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O NOVO ART. 225 DO CÓDIGO PENAL E A QUESTÃO DO DIREITO
INTERTEMPORAL
RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA: Procurador de
Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia.
Professor de Direito Processual Penal da UNIFACS. Pósgraduado, lato sensu, pela Universidade de
Salamanca/Espanha
(Direito
Processual
Penal).
Especialista em Processo pela UNIFACS.
A Lei nº. 13.718/18 deu nova redação ao art. 225 do Código Penal, alterando
o seu caput e revogando o parágrafo único. A redação anterior estabelecia que os
crimes contra a dignidade sexual, em regra, eram de ação penal pública
condicionada à representação, salvo quando a vítima fosse menor de dezoito anos,
ou pessoa vulnerável, casos nos quais a ação penal seria pública incondicionada.
Agora, com a nova redação, independentemente da idade ou condição do
ofendido, todos os crimes tipificados nos Capítulos I e II do Título VI do Código
Penal são de ação penal pública incondicionada.
Neste artigo abordarei apenas a questão do Direito Intertemporal, ou seja, a
aplicação do novo dispositivo às infrações penais praticadas anteriormente,
cometidas ainda na vigência do antigo art. 225.
Como se sabe há dois princípios que regem o Direito Intertemporal das leis
em matéria criminal: o primeiro segundo o qual a lei penal não retroage salvo para
beneficiar o réu nos termos do art. 2°., parágrafo único do Código Penal e art. 5°.,
XL da Constituição Federal. Este princípio se insere no Título dos Direitos e Garantias
Fundamentais da nossa Carta Magna e tem aplicação imediata (§ 1°. do mesmo art.
5°.), além do que, como garantia e direito fundamentais, tem força vinculante, “ no

sólo a los poderes públicos, sino también a todos los ciudadanos”, como afirma
Perez Luño[1], tendo também uma conotação imperativa, “ porque dotada de
caráter jurídico-positivo”.[2]
O segundo princípio é o da aplicação imediata da lei processual penal,
preconizado pelo art. 2°. do Código de Processo Penal e que proclama a regra da
aplicação imediata (tempus regit actum).
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Pois bem.
Com a nova redação do art. 225, não mais será exigida a representação da
vítima para o exercício da ação penal pública, ainda que se trate de maior de dezoito
anos e pessoa não vulnerável. Pergunto: e relativamente aos fatos praticados (nos
termos do art. 4º. do Código Penal) antes da alteração legislativa, continuará sendo
exigível aquela “condição específica de procedibilidade”, quando se tratar de vítima
maior ou não vulnerável?
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A resposta exige que se defina a natureza jurídica da referida norma: seria ela
de natureza processual, penal ou híbrida/mista (penal e processual)? Se se admitir
a natureza puramente processual, não há que se falar em retroatividade ou
irretroatividade, sendo a sua aplicação imediata, independentemente do tempo do
crime. Porém, se aceitarmos que é uma norma de caráter também penal (portanto,
híbrida ou mista), a irretroatividade impõe-se (ou a ultra atividade da lei revogada),
pois, indiscutivelmente, sendo disposição penal mais gravosa deve ser observado o
princípio da irretroatividade. Aqui, é importante que se diga não estar se
confundindo lei com norma jurídica.
5
Esta matéria relativa a normas híbridas ou mistas, apesar de combatida por
alguns, mostra-se de fácil compreensão. O jurista lusitano e Professor da Faculdade
de Direito do Porto, Taipa de Carvalho, após afirmar que “ está em crescendo uma

corrente que acolhe uma criteriosa perspectiva material - que distingue, dentro do
direito processual penal, as normas processuais penais materiais das normas
processuais formais”, adverte que dentro de uma visão de “ hermenêutica
teleológico-material determine-se que à sucessão de leis processuais penais
materiais sejam aplicados o princípio da irretroactividade da lei desfavorável e o da
retroactividade da lei favorável.”[3] Ele explica que tais normas de natureza mista
(designação também usada por ele), “embora processuais, são também plenamente
materiais ou substantivas.”[4]
Informa, ainda, que o alemão Klaus Tiedemann “ destaca a exigência

