.037/2009, admite que seja realizada identificação criminal
para investigações policiais, destinadas para produção antecipada de provas. O código de
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www.conteudojuridico.com.br
Processo Penal admite ainda em seu artigo 156, I, que o juiz pode ordenar mesmo antes de
iniciar a ação penal, quando consideradas urgentes e relevantes.
Como se pode notar, existe uma distinção entre a identificação criminal e o emprego
de seus métodos para produção de provas cautelares. Para Emilio de Oliveira:

No primeiro caso, a identificação serve para “conhecer ou confirma a identidade das
pessoas apontadas como autoras de delitos e, posteriormente, fixar-lhes eventuais e
anteriores envolvimento com outros crimes”. Na segunda hipótese, os métodos de
identificação são utilizados como meios de provas em situações consideradas urgentes
e relevantes, daí por que ela estar submetida ao crivo de um decisão judicial que deve
observa a necessidade, e adequação e a proporcionalidade da medida. (SILVA, 2014,
p.54)

Não resta duvidas que tal desarranjo se propaga pois tanto a identificação criminal
quanto a antecipação de produção de prova podem constituir medidas de intervenção corporal,
violando os direitos e garantias fundamentais, sendo está a razão para analisar as possíveis
intervenções no corpo humano.

2.4 MEDIDA DE INTERVENÇÃO CORPORAL

São vários os métodos para estabelecer a identidade humana, principalmente no
âmbito penal, como o uso dos métodos de datiloscopia, fotografia e genético.
Alguns doutrinadores distinguem as medidas de mera inspeção ou registro corporal
e as intervenções propriamente ditas. As medidas de meras inspeções são meras interferência
superficial no corpo humano, são os métodos fotográficos antropométricos ou papiloscópios.
Já as medida de intervenção propriamente ditas são medidas que afetam diretamente o corpo
humano, pois há uma inserção corporal, para extrair material genético ou explorar o espaço
corporal interno. (SILVA, 2014, p. 56)
A doutrinadora Maria Elisabeth, prepõe uma classificação da intervenções
corporais, dividindo-as em dois grupos.
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O primeiro englobaria os procedimentos invasivos, com intervenções corporais que
pressupõem penetração no organismo humano, como exames de sangue ou
identificação dentária; o segundo grupo, por sua vez, abarcaria as intervenções não
invasivas, como a impressão datiloscópica, os exames de DNA oriundos de fios de
cabelo e os exames fecais. (QUEIJO, 2003, p.221)

Em outras palavras, a intervenção corporal, consiste em um instrumento
investigativo, utilizado para fins de comprovação de autoria ou materialidade, podendo ser
realizado em testemunhas e vítimas, não sendo restrita aos acusados.
Ademais o termo intervenção corporal não é somente o processo de identificação
criminal, mas também, diversos atos que tenham repercussão probatória e que afetam o corpo
humano.
É de suma importância as medida interventivas, uma vez que em alguns casos só
pode ser solucionados por meio de tais intervenções corporais.
No Brasil, as medidas de intervenção são utilizadas para fins probatórios, exemplo
disso é a coleta de ar para aferir a alcoolemia.
As medidas de intervenções corporais são definidas nas palavras de Nicolas
Gonzalez como:

As medidas de intervenção que se realizam sobre o corpo das pessoas, sem
necessariamente de obter seu consentimento e, se necessário, por meio da coação
direta, como o fim de descobrir circunstancias fáticas que sejam de interesse para o
processo, em relação com as condições ou o estado físico ou psíquico do sujeito, ou
com o fim de encontrar objetos escondidos nele. (GONZALEZ In: MASSON;
MARÇAL, 2017)

Observe-se que, essas são situações nas quais o indivíduo sem perder suas
condições de sujeito de direito, deve se submeter ou suporta determinadas interferências
corporais, com finalidades probatórias.
De mais a mais, não há previsão expressa na legislação penal acerca do dever do
acuso de colaborar, nas intervenções corporais, para obtenção de prova, não havendo portanto
sanção para aquele que se recusar a colaborar.
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O problema surge quando não existe o consentimento do acusado para a realizado
da intervenção corporal. Além do mais, tem divergências doutrinarias quanto à legitimidade o
Estado para obriga-lo a submeter a tais procedimentos sem a sua concordância.

2.5 - AFETAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

Não resta dúvida que uma das técnica mais eficaz no meio das provas é o DNA, a
qual possui grande aplicação na legislação processual penal brasileira.
As medida de intervenção corporal resulta na sujeição da pessoa a procedimentos
que possuem finalidade a obtenção de informações com relevância criminal, a partir do corpo
humano. A propósito, a execução de tais medida de intervenção afeta iminentemente direitos
fundamentais.
Além do mais, no Estado Democrático de Direito, a proteção do ser humano
transcende a entidade corpórea afim de alcançar a dignidade humana, e não o seu corpo.
Segundo Carvalho:

Desse modo, as intervenções corporais que se mostrem necessárias e que não
contradigam as práticas sociais normais da vida de relação, não podem ser
absolutamente afastadas, sem qualquer consideração de violarem ser absolutamente
afastadas, sem qualquer consideração de violarem ou não a dignidade humana, em
nome de uma incondicional proteção da entidade corporal do acusado. Detalhando um
pouco mais: a utilização das partes do corpo humano, cujo destaque ou descarte se
fazem de maneira socialmente aceitável ou natural, apreendidas ou extraídas para fins
de provas, não podem ser proibidas de modo absoluto, quando não violarem as demais
entidades humanas: a psíquica, a moral, a espiritual ou a almática, enfim, a dignidade
humana. (CARVALHO In: BONATO, 2011, P. 524)