metodológica e a importância prática da distinção das normas processuais em
normas processuais meramente formais ou técnicas e normas processuais
substancialmente materiais”, o mesmo ocorrendo com o francês Georges
Levasseur.[5]
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Feitas tais considerações, lembra-se que por lei penal mais benéfica não se
deve entender apenas aquela que comine pena menor, pois “ en principio, la

retroactividad es de la ley penal e debe extenderse a toda disposición penal que
desincrimine, que convierta un delito en contravención, que introduzca una nueva
causa de justificación, una nueva causa de inculpabilidad o una causa que impida la
operatividad de la punibilidad, es dicer, al todo el contenido que hace recaer sobre
la conduta”, sendo necessário que se tenha em conta uma série de outras
circunstâncias, o que implica em admitir que “la individualización de la ley penal
más benigna deba hacerse en cada caso concreto, tal como ensina Zaffaroni.[6]
Portanto, normas de Direito Material não são apenas as de caráter
incriminador, as que definem fatos puníveis e cominam as respectivas sanções
(normas penais em sentido estrito), mas “também aquelas que completam o

sistema penal com os seus princípios gerais e dispõem sobre a aplicação e os limites
das normas incriminadoras”, como bem esclarece Aníbal Bruno.[7]
Ora, um dispositivo legal (aqui, repita-se, não se está confundindo, por óbvio,
norma com lei) que trate de exigir (ou deixar de exigir) a representação para o
exercício de uma ação penal pública, tem, indiscutivelmente, um aspecto híbrido.
Tratando-se de uma “condição específica de procedibilidade”, visível é o seu caráter
processual penal. Nada obstante, há também um aspecto que “toca” o Direito
Material, pois, como se sabe, a representação submete-se a um prazo decadencial
(seis meses), findo o qual ocorrerá a extinção da punibilidade, pela decadência, nos
termos do art. 107, IV, do Código Penal. Eis onde se situa a “face” material do art.
225 do Código Penal. Trata-se, portanto, de uma norma processual penal material.
A propósito, veja-se Carlos Maximiliano: “Quanto aos institutos jurídicos de

caráter misto, observam-se as regras atinentes ao critério indicado em espécie
determinada. Sirva de exemplo a querela: direito de queixa é substantivo; processo
da queixa é adjetivo; segundo uma e outra hipótese orienta-se a aplicação do
Direito Intertemporal. O preceito sobre observância imediata refere-se a normas
processuais no sentido próprio; não abrange casos de diplomas que, embora
tenham feição formal, apresentam, entretanto, prevalentes os caracteres do Direito
Penal Substantivo; nesta hipótese, predominam os postulados do Direito Transitório
Material.”[8]
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Comentando a respeito das normas de caráter misto, assim já se pronunciou
Rogério Lauria Tucci: “Daí porque deverão ser aplicadas, a propósito, consoante

várias vezes também frisamos, e em face da conotação prevalecente de direito
penal material das respectivas normas, as disposições legais mais favoráveis ao réu,
ressalvando-se sempre, como em todos os sucessos ventilados, a possibilidade de
temperança pelas regras de direito transitório, - estas excepcionais por natureza.”[9]
Outra não é a opinião de Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho: “ Se
Boletim Conteúdo Jurídico n. 875 de 13/10/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