Cumpri ressaltar, que qualquer interpretação de caráter absoluto aos direitos
fundamentais relacionados à proteção do corpo humano impediria a aplicação de medidas de
ingerência, já que a intenção dessas medidas é a afetação corporal.
A análise de violação dos direitos fundamentais deve ser avaliado no caso concreto,
observando os limites e o âmbito de cada direito. Contudo, é indispensável observar se o
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procedimento está pautado nos pressupostos que autorizam a realização da medida, além dos
princípios basilares constitucional do processo.
A Constituição Federal em seu artigo 5°, XLI, XLVI, “a”, LIV, LXVI e LXVIII
prevê o direito à liberdade física ou liberdade ambulatorial, a qual consiste na autodeterminação
da pessoa para produzir movimentos físicos.
Incontestavelmente, as medidas de intervenção corporal de certa forma limita a
liberdade da pessoa para que seja coletado o material, ainda que seja por pouco tempo.
Contudo admite-se a limitação à liberdade física para realização de medida de
ingerência no corpo humano, ao passo que tal procedimento esteja pautado na lei e nos direito
fundamentais, de modo que a medida cumpra sua finalidade não extrapolando o tempo
necessário para realização do procedimento. (SILVA, 2014, p. 60)
O direito à integridade física está previsto no artigo 5°, XLVII, alínea “e” da
Constituição Federal, que proíbe penas cruéis, bem como no inciso XLIX, assegura aos presos
a integridade física e moral. Tal direito garante ao acusado que os métodos de intervenção
corporal não altere sua integridade física.
As medidas interventivas são restrições ao direito à integridade física de uma
pessoa, uma vez que submetem a extração de sangue, inspeções nas cavidades corporais,
exames de raio-X e ultrassonografia constituem intervenções corporais que, em grau de
intensidades diferentes, ocorrendo uma vulneração ao corpo humano, especialmente quando
essas medida ocorrem sem o consentimento do afetado. (SILVA, 2014, p. 61)
Outrossim, a coleta de saliva ou cabelos, são intervenções que pouco ou nada
prejudica a saúde do sujeito. Ainda que não tenha definição legal quanto ao material biológico
deve ser coletado, a análise do DNA através da saliva ou do fio de cabelo são métodos indolores.
Verifica-se o artigo 9°, “a”, da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei 12.654/2012, que
determina que a identificação genética das pessoas condenadas será feita mediante “técnica
adequada e indolor”. (SILVA, 2014, p. 62)
Penso no mesmo sentido do autor, uma vez que a coleta de matéria genético para
fins de investigação poderá ser realizada de forma menos indolor ao acusado, já que é possível
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analisar o DNA através de um simples fio de cabelo, porque optar por outro método, não é
mesmo.
Cumpre ressaltar que o direito a integridade física não impede a realização da
intervenção corporal para fins criminais. Nesse sentido Emílio de Oliveira defende que:

O próprio encarceramento produz danos à saúde da pessoa e nem por isso a aplicação
da pena privativa de liberdade é deslegitimada pelo ordenamento jurídico. Ademais,
a observação dos procedimentos técnicos-científicos na execução do método de
ingerência corporal torna mínima a vulneração ou lesão a integridade física. (SILVA,
2014, p.62)

Do mesmo modo defende Carvalho quando diz inexistir “um direito absoluto para
negar a utilização do corpo humano como prova, a não ser quando isso viole a dignidade
humana. (CARVALHO In: BONATO, 2011, p.524)
Quanto ao direito à intimidade, está previsto no artigo 5°, X, da Constituição
Federal, onde trata de uma manifestação da personalidade individual da qual o conhecimento é
destinado ao titular do direito, podendo o mesmo evitar que terceiros ciência de informações
sobre sua intimidade. Nas palavras de Carvalho, “é o direito de interditar às demais pessoas ao
conhecimento dos pensamentos, emoções, sentimentos e sensações, bem como dos atos e
acontecimentos que o titular não queira revelar aos outros”. (CARVALHO, 2004, p. 54)
Considerando que tais medida depreende uma ingerência no corpo, para alguns
indivíduos consideram um constrangimento a exibição de partes do corpo, muitas das vezes
pelo simples fato de ter uma cicatriz, deformidade ou até mesmo mostrar cavidade corporais,
como a boca, ânus ou a vagina.
Ademais, o direito à inviolabilidade da intimidade e da privacidade, a
jurisprudência brasileira entende que, apesar de ter previsão constitucional, é admitida a sua
relativização em algumas circunstancias, de acordo com o princípio da proporcionalidade.
O princípio da não autoincriminação, encontra-se expresso no âmbito internacional
na Convenção Americana de Direitos Humano (Pacto de San José da Costa Rica), em seu artigo
8°, trata-se das garantias judiciais, “a presunção de inocência do acusado até que seja legalmente
comprovada sua culpa”. (Art. 8°, 2, PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA)
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No ordenamento jurídico brasileiro, o princípio pode ser visto de forma implícita
no artigo 5° da Constituição Federal, inciso LV, que garante a ao réu “o direito à ampla defesa”;
inciso LVII, que garante “a presunção de inocência do réu até o transito em julgado da sentença
penal condenatória” e o inciso LXIII, que garante ao réu “o direito de permanecer calado”.
No mesmo sentido o doutrinador Guilherme Nucci, afirma que o princípio “nemo
tenetur se detegere” decorre da conjunção dos princípios constitucionais de presunção da
inocência e da ampla defesa, juntamente como o direito humano fundamental que permite o réu
de manter-se calado. (NUCCI, 2007, p. 90)
Visto isso, o réu não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Contudo, a
verdade real prevista no ordenamento jurídico brasileiro, cabe ao acusador, o Estado, o ônus de
fornecer provas para que o acusado seja condenado, devendo respeitar o direito do acusado de
não se autoincriminar.
Diante de todo o exposto, pode-se concluir que a atuação estatal através da
intervenção corporal ainda não chegou a ter um nível de problematização para que se possa
definir os limites e as responsabilidades quanto as ingerências no corpo humano. Assim isso se
refletiu na Lei 12.654/2012, a qual as lacunas na definição de um regime jurídico para a
intervenção corporal coercitiva impedem a suma aplicação, não pela violação ao direito do
silencio, porem ao ofender o princípio da legalidade, sob a ótica da taxatividade.
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3

– BANCO DE DADOS DE PERFIL GENÉTICO

O banco de dados constituem um Sistema digital de arquivamento de registros. Esse
sistema é um modelo de organização gerenciado por meio de um programa de computador, a
qual se permite o armazenamento, compartilhamento, atualização, manipulação e acesso rápido
a determinadas informações.
A medida que esse banco de dados é alimentado, ou seja, quando são inseridas
informações genéticas, cria-se o denominado banco de dados de perfil genético.
Existem discursões quanto a terminologia mais adequada para o banco de dados.
Segundo Laura Albarellos, que criou a terminologia “banco de dados”, diz que a palavra
“banco” está associada à arquivo de suporte físico, como arquivos de papel, dinheiro, órgãos,
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tecidos, sangue, medula óssea, o que faz supor uma maior proteção e segurança no
armazenamento desses materiais. (ALBARELLOS, 2009, p. 45)
Frise-se que a discussão sobre a terminologia se faz válida na medida em que sua
discursão seja sobre o conteúdo do armazenamento, ou seja, se é a informação genética (virtual)
ou material, biológico (físico) que será acautelado no banco de dados.
Por sua vez existe uma vulnerabilidade das informações genéticas, ao passo que tais
dados estão expostos na rede mundial de computadores, podendo ser alvos de ataques virtuais.
Isso é um risco a intimidade genética do ser humana, ser exposta.

3.1 – CLASSIFICAÇÃO

Os bancos de dados genéticos podem ser classificados conforme o seu conteúdo ou
finalidade.
A classificação se faz necessária uma vez que facilita a busca nos diversos tipos de
bancos de dados genéticos e suas distinta áreas de aplicação, como cível ou criminal.
Emílio de Oliveira classifica quanto ao conteúdo, de acordo com o material genético
armazenado como: 1) informações alfanuméricas; 2) DNA extraído; ou 3) amostra de material
biológico. (SILVA, 2014, p. 138)
Cumpre ressaltar que só é considerado banco de dados de perfil genético aquele que
contém dados alfanuméricos inseridos em uma plataforma informatizada. Os bancos de dados
que contenham DNA extraído ou material biológico, são denominados de arquivo biológicos,
uma vez que armazenam apenas amostras normalmente congeladas, as quais não possuem
acesso automatizado à informação genética. (SILVA, 2014, p.139)
A Lei 12.654/2012 não é estrita no sentido de afirmar se o banco de dados a qual a
mesma implementa é biológico ou somente constitui dados virtuais, ou ainda se aplica ambos
modelos, ou seja biobanco que também apresenta informações genética codificadas.
Está previsto na Lei 12.654/2012 a coleta de perfil genético como forma de
identificação criminal. Emílio de Oliveira faz uma crítica ao verbo expresso em lei:
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O verbo coletar também é empregado no mesmo diploma, no artigo 2° da Lei n.
12.654/2012, ao afirmar que “os dados relacionados à coleta do perfil genético
deverão ser armazenados em banco de dados de perfil genético”. Trata-se de uma uso
equivocado da terminologia técnica, uma vez que a coleta só pode ser do material
biológico, mediante o qual se extraem informações que identificam o perfil genético
da pessoa. Logo, perfil genético não se coleta. Ele é obtido mediante o exame genético
cujas informações são armazenadas em um banco de dados. (SILVA, 2014, p.139)

Existem lacunas na lei de identificação criminal, uma vez que não define qual o tipo
de banco de dados deve ser aplicado. Isso possibilita o armazenamento de informações e
matéria genético, simultaneamente.
Interessante se faz notar que não resta duvidas que a lei exige a criação de um banco
de dados operando simultaneamente com um banco de dados de perfil genético. Considerando
que trata-se de dados pra fins criminais, sua estrutura deve-se basear nos princípios do processo
penal, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
Em relação a finalidade, os bancos de dados de DNA podem ser gerais, judiciais ou
forenses ou profissionais.
Os bancos de dados forenses ou profissionais são compostos de arquivos biológicos
coletados de pessoas cuja área de atuação profissional represente risco a sua saúde. Assim as
amostras são coletadas de forma consentida e usada somente em caso de necessidade, sendo
exemplo desse caso o arquivo biológico das forças armadas estadunidenses. (ALBARRELLOS,
2009, p.50)
Ademais, os bancos de dados judiciais e forenses têm finalidades civis, quando
referem-se a pessoas desaparecidas por meio da comparação entre o DNA da pessoa não
identificada, com supostos familiares, estes per sua vez não tem aplicação no ordenamento
brasileiro, ou finalidade criminais, que auxiliam a investigação criminal, propiciando a
identificação de pessoas por meio de cruzamento de informações genéticas recolhidas em locais
de crimes e amostras biológicas de pessoas investigadas ou condenadas.
Para Casabona e Malanda, a finalidade desses bancos de dados seria
exclusivamente informativa, destinando-se à melhor orientação aos órgãos investigativos.
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Assim tais bancos de dados não terias finalidade probatória. (CASABONA; MALANDA, 2010,
p.154)

3.2 FUNCIONAMENTO

Como vimos, o exame genético só pode ser verificado quando existe vestígios
biológicos no local do crime que pode ser comparado com o material da pessoa investigada ou
de seus familiares, que tenham vinculo genético. Portanto nos casos em que não existem
suspeitos, não será possível realizar o exame genético, não sendo possível faz o confronto de
dados.
O banco de dados de perfil genético perfaz essa deficiência investigativa, pois
contêm informações genéticas disponíveis a investigação, permitindo assim uma comparação
automática entre perfis de DNA. Sendo assim, sempre que um novo perfil genético é cadastrado
no banco de dados, automaticamente será confrontado com os já cadastrados, permitindo
analisar se são oriundos de um mesma fonte.
Além do mais os dados que compõem o banco de dados de perfil genético,
geralmente são de investigados, acusados e condenados ou ainda de vestígios biológicos
encontrados em locais do crime.
Existem três formas de confrontações básicas que podem ser realizadas nos bancos
de dados. A primeira é as amostras referencias, que faz a comparação entre os perfis genéticos
de pessoas já conhecidas. A segunda operação é o confronto entre perfis genéticos encontrados
nos locais de crime, sendo denominadas amostras questionadas. A terceira e última forma de
operação é a junção das duas outra formas anteriores, consiste no cotejamento das amostras
referencias com as amostras questionadas. (SILVA, 2014, p. 143)
Nesta diapasão, pode-se questionar a confiabilidade e o poder discriminante dos
bancos de dados, não somente quanto as normas técnicas referentes desde a cadeia de custódia
quanto ao exame propriamente dito, mas também nos critérios utilizados nas comparações. Tais
paramentos de confronto não são tão exigentes, não tendo uma correspondência segura na
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análise, sendo possível atribuir um único perfil genético a mais de um pessoa.
(BONACCORSO, 2010, p.81)
De toda forma, o banco de dados de perfil genético tem caráter funcional, no entanto
não se pode condenar com apenas esta prova, ao passo que o perfil genético cadastrado pode
ser confundido com de outra pessoa, principalmente com de um parente. Contudo, apesar dos
riscos, este método de identificação criminal vem solucionando diversos crimes, auxiliando o
Processo Penal.

3.3 ADMINISTRAÇÃO

No Brasil, conforme o artigo 144 da Constituição Federal, os governos estadual e
federal exercem funções substancial no sistema de segurança pública, a gestão do banco de
dados incumbe as unidades de perícia oficial do âmbito estadual, polícia civil, e nacional,
polícia federal.
Conforme o decreto 7.950/2013, prevê que o Banco Nacional de Perfis Genéticos
e a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos vinculada ao Ministério da Justiça.
A administração do banco de dados genéticos é atribuída a instituições públicas ou
privadas que são responsáveis pelo armazenamento, conservação, controle, manipulação,
acesso e eliminações das informações genéticas e de suas amostras biológicas. (SILVA, 2014,
p. 157)
Ante o exposto, foi possível analisar os princípios gerais do direito que constituem
consideráveis disposições legal que enriquecem as regras aplicáveis ao direito, sanando as
lacunas da lei e esclarecimento da problemática, aborda nesta monografia.