a norma processual contém dispositivo que, de alguma forma, limita direitos
fundamentais do cidadão, materialmente assegurados, já não se pode defini-la
como norma puramente processual, mas como norma processual com conteúdo
material ou norma mista. Sendo assim, a ela se aplica a regra de direito
intertemporal penal e não processual.”[10] Atente-se, ademais, “que a natureza
processual de uma lei não depende do corpo de disposições em que esteja inserida,
mas sim de seu conteúdo próprio”.[11]
Diante do exposto, chega-se à conclusão que, relativamente aos crimes contra
a dignidade sexual tipificados nos
5 arts. 213 a 218-C do Código Penal, e praticados
antes da vigência da nova lei (e aqui relevante será a data da ação ou da omissão,
nos termos do art. 4º. do Código Penal), o início da persecução penal (desde a
instauração do Inquérito Policial) continua a depender da representação, salvo,
evidentemente, tratando-se de vítima menor de dezoito anos ou vulnerável. Em
outras palavras: o novo art. 225 não pode retroagir, sendo forçoso admitir uma
verdadeira ultra atividade da disposição antiga.
NOTAS:
[1] Los Derechos Fundamentales, Madrid: Editora Tecnos, 1993, p. 67.
[2] Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco, São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 7ª. ed., 2001, p. 62.
[3] Sucessão de Leis Penais, Coimbra: Coimbra Editora, págs. 219/220.
[4] Ob, cit., p. 220.
[5] Idem.
[6] Tratado de Derecho Penal, Parte General, I, Buenos Aires: Editora Ediar,
1987, págs. 463 e 464.
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[7] Direito Penal, Parte Geral, Vol. I, Tomo I, Rio de Janeiro: Forense, 1959, p.
181.
[8] Direito Intertemporal, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955, p. 314.
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[9] Direito Intertemporal e a Nova Codificação Processual Penal, São Paulo:
José Bushatsky, Editor, 1975, 124.
[10] O Processo Penal em Face da Constituição, Rio de Janeiro: Forense, 1998,
p. 137.
[11] Eduardo J. Couture, Interpretação das Leis Processuais, Rio de Janeiro:
Forense, 4ª, ed., 2001, p. 36 (tradução de Gilda Maciel Corrêa Meyer Russomano).
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UNIÃO HOMOAFETIVA - A UNIÃO HOMOAFETIVA E A GARANTIA DE
DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀQUELES QUE SE RELACIONAM COM PESSOAS DO
MESMO SEXO
OSWALDO MACHADO NETO: Advogado.
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RESUMO: Os direitos fundamentais, essenciais à existência humana, direcionam a
atuação estatal a fim de concretizar os fins perseguidos pelo Estado. O disposto no
art. 5º da Constituição Federal deixa claro que todos são iguais perante a lei,
garantindo-se, dentre outros direitos, a inviolabilidade do da intimidade, da vida,
honra e a imagem das pessoas. Com a nova noção de família, desatrelado do que
é considerado convencional, revela-se possível o surgimento de relações entre
pessoas homoafetivas, com diversas consequências jurídicas daí decorrentes. O
presente artigo busca fazer uma análise dessas novas relações e da observância dos
direitos das pessoas com relacionamentos homoafetivos.
Palavras-chave: Direito. Família. Casais homoafetivos. Entidade familiar.

5
I – DIREITOS FUNDAMENTAIS:
ASPECTOS HISTÓRICOS

A definição de direitos fundamentais não é tarefa fácil. Deve-se apresentar o
que os dá características peculiares, demonstrando o seu duplo caráter, uma vez
que, ao mesmo tempo, servem como limites para a atuação do Estado, evitando
abusos (übermassverbot – vedação ao excesso), e como limite ao desempenho das
ações individuais de cada cidadão, na medida em que é vedado a um particular
invadir a esfera dos direitos de outro.
Vários acontecimentos marcaram a luta por condições mais dignas de vida e
deram origem ao reconhecimento de direitos fundamentais, conforme ensina José
Afonso da Silva (2006, p. 150). Segundo o autor, importantes documentos foram
elaborados na Inglaterra a fim de assegurar direitos fundamentais, como a Magna
Carta de 1215, a Petition of Rights, o Habeas Corpus Act e o Bill of Rights, que
condicionaram a formação de regras de ampla proteção a tais direitos.
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Assembleia
Constituinte Francesa em agosto de 1789, também proclamou direitos importantes,
como a liberdade, a igualdade, a propriedade e legalidade, garantias liberais que
permanecem nas declarações contemporâneas.
9
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No Brasil, todas as constituições versaram sobre direitos fundamentais. As
Constituições brasileiras sempre trouxeram uma declaração de direitos
fundamentais. Desde a Constituição do Império, de 1824, diversos direitos
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fundamentais foram trazidos, dentre eles a ideia de igualdade, legalidade, livre
manifestação de pensamento, proibição de censura prévia, reserva legal e
anterioridade, juiz natural, direito de petição, dentre outros.
A Constituição de 1891, posteriormente, também trazia em seu corpo uma
declaração de direitos, que assegurava aos brasileiros e estrangeiros residentes no
país a inviolabilidade dos direitos referentes à liberdade, segurança e propriedade.
Referido documento resguardava, basicamente, os direitos e garantias individuais.
A Constituição de 1934, promulgada, foi sucedida pela de 1937, outorgada
por Getúlio Vargas, instituindo um regime totalmente ditatorial em nítido
desrespeito aos direitos e garantias fundamentais.
A Constituição de 1946, num movimento de superação de retrocessos
operados pela Constituição “Polaca”, voltou a contar com uma declaração de
direitos, estabelecendo normas sobre a nacionalidade e a cidadania, bem como
sobre direitos e garantias individuais do cidadão.
Por fim, a Constituição Federal de 1988 reforça a necessidade de garantia e
solidificação dos direitos fundamentais ao ser a primeira a trazer o título
relacionado às garantias dos indivíduos antes do capítulo que trata da organização
do Estado. Trata-se de sutil – porém simbólica – mudança, que indica a preocupação
do constituinte de 88 com os problemas vividos na década anterior, especialmente
pela constante violação de direitos humanos ocorridas no período de exceção.
II – A UNIÃO HOMOAFETIVA – BREVE HISTÓRICO
Na Grécia antiga, era privilégio dos bem nascidos o livre exercício da
sexualidade, de modo que fazia parte da vida cotidiana dos deuses, heróis e reis o
homossexualismo. Famosos casais de pessoas do mesmo sexo foram retratados
pela mitologia grega, tal como Zeus e Gamimede, Aquiles e Patroclo. A
heterossexualidade, na sociedade grega, era considerada uma necessidade
reservada à procriação da raça humana, onde homem e mulher se juntavam para
multiplicar a espécie. Já a homossexualidade era tida como uma necessidade
10
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natural, digna de ambientes cultos, legítima manifestação da libido. As
representações teatrais dão claros sinais das tendências homossexuais da civilização
grega, onde os papéis femininos eram sempre representados por homens
travestidos.
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As severas leis gregas condenavam a pederastia, tolerando-a somente para os
gregos adultos que tutelavam meninos para fins educacionais e para sua inserção
no convívio social. O mito de Orfeu representava a pederastia, pois, após a morte
de Eurídice, se apaixonou por pessoas do mesmo sexo.
Durante o período Renascentista, vários intelectuais da época cultivavam
paixões homossexuais, como é o caso, por exemplo, de Miguel Ângelo e Francis
Bacon.
Convém registrar que o termo homossexualismo foi introduzido na literatura
médica em 1869, pela médica Karoly Benkert, que o instituiu na raiz da palavra
grega homo (semelhante) e a palavra latina sexus (sexo), que redunda em
sexualidade exercida com uma pessoa do mesmo sexo. Por muito tempo, inclusive,
5
o homossexualismo foi tratado como um distúrbio mental, uma doença.
Esse cenário passa a mudar nos últimos anos, ao perceber-se que a
homossexualidade não é uma doença, mas orientação do indivíduo relacionada aos
seus direitos da personalidade, especialmente com a dignidade da pessoa humana,
no que diz respeito ao direito de guiar sua própria vida em conformidade com suas
próprias decisões (autonomia).
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi dado um enorme
passo na valorização e respeito ao cidadão, independentemente de qualquer
ideologia ou distinção quanto à cor, origem, raça ou sexo. Sendo o direito uma
ciência evolutiva, não poderia deixar de acompanhar a evolução das relações
sociais. Por isso, necessário o debate acadêmico e jurídico, sempre em prol do
atingimento dos objetivos constitucionais de proporcionar uma sociedade livre,
justa e igualitária, promovendo o bem de todos.
III – O ORDENAMENTO JURÍDICO E A JURISPRUDÊNCIA: SUPERAÇÃO DO
RIGOR LEGAL PARA O RECONHECIMENTO DE DIREITOS ÀQUELES QUE SE
RELACIONAM COM PESSOAS DO MESMO SEXO
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O ordenamento jurídico brasileiro não conta com uma legislação específica
para a tutela dos direitos das minorias compostas pelos homossexuais. Aliás, o
Código Civil de 2002, e até mesmo a Constituição Federal de 88, ao tratar das
relações afetivas acabam por mencionar somente as relações entre homem e
mulher.
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial
proteção do Estado.
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida
a união estável entre o homem e a mulher como entidade
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com
o objetivo de constituição de família.
Os referidos dispositivos legais, ao restringirem o reconhecimento da união
estável às relações entre homem e mulher, acabam por criar uma tensão com o que
dispõe o caput do art. 5º, também da Constituição Federal, que assegura a
igualdade formal entre as pessoas, garantindo-lhes tratamento isonômico
independentemente de qualquer tipo de distinção. Convém perceber, dessa forma,
que a união entre pessoas do mesmo sexo, como decorrência das novas relações
socioafetivas existentes, deve ser reconhecida, garantindo-se os direitos àqueles