4

– ANALISE DA PROBLEMÁTICA

O presente trabalho tem por objetivo analisar a constitucionalidade da Lei
12.654/2012, em razão do fornecimento de material genético de forma compulsória, que por
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sua vez trouxe inovações a matéria processual penal do direito brasileiro. Tal Lei altera artigos
das leis 12.037/09, Lei de Identificação Criminal e Lei 7.210/84, Lei de Execução Penal.
Deste modo, extração judicialmente autorizada, do material poderá ser feita por
“técnica adequada e indolor”, conforme disposto na Lei 7.210/1984 em seu artigo 9°, “a”.
A grande problemática analisada neste trabalho é se não houver disposição por parte
do investigado de fornecer o material genético, poderá haver a coleta compulsória?
Vale destacar que o referido tema é bastante polêmico e divide a doutrina, vejamos:
A primeira corrente defende que a coleta de material biológico para obtenção de
perfil genético “deve ser lida à luz do princípio da vedação à autoincriminação, de maneira,
que, havendo recusa do capturado ou indiciado, não se poderá obrigá-lo ao fornecimento”.
(TÁVORA, 2013, p.124)
Repare-se que ocorre no processo civil a distribuição dinâmica do ônus da prova,
expresso no artigo 373, § 1° do Código de Processo Civil, ao passo que no processo penal o
indivíduo encontra-se sob a cobertura da presunção de não-culpabilidade. Portanto, pode se
dizer que a carga probatória está nas mãos do acusador, assim o sujeito passivo desta lide não
pode ser obrigado a auxiliar o Estado, em uma carga probatória que não lhe pertence.
A depender a forma de coleta do material biológico, avalia-se a validade de
identificação do perfil genético. Segundo Renato Brasileiro:

Como o acusado não é obrigado a praticar nenhum comportamento ativo capaz de
incriminá-lo, nem tampouco a se submeter a provas invasivas sem o seu
consentimento, de modo algum pode ser obrigado a fornecer material biológico para
a obtenção de seu perfil genético. Todavia, se estivermos diante de amostras de
sangue, urina, cabelo, ou de outros tecidos orgânicos, descartadas voluntária ou
involuntariamente pelo investigado na cena do crime ou em outros locais, não há
qualquer óbice a sua coleta, sem que se possa arguir eventual violação ao princípio do
“nemo tenetur se detegere”. (LIMA, 2015, p. 129-130)

A segunda corrente defende a realização de exame de DNA de forma compulsória.
Sergio Moro defende que,
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Deve ser afastado como óbice a velha máxima latina de que ninguém pode ser
obrigado a produzir prova contra si mesmo. Como foi demonstrado, não existe base
para um direito genético da espécie, resguardando a Constituição e a lei apenas o
direito ao silêncio. Não há [...] argumentos jurídicos, históricos, morais e mesmo de
direito comparado que autorizem a ampliação do direito ao silêncio para um direito
genético de não produzir provas contra si mesmo. A invocação de pretenso direito da
espécie pela doutrina e jurisprudência brasileira é mais fruto de um ‘slogan” do que
de uma robusta argumentação jurídica. Portanto, há a possibilidade legal e
constitucional, com limites no princípio da proporcionalidade, como os sugeridos, de
colheita compulsória de material biológico do acusado e do investigado para exames
genéticos em casos criminais. (MORO, RT 853/429-441)

Como se pode notar, os direitos fundamentais não são absolutos, bem como o
surgimentos da lei 12.654/2012 no ordenamento jurídico brasileiro outorgou a intervenção
corporal, ainda que sem o consentimento do imputado, de forma a obter o material genético.
A lei não diz expressamente, sobre os casos em que o imputado se recusa a fornecer
o material genético, mas este poderá ser feito de forma compulsória. A referida Lei apenas
assegura que para o fornecimento do material genético deve ser utilizada técnica adequada e
indolor.
Ademias, a aplicação da regra estabelecida para a coleta de material biológico de
para a obtenção do perfil genético, deve ser impreterivelmente respeitado a integridade física e
a dignidade da pessoa humana.
Diante da duas corrente acima citadas, é importante analisar o caso concreto, a
necessidade de aplicação da medida, a autorização judicial para coleta do material genético, e
que seja utilizado o método adequado. Vejo que é possível e apropriado tal procedimento como
o intermédio da proporcionalidade.
Vale lembrar a coleta de material genético que por sua vez pode ser feio até mesmo
com a retirada de um fio de cabelo do investigado pode ser menos invasivo que um busca
pessoal, ou mais conhecidas como “baculejos”, esse sim pode ser uma forma mais ofensiva,
uma vez que não é necessário uma ordem judicial para sua realização, e se faz apenas em
fundadas suspeitas, previsto no artigo 240, § 2°, do Código de Processo Penal.
De mais a mais, a identificação do perfil genético será armazenado em banco de
dados sigiloso, conforme artigo 7°, “b”, da Lei de Identificação Criminal, somente poderá ser
utilizada no caso coberto pela decisão judicial, que autoriza a coleta do material genético, com
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base no princípio da especialidade da prova. Assim, há um vinculação causal, que o legislado
busca definir como o limite da disponibilidade do material genético a prescrição do crime, ou
seja, o uso está vinculado como crime e a disponibilidade temporalmente regulamentada pela
prescrição ou absolvição.
A propósito, o banco de dados de perfis genéticos está fundado no princípio da
proporcionalidade, medida que se aplica somente aos condenados por crimes gravíssimos, não
há que falar que o mesmo viola a presunção da inocência, se as pessoas sujeitas a extração já
foram condenadas. O banco nacional de dados de identificação de perfil genético, auxilia na
apuração de inúmeros crimes cuja autoria não se tem notícia, sendo possível a condenação do
culpado ou ainda a absolvição do inocente, o que visa depurar do nosso ordenamento jurídico
o erro judiciário.
Contudo, o artigo 5°, “a”, § 2°, da Lei 12.037/2009 afim de resguarda os direitos
fundamentais à intimidade e à privacidade, não só os dados obtidos serão sigilosos, como
também, aquele que utilizar para outros fins responderá civil, penal e administrativamente.
Além do mais, as informações genéticas armazenadas não poderão revelar traços somáticos ou
comportamentais da pessoa, salvo em caso de determinação genética de gênero, consoante as
normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, genoma humano e dados
genéticos, conforme artigo 5°, § 1°, da Lei 12.037/2009.

4.1 – DIREITOS CONSTITUCIONAIS A LUZ DO FORNECIMENTO COMPULSÓRIO DE
MATERIAL GENÉTICO

O ordenamento jurídico brasileiro admiti algumas espécies de intervenção corporal,
sendo habitualmente utilizadas na identificação criminal, o grafotécnico, previsto no artigo 174,
do Código de Processo Penal, os testes de alcoolemia e o exame do bafômetro/etilômetro,
previsto nos artigos 277, C/C 306, § 1°, I, ambos do Código de Transito Brasileiro.
Há um inquestionável alcance do princípio constitucional que consagra o direito ao
silêncio, que por sua vez está previsto no artigo 5°, inc. LXIII da Constituição Federal, diz que
“o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado”.
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Na realidade, estão criando um conceito do direito ao silencio, que por sua vez
encontra-se discursões nos tribunais, visto somente no Brasil, como nota Pacelli, “um conceito
absolutamente novo da não autoincriminação, ausente nos demais povos civilizados”. E como
um certo asteísmo, diz: “esperamos que, no futuro, não se vá reconhecer eventual direito
subjetivo ao homicídio, para fins de evitação da prisão pela prática de outro crime qualquer.”
(OLIVIERA, 2011)
Contudo, o problema sobre o uso de perfil genético para investigação criminal
ocorre quando o investigado se nega a fornecimento do material biológico. Nesses casos,
quando não se tem o consentimento do acusado, poderá afetar a investigação, quando a prova
pericial se faz indispensável para o esclarecimento do delito. Assim, o estado poderá reagir de
quatro maneira, quando houver a recusa do investigado.
A primeira é renunciar ao exame genético. Esse é o posicionamento adotado por
doutrinadores que entendem que a coleta de amostra biológica não consentida viola o princípio
da não autoincriminação. Dessa forma, somente quando houver o consentimento do
investigado, poder é utilizar a prova pericial, caso contrário a mesma seria obtida de forma
ilícita.
A segunda opção, se dá a partir da resistência do investigado em fornecer o material
genético, quando a polícia atua coletando amostras biológicas notável em seu corpo. Assim,
poderia ser analisado vestígios de material genético deixado em objetos que outrora foi
descartado pelo acusado.
A terceira hipótese, visa obter autorização judicial para realização de busca em
locais onde poderia encontrar material genético do investigado. Isso ocorre nos casos em que
existem um cumprimento de busca e apreensão afim de obter amostras biológicas nos objetos
encontrados. Este por sua vez pode acontecer de os objetos coletados não sejam passiveis de
análise, ou ainda colher amostra biológica de terceiro que não tem nenhuma relação com o
crime.
E a última hipótese, consiste na coleta indiscriminada dessas amostras biológicas,
incorrendo em um debate a respeito aos limites dos meios persecutórios estatais.
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Em que pese, o não consentimento do investigado para a coleta de seu material
genético, poderia ser considerado um meio de coerção, direita ou indireta. De fato existe uma
grande discursão a respeito dessa coerção, uma vez que a Lei não expressa as consequências do
não consentimento, gerando uma insegurança jurídica.
Admite-se a obrigatoriedade da ingerência corporal como meio de prova no
processo penal, no caso de recusa, ou seja o não consentimento do investigado, admite três
consequências jurídicas.
A primeira consiste em interpretar a negativa do réu como indícios de culpabilidade,
ou seja, o ônus de não querer submeter ao exame pericial passa a valorar essa recusa do acusado
como prejudicial, cuja negativa do investigado é interpretado como uma “ficta confessio”.
Segundo Eugenio Paceli, no Brasil, admite que a recusa de realizar a intervenção
corporal possa ser interpretada como indícios de culpabilidade, o que exigiria, previsão legal
para a medida. (OLIVEIRA, 2004, p. 219)
Entretanto, tal argumento fere o princípio da não culpabilidade, uma vez que a
recusa ao procedimento inverte o ônus da prova processual. Nesse sentido, a recusa não pode
ser utilizada em seu desfavor, não lhe é exigida qualquer conduta ativa que possa prejudicar.
A segunda consequência é recusa em submeter-se ao exame acarreta
responsabilizar a pessoa por crime de desobediência, ou seja, no caso da pessoa negar-se a
realizar o exame pericial responderá por algum tipo de infração penal. Contudo, a imputação
do crime de desobediência poderia ter mais vantagens quando comparada a gravidade da sanção
prevista, que o motivo a qual levou a realização da ingerência corporal.
A terceira e última consequência diz sobre o emprego de coerção física para a
obtenção da amostra biológica. Essa é criticada por ofender de foto os direitos e garantias
fundamentais. Todavia, já abordamos essa discursão anteriormente.
O lapso decorrente do inadequado processo legislativo, refletem nas lacunas deixas
pela Lei 12.654/2012, que não definiu as diversas maneiras de coleta do material biológico,
nem se quer estabeleceu as consequências da recusa a realização da intervenção corporal.
Nas palavras de Emilio de Oliveira “faltou um regime jurídico que garantisse ao
indivíduo a idoneidade e segurança do procedimento investigatório e probatório, sem que isso
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pudesse representar comportamento arbitrário por parte dos agentes estatais”. (SILVA, 2014,
p. 131)
Em que pese, as intervenções corporais prevista em nosso ordenamento jurídico
traz grandes discursões nos tribunais, uma vez que a lei não é clara, deixando lacunas para que
seja discutida. Observa-se que até o método a ser aplicado fica a critério do entendimento do
juiz.
4.2 – JURISPRUDÊNCIA

A Constituição Federal garante a não autoincriminação em seu artigo 5°, inciso
LXIII, no entanto a legislação brasileira admite a coleta de material genético como forma de
identificação criminal. Tal procedimento é permitido tanto na fase de investigação quanto após
a condenação por crimes dolosos com grave violência ou hediondos.
Neste sentido decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DIREITO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO LIMITES - DECISÃO DE RETRATAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI
12.654/12 - RESPEITO AO ART. 5º, INCISO LVIII DO CF - RECURSO
IMPROVIDO. 1. Não há de se falar em desrespeito ao inciso LVIII do art. 5º da
Constituição Federal quando a decisão proferida pelo Magistrado Primevo se deu com
base em hipótese prevista em lei. 2. Existem limites até mesmo para os princípios
constitucionais, quando estes se encontram em colisão com outras garantias
constitucionais. Neste sentido, o princípio constitucional da não auto-incriminação
pode ser flexibilizado frente à garantia da segurança pública e individual, também
previstas constitucionalmente. 3. Negado provimento ao recurso.
(BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJ-MG - AGEPN:
10024057930505001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento:
07/07/2015, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
17/07/2015)