que, a despeito de serem do mesmo sexo, decidiram por manter uma relação
baseada no afeto, o que é suficiente para a caracterização como entidade familiar.
É claro que esse entendimento não é imune a críticas. Diversas pessoas, a
grande maioria pautada por paixões religiosas, acabam por criticar a possibilidade
da referida união, mesmo que desvinculada de qualquer argumento jurídico apto a
justificar a negativa do reconhecimento de direitos aos que se relacionam com
pessoas do mesmo sexo.
Ora, sendo a relação entre duas pessoas um assunto de interesse meramente
particular, protegido pelo direito à honra, à intimidade e à vida privada, a
intervenção do Estado nessas relações deve ser mínima, incidindo tão somente em
caso de eventuais violações aos direitos daqueles que estão inseridos em tais
relações.
12
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É certo que, hoje, a prioridade nas relações familiares é a presença do afeto,
independentemente do sexo das pessoas de onde esse afeto parte. A dualidade de
sexo deixa de ser uma exigência para que sejam reconhecidas as entidades
familiares. Presente o afeto, é preciso garantir que as pessoas que compõem aquele
núcleo familiar estejam protegidas pelo direito das famílias – independentemente
do sexo das pessoas que o integram.
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Esse entendimento, de defesa e reconhecimento dos direitos das entidades
familiares formadas por pessoas do mesmo sexo, foi afirmado pioneiramente pelo
Supremo Tribunal Federal ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4277,
do Distrito Federal, em conjunto com a Arguição de Descumprimento de Preceito
fundamental 132, do Rio de Janeiro, em que se reconheceu enfaticamente a
possibilidade de se reconhecer união estável entre pessoas do mesmo sexo.
Segundo o Supremo Tribunal Federal:
Ementa:
1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL
(ADPF). PERDA PARCIAL DE OBJETO.
5
RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO
HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO
INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE
AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO.
Encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº
4.277-DF, com a finalidade de conferir “interpretação
conforme à Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil.
Atendimento das condições da ação.
2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM
RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA
HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA
ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A
PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO
CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO
PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL.
LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE,
INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE
13
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VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA.
CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, salvo disposição
constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não
se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição de
preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição
Federal, por colidir frontalmente com o objetivo
constitucional de “promover o bem de todos”. Silêncio
normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo
dos indivíduos como saque da kelseniana “norma geral
negativa”, segundo a qual “o que não estiver juridicamente
proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido”.
Reconhecimento do direito àpreferência sexual como direta
emanação do princípio da “dignidade da pessoa humana”:
direito a auto-estima no mais elevado ponto da consciência
do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto normativo da
proibição do preconceito para a proclamação do direito à
liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da
autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da
sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade
constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade.
Cláusula pétrea.
3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA
FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
NÃO
EMPRESTA
AO
SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM
SIGNIFICADO
ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A
FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E
PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR
FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O caput do
art. 226 confere à família, base da sociedade, especial
proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição da
família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de
núcleo doméstico, pouco importando se formal ou
informalmente constituída, ou se integrada por casais
heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de
1988, ao utilizar-se da expressão “família”, não limita sua
14
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formação a casais heteroafetivos nem a formalidade
cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como
instituição privada que, voluntariamente constituída entre
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pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil
uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que é o
principal lócus institucional de concreção dos direitos
fundamentais que a própria Constituição designa
por “intimidade e vida privada”(inciso X do art. 5º). Isonomia
entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que
somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual
direito subjetivo à formação de uma autonomizada família.
Família como figura central ou continente, de que tudo o mais
é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não-reducionista
do conceito de família como instituição que também se forma
por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição
Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na
direção do pluralismo como categoria sócio-político-cultural.
5
Competência
do Supremo Tribunal Federal para manter,
interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu
fundamental atributo da coerência, o que passa pela
eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das
pessoas.
4. UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL
REFERIDA A HOMEM E MULHER, MAS APENAS PARA
ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO
CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS
HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS
TIPOLOGIAS
DO
GÊNERO
HUMANO. IDENTIDADE
CONSTITUCIONAL
DOS
CONCEITOS
DE “ENTIDADE
FAMILIAR” E “FAMÍLIA”.
A
referência
constitucional à dualidade básica homem/mulher, no § 3º do
seu art. 226, deve-se ao centrado intuito de não se perder a
menor oportunidade para favorecer relações jurídicas
horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades
domésticas. Reforço normativo a um mais eficiente combate
à