Sendo assim, o confronto entre direitos e garantias fundamentais, entende-se que a
proteção do corpo humano não é um direito absoluto, ora comparado com o direito a garantia
da segurança pública, que por sua vez é um direito coletivo.
Neste sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:
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PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO PERFIL GENÉTICO. ARTIGO 9º-A DA
LEI DE EXECUCOES PENAIS. INCLUÍDO PELA LEI Nº 12.654/12.
SUSCITADO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O E.
CONSELHO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PLEITO JÁ ANALISADO EM
SEDE DE OUTRO AGRAVO INTERPOSTO PELO SENTENCIADO. 1. Tendo o
pleito de não submissão a Exame Criminológico sido devidamente analisado por esta
e. Turma Criminal no bojo de outro Agravo na Execução interposto pelo sentenciado,
resta prejudicada sua análise. 2. O e. Conselho Especial, em sede de incidente de
inconstitucionalidade suscitado, entendeu pela constitucionalidade do artigo 9º-A da
Lei nº 7.210/84 (incluído pela Lei nº 12.654/12). Enquadrando-se o sentenciado nos
requisitos nele previstos, de rigor a manutenção da determinação para que seja ele
submetido à identificação de seu perfil genético. 3. Recurso conhecido e não provido.
(BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERITÓRIOS TJ-DF - RAG: 20150020006125, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data
de Julgamento: 17/12/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
DJE : 22/01/2016 . Pág.: 155)

Em analise não vejo que inconstitucionalidade na lei 12.654/2012, uma vez que o
indivíduo não estará tão somente produzindo prova contra si, mas para que tal medida fosse
imposta o mesmo delíquio, e na forma da lei está sujeito a identificação criminal por meio
fornecimento de material genético.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminar que alega ser
inconstitucional a obrigatoriedade de fornecimento de material genético pra registro em banco
de dados do poder público.

HABEAS CORPUS Nº 407.627 - MG (2017/0167688-6) RELATOR: MINISTRO
FELIX FISCHER IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS PACIENTE : IGOR ALESSANDRO DE SENA COSTA (PRESO)
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso especial,
com pedido de liminar, interposto em favor de IGOR ALESSANDRO DE SENA
COSTA em face de acórdão da 7.ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais que, nos autos do agravo em execução n.º 1.0024.09.492912-2/005, denegou a
ordem. Eis a ementa do julgado: "AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - COLETA
DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PERFIL GENÉTICO
- ART. 9º-A DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - CONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL - VINCULAÇÃO - VIOLAÇÃO A
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO INOCORRÊNCIA. 1. No termos do art., 300 do Regimento Interno deste Eg.
Tribunal, a decisão que acolhe ou rejeita Incidente de inconstitucionalidade, se
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proferida por maioria de dois terços, é de aplicação obrigatória em casos análogos. 2.
A coleta de material biológico nos termos do art., 9º-A da Lei de Execução Penal não
viola o Princípio da Presunção de Inocência ou o de não autoincriminação, porquanto
já reconhecida a culpabilidade do agente, em decisão transitada em Julgado." (fl. 69).
Insurge-se o recorrente contra o deferimento da prova de coleta de material genético,
alegando, violação à garantia constitucional a não autoincriminação. Ressalta a
presença de periculum in mora porquanto "A autoridade coatora deu provimento ao
recurso interposto ao fundamento de que seu Órgão Especial rejeitou o incidente de
inconstitucionalidade e decidiu pela constitucionalidade do 9º-A da Lei nº 7.210/84,
determinando a comunicação imediata à Vara de Execuções Criminais de origem
acerca do que foi decidido, o que, inclusive, já ocorreu, fls.52/58." (fl. 2). Assevera
que "foi reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 973837/MG pelo eminente
Ministro Gilmar Mendes, não sendo prudente se determinar a coleta compulsória do
material genético enquanto tal questão não for apreciada definitivamente por seu juiz
constitucional, no caso, o excelso Supremo Tribunal Federal. (fl. 3). Pede,
liminarmente, e no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de
ofício, para que seja determinado o não cumprimento do v. acórdão proferido pela
autoridade coatora, até que o excelso Supremo Tribunal Federal se pronuncie de forma
definitiva sobre a inconstitucionalidade do art. 9º-A da Lei nº 7.210/84. É o relatório
inicial. Decido. Preliminarmente, vale referir que, a despeito do meu convencimento
pessoal em consonância, a propósito, com julgados do Supremo Tribunal Federal
(RHC 119.149/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 06/04/2015;
RHC 118623/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 04/12/2013;
HC 113.690, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de
08/10/2012; v.g.) , as Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça firmaram
o entendimento de que é inadequado o manejo de habeas corpus contra ato decisório
do Tribunal a quo impugnável pela via do recurso especial (HC 162.282/MG, Rel.
Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe de 25/06/2015; HC 318.858/ES, Rel. Min.
MARIA THEREZA, Sexta Turma, DJe de 18/06/2015; HC 314.011/SP, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe de 23/06/2015; HC 313.786/PA, Rel. Min.
FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 26/06/2015, v.g.). Portanto, a errônea
impetração de mandamus originário, no caso, por si só, já impede a identificação do
requisito do fumus boni iuris e, consequentemente, o deferimento da medida liminar.
Ainda que assim não fosse, o direito invocado pela parte Impetrante não é de
reconhecimento que se mostra prontamente inequívoco, pois não reputo configurado
o fumus boni iuris para o deferimento da medida urgente requerida. O acórdão
recorrido apresenta fundamentação fática e jurídica suficiente à sua manutenção, não
havendo, em princípio, manifesta teratologia que justifique a sua suspensão. Confirase, a propósito, o seguinte excerto extraído do voto-condutor do julgado
recorrido:"Com efeito, a possibilidade de identificação criminal por meio da coleta de
material genético foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio por melo da Lei 12