renitência

patriarcal

dos

costumes

brasileiros.
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Impossibilidade de uso da letra da Constituição para
ressuscitar o art. 175 da Carta de 1967/1969. Não há como
fazer rolar a cabeça do art. 226 no patíbulo do seu parágrafo
terceiro. Dispositivo que, ao utilizar da terminologia “entidade
familiar”, não pretendeu diferenciá-la da “família”. Inexistência
de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas
formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo
doméstico. Emprego do fraseado “entidade familiar” como
sinônimo perfeito de família. A Constituição não interdita a
formação de família por pessoas do mesmo sexo.
Consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém
senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo
interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá
na hipótese sub judice. Inexistência do direito dos indivíduos
heteroafetivos à sua não-equiparação jurídica com os
indivíduos homoafetivos. Aplicabilidade do § 2º do art. 5º da
Constituição Federal, a evidenciar que outros direitos e
garantias, não expressamente listados na Constituição,
emergem “do regime e dos princípios por ela adotados”,
verbis: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios
por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte”.
5.
DIVERGÊNCIAS
LATERAIS
QUANTO
À
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. Anotação de que os
Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar
Peluso convergiram no particular entendimento da
impossibilidade de ortodoxo enquadramento da união
homoafetiva nas espécies de família constitucionalmente
estabelecidas. Sem embargo, reconheceram a união entre
parceiros do mesmo sexo como uma nova forma de entidade
familiar. Matéria aberta à conformação legislativa, sem
prejuízo do reconhecimento da imediata auto-aplicabilidade
da Constituição.
6. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM
CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA
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DA INTERPRETAÇÃO CONFORME). RECONHECIMENTO DA
UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA
DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de interpretação em
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sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do
Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se
necessária a utilização da técnica de “interpretação
conforme à Constituição”. Isso para excluir do dispositivo em
causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da
união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo
sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito
segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências
da união estável heteroafetiva.
Dessa forma, é de se concluir que o Poder Judiciário conferiu efeitos jurídicos
àquilo que já vinha acontecendo, há muitos anos, no mundo dos fatos: as relações
entre pessoas do mesmo constituem espécie de entidade familiar e devem receber
a proteção e reconhecimento daí decorrentes.
5