654/2012, que acrescentou à Lei de Execução Penal o art , 9º in verbis: Art. 9º-A. Os
condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grava contra
pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1o da Lei no ô 072 de 25 de julho
de 1990. Serão submetidos, obrigatoriamente, â identificação do perfil genético,
mediante extração de DNA - ácido desoxtriibonucleico, por técnica adequada e
Indolor. § 1º - A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados
sigiloso, conforme regulamento a ser expedido peto Poder Executivo § 2º - A
autoridade policial, federal ou estadual poderá requerer ao Juiz competente, no caso
de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético
Depreende-se que a norma em questão determina que os condenados definitivamente
por crimes cometidos com violência grave ou por crimes hediondos deverão ser
submetidos, obrigatoriamente, a identificação do material biológico, por técnica
adequada e indolor Ressalta-se, a propósito, que não se desconhece a controvérsia
acerca do tema, que inclusive no Recurso Extraordinário nº 973.837 teve reconhecida
a repercussão geral. E, em que pese não ter sido ainda julgado o mérito do mencionado
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Recurso Extraordinário (...) Contudo, este eg, Tnbunal, no julgamento da Arguição da
Inconstitucionalidade 1,0024.07,521170-6/005, rejeitou o incidente para afirmar a
constitucionalidade do art. 9º da Lei 7.210/84- Destaca-se: EMENTA: INCIDENTE
DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 9º-A DA LEI Nº 7
210/34 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL)- IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL ARMAZENAMENTO DE DADOS EM PERFIL GENÉTICO - VIOLAÇÃO AO
PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NAO OCORRÊNCIA
CONSTITUCIONALIDADE É constitucional a norma que prevê a extração
obrigatória de DNA de condenados visto que representa avanço científico e a
conseqüente segurança na identificação das pessoas não com prometendo o princípio
constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da
Constituição da República, porquanto já foi reconhecida a culpabilidade do acusado
em decisão transitada em julgado. V.V É Inconstitucional a norma que obriga o
condenado a fornecer material para traçar seu perfil genético, o qual será armazenado
e colocado à disposição para eventuais investigações policiais, pois constrange o
Indivíduo a produz prova contra si mesmo, violando os princípios da presunção de
inocência e da não auto-incriminação (Arguição de Inconstitucionalidade nº 1 0024
07 521170-6/005. Rei Des Paulo Cêzar Dias -TJMG - julgado em 22.02 2017]
Reconheceu-se, portanto, que a colheita obrigatória de DNA de condenados não
compromete o Princípio Constitucional da Presunção de Inocência ou o da não
autoincriminação, pois o agente já teve reconhecida a culpabilidade, em decisão
transitada em julgado. E, por fim, consoante redação do art 300 do Regimento Interno
deste Eg. Tribunai, a decisão de Incidente de Inconstituclonalidade, quando proferida
por maioria de dois terços, será de aplicação obrigatória em casos análogos (...)"(fls.
72/73) Com efeito, não há falar-se em fumus boni iuris, porquanto a Lei n.º 12.654/12
determina a coleta de material genético como forma de identificação criminal, seja
durante as investigações, para apurar a autoria do delito, seja quando o réu já tiver
sido condenado pela prática de determinados crimes, tais como: dolosos com
violência de natureza grave contra pessoa ou hediondos. Nesse sentido já pronunciou
esta Corte, confira-se:"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. EXAME DE DNA. ALEGADA PROVA
ILÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO ACERCA
DA CONDENAÇÃO. LEI 12.654/12. COLETA DE PERFIL GENÉTICO.
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A
condenação do recorrente pelos delitos de estupro e estupro na forma tentada, na
hipótese, fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos autos que
comprovaram a materialidade e a autoria delitivas, de modo que os laudos periciais
(exame de DNA) não consistiram no único elemento de prova produzido. Além da
confissão extrajudicial, realizada de maneira clara e detalhada, aliada aos depoimentos
das duas vítimas - e ainda de uma terceira, corroborada pelo depoimento de um
vizinho, - foram uníssonas no sentido de apontar o recorrente como autor dos delitos.
Logo, desinfluente a tese de que a coleta de material genético para a realização do
exame de DNA teria sido colhida de forma ilegal, até porque o recorrente autorizou a
realização do exame (precedente). II - Outrossim, com o advento da Lei n. 12.654, de
28 de maio de 2012, admite-se a coleta de perfil genético como forma de identificação
criminal, seja durante as investigações, para apurar a autoria do delito, seja quando o
réu já tiver sido condenado pela prática de determinados crimes, quais sejam, os
dolosos, com violência de natureza grave contra pessoa ou hediondos (arts. 1º e 3º).
Recurso ordinário desprovido."(RHC 69.127/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 26/10/2016.) Apesar da relevância
da matéria, que trata de eventual violação do art. 5.º, LXIII, da Constituição Federal
(proibição de autoincriminação) pelo art. 9º-A da LEP, introduzido pela Lei n.º
12.654/2012, não cabe, em sede de liminar, a discussão sobre a sua
constitucionalidade, reputando-se válida e eficaz a lei, para todos efeitos. Nesse
contexto, conclui-se que as circunstâncias acima registradas, primo ictu oculi, não
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permitem a constatação da patente ilegalidade sustentada pela defesa e obstam, ao
menos por ora, o acolhimento da pretensão urgente formulada. Em juízo de cognição
sumária, o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de
deferimento do pedido em caráter de urgência, porquanto, em que pese a
plausibilidade do direito argüido, o pedido liminar é de natureza satisfativa,
confundindo-se com o próprio mérito da impetração, cuja análise competirá ao órgão
colegiado, em momento oportuno. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Solicitem-se informações pormenorizadas ao Tribunal de origem. Após, ouça-se o
Ministério Público Federal. Brasília (DF), 17 de julho de 2017. MINISTRA
LAURITA VAZ Relatora
(BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - HC: 407627 MG 2017/01676886, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 03/08/2017)

Não obstante a defesa alegou violação da garantia constitucional de não
incriminação e a presunção de inocência, além de salientar insegurança do procedimento de
coleta e a validade do material coletado.
Em que pese, o direito da não autoincriminação, torna-se flexível quando ponderado
a garantia da segurança pública, uma vez que ambos têm previsão constitucional.
A sociedade deseja uma melhor segurança pública, com menores índices de
criminalidade e justiça mais eficiente. De um outro lado, existe os indivíduos que serão
submetidos as regras na lei, desejam que seus direito e garantias sejam violados. Direito e
garantias esses previsto na Constituição Federal, lei maior e suprema do país, trazidos no
ordenamento como princípios fundamentais. Ocorre que as garantias constitucionais prevista
em nosso ordenamento não podem ser esquecidas.
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CONCLUSÃO

A presente monografia teve como objetivo analisar a Lei 12.654/2012, que traz em
seu dispositivo duas inovações no ordenamento jurídico brasileiro: a coleta de material
biológico para obtenção de perfil genético como modalidade de identificação criminal e a
instituição de um banco nacional de perfil genético.
Para que fosse atingido o objetivo da presente monografia foi feita uma compilação
de matérias relacionados ao tema, extraídas da legislação, doutrinas, artigos e jurisprudência
dos tribunais, principalmente dos superiores.
Ademais, a metodologia adotada foi bibliográfica, de forma mista, extraindo dados
de estudo feito na sociedade e em casos específicos.
Para se chegar na conclusão do tema foi necessário aborda diversos assuntos.
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Sobre a necessidade de individualizar e distinguir as pessoas, pois se trata de um
interesse social, ou seja é um fator de segurança jurídica e organização social. Assim a
identidade humana impõem ao Estado garantir e proteger a pessoa contra violações que
decorrem do direito a personalidade, além do dever de desenvolver e aplicar tecnologias
capazes de individualizar e distinguir o cidadão.
Vimos que houve avanços científicos no campo da identificação humana, utilizando
a identificação biológica pode acreditar em um elevado grau de acerto, o que só foi possível
com os métodos biométricos.
Neste contexto, a aplicação dos métodos de identificação criminal repercute nos
direitos fundamentais, uma vez que o procedimento visa obter informações e características a
partir do corpo humano. Ademais, a legitimidade, contrapõe a proteção da dignidade humana,
a qual não se restringe a proteção da entidade corporal, pois tem dimensões espirituais e
psíquica da pessoa.
No Estado Democrático de Direito, a investigação criminal é um dever estatal, que
adequa-se aos direitos fundamentais.
Vale destacar que a aplicação da identificação genética para fins criminais, requer
que seja observado os princípios da proteção dos dados genéticos, que veda o uso do DNA
apenas para a finalidade a que foi solicitada. Contudo, impõe a definição de um regime jurídico
que torne o emprego da identificação genética e de seus bancos de dados um recurso
investigativo restrito as regras prevista em lei.
Em que pese, a análise realizada é possível o fornecimento de material genético
para fins de identificação criminal, porem deve ser realizado utilizando de métodos indolor,
como fios de cabelo e salivas, para que não tenha qualquer prejuízo a integridade física do
acusado.
No entanto, pode concluir-se que em razão da convivência de liberdade e de
interesse público relevante, o poder público é legitimado para aplicação da medidas, desde que
respeitados os limites previstos na Constituição.
Dessa forma, o problema em questão é a possibilidade do fornecimento de material
genético para fins de identificação criminal de forma compulsória. Ademais é possível o
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fornecimento de material genético de forma compulsória para fins de identificação criminal nos
termos da lei, ainda que viole vários direitos e garantias constitucionais, tal procedimento
poderá ser solicitado pelo juiz sempre que julgar necessário, pautado no interesse social.
A sociedade deseja uma melhor segurança pública, com menores índices de
criminalidade e justiça mais eficiente. De um outro lado, existe os indivíduos que serão
submetidos as regras na lei, desejam que seus direito e garantias sejam violados. Direito e
garantias esses previsto na Constituição Federal, lei maior e suprema do país, trazidos no
ordenamento como princípios fundamentais.
Não obstante, cabe ao Estado, como parte ativa do processo penal o dever de acusar
e levantar provas contra o investigado, uma vez que a lei não é clara quanto as consequências
da recusa.
Por fim, a pesquisa foi conclusiva, devendo considerar que os direitos e garantias
individuais não têm caráter absoluto aos interesses públicos legítimos, assim, a criação de um
bando de dados criminais no Brasil é provável através da edição da Lei, estabelecendo limites
da medidas restritivas das prerrogativas individuais e que regule minunciosamente seu
funcionamento.

REFERÊNCIAS

ALBARELLOS, Laura Adriana. Identificación Humana y Bases de Datos Genéticos.
Azcapotzalco: Ubijus Editorial, 2009.

ALBUQUERQUE, Marcelo Schirmer. A garantia de não auto-incriminação: extensão e limites.
Belo Horizonte: Del Rey, 2008.

BARROS, Flaviane de Maggalhães. Investigação Policial e direito à ampla defesa: dificuldade
de uma interpretação adequada à constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2009.

41

www.conteudojuridico.com.br
BONACCORSO, Norma Sueli. Aspectos técnicos, éticos e jurídicos relacionados com a
criação de banco de dados criminais de DNA no brasil. 2010. 231 f. Tese de (Doutorado em
Direito Penal) Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo.

BRASIL.
Constituição
Federal
(1988).
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 12
out. 2017.

BRASIL. Lei n° 8.069 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm. Acesso em: 14 out. 2017.

BRASIL. Lei 12.037, de 1° de outubro de 2009. Lei de Identificação Criminal. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12037.htm. Acesso em: 14 out.
2017.

BRASIL. Lei n° 12.654, de 28 de maio de 2012. Lei de Execução Penal. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12654.htm. Acesso em: 07 out.
2017.

CALLEGARI, André Luis; WERMUNTH, Maiuel Andelo Deordi; ENGELMANN, Wilson.
DNA e investigação criminal no Brasil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.

CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

CORRÊA, Luiz Fernando. Ações para combater a criminalidade no país. Revista Perícia
Federal. DNA forense: técnicas de coleta em locais de crimes, ano V, n. 18, 2004.

GIOVANELLI, Alexandre; GARRIDO, Rodrigo Grazinoli. A perícia criminal no Brasil como
instância legitimadora de práticas policiais inquisitoriais. Revista do Laboratório de Estudos da
Violência
da
UNESP,
Marília
ed.
7,
jun.
2011.
Disponível
em:
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/levs/article/view/1672/1420. Acesso em: 16
set. 2017.

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal Parte Especial. 9ª Ed. Vol. IV. Rio de Janeiro:
Impetus, 2013.

42

www.conteudojuridico.com.br
LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. 3ª ed. Salvador: Jus
Podivm, 2015.

MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinicius. A identificação compulsória pelo perfil genético e a
hipérbole do direito ao silêncio. Genjurídico. São Paulo, 1° de junho de 2017. Disponível em:
MEDEIROS, José Roberto. A genética na prova penal. São Paulo: Pillares, 2009.

MIRABETE, Júlio Fabrini. Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2008.

NETO, Mário Canabarro Trois. Direito Penal à não autoincriminação e direito ao silêncio. Porto
Alegre: Livraria do advogado, 2011.

NICOLITT, André Luiz; WEHRS, Carlos Ribeiro. Intervenções corporais no Processo Penal e
na Nova Identificação criminal Lei n° 12.654/12. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

NOVAES, Luiz Carlos Garcez. A identificação humana por DNA. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2012.

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo e Execução Penal. Rio de Janeiro: Forense,
2014.

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Breves notas sobre a não autoincriminação. Revista de
Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 41, abr. 2011. Disponível em:
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/. Acesso em: 07 out. 2017.

PASQUALI, Luiz; ARAÚJO, Marcos Elias Cláudio. Datiloscopia: a determinação dos dedos.
Brasília: L. Pasquali, 2006. Disponível em:
http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br/arquivos/File/forum/historico_processos.pdf.
Acesso em: 21 set. 2017.

PORTUGAL,
Código
de
Processo
Penal.
Disponível
em:
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?ficha=101&artigo_id=&nid=199&pa
gina=2&tabela=leis&nversao=&so_miolo. Acesso em: 16 set. 2017.

QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: (o princípio nemo
tenetur se detegere e suas decorrências no processo penal). São Paulo: Saraiva, 2003.
43

www.conteudojuridico.com.br

SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. Manual de biodireito.
Belo Horizonte: Del Rey, 2009.

SANGUINÉ, Lívia de Maman. O direito de não produzir prova contra si mesmo no direito
comparado: nemo tenetur se detegere (1). Boletim IBCCRIM nº 221. São Paulo: IBCCRIM,
2011.
http://paginasdeprocessopenal.com.br/wp-content/uploads/2015/02/artigo-nemo-tenetur-sedetegere-1.pdf. Acesso em: 03 set. 2017.

SILVA, Emílio de Oliveira. Identificação Genética para Fins Criminais. Belo Horizonte: Del
Rey, 2014.

SOBRINHO, Mário Sérgio. A identificação criminal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 8ª ed.
Salvador: Jus Podivm, 2013.

44