Ainda nesse sentido, recente é a manifestação da Corte Interamericana de
Direitos Humanos (Corte IDH) sobre o tema. A Corte IDH é órgão jurisdicional e
consultivo previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San
José da Costa Rica), do qual o Brasil é estado signatário.
Ao apreciar a Opinião Consultiva de nº 24, dois pontos específicos estão
relacionados com a temática:
Mudança de nome e registro – A Corte considerou que
o nome e a menção a sexo nos documentos de registro de
acordo com a identidade de gênero autopercebida são
garantias protegidas pela Convenção Americana de Direitos
Humanos. Nesse sentido, os Estados parte da OEA estão
obrigados a reconhecer, regular e estabelecer os
procedimentos adequados para o alcance dessas garantias.
União entre pessoas do mesmo sexo – No que se refere
à proteção dos direitos referentes à união homoafetiva, o
posicionamento apresentado pela Corte reitera que a
Convenção Americana não protege um determinado modelo
de família. “Como a própria definição de família não é
17
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591340

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 875 de 13/10/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

exclusiva daquela composta por casal heterossexual, o
Tribunal considera que o vínculo familiar que pode derivar de
um casal do mesmo sexo se encontra protegido pela
Convenção Americana de Direitos Humanos. Por isso, todos
os direitos patrimoniais que derivam desse vínculo devem ser
protegidos – sem qualquer discriminação no que diz respeito
às garantias já estabelecidas para uniões entre casais
heterossexuais”.
IV – OBSERVAÇÕES FINAIS
Com base em tudo o que foi exposto, percebe-se que o ordenamento jurídico
brasileiro precisa passar por uma atualização normativa. Primeiro, em sede
constitucional, a fim de garantir expressamente proteção às entidades familiares
compostas por pessoas do mesmo sexo. Em segundo momento, faz-se necessário
alterar o art. 1.723, do Código Civil, com o mesmo objetivo.
Iniciando esse movimento jurídico de garantia de direitos às relações
homoafetivas, o Supremo Tribunal Federal deu o pontapé inicial na jurisprudência
dos Tribunais Superiores no importante julgamento conjunto da ADIN 4277 e ADPF
132, no sentido de reconhecer proteção às entidades familiares compostas por
pessoas do mesmo sexo.
É importante perceber que a decisão do Supremo Tribunal Federal está
alinhada ao recente entendimento da Corte IDH no sentido de que a Convenção
Americana de Direitos Humanos reconhece a proteção às entidades familiares
formadas por pessoas do mesmo sexo.
É crescente, portanto, o reconhecimento jurídico, inclusive no âmbito
internacional, da proteção às famílias compostas por pessoas do mesmo sexo.
Apesar de inexistir um tratado internacional específico sobre o tema, é possível,
através da interpretação dos direitos humanos já tutelados, chegar-se à conclusão
de que é exigível tal proteção. Prova disso é a resposta dada, pela Corte IDH, à
Opinião Consultiva 24/17.
Assim, apesar de o atual cenário político brasileiro, em que o candidato mais
cotado a assumir a Presidência da República, por mais de uma vez, já deu
18
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manifestações homofóbicas, é possível visualizar que as cortes internas e
internacionais estão voltadas à causa das minorias no sentido de conferir direitos
caros a essas coletividades.
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Espera-se que o ódio manifestado por determinada parcela da população
brasileira não cause o chamado efeito backlash da jurisdição constitucional, o que
poderia gerar um retrocesso na proteção dos direitos das minorias. Apesar do
complexo cenário, a esperança é no sentido de serem mantidas e aumentadas as
conquistas atingidas pela população LGBT, no sentido de garantir-se, cada vez mais,
respeito aos seus direitos e à sua autonomia.
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RESUMO: O presente estudo pretende expor a Defensoria Pública como uma
instituição imprescindível para a tutela dos interesses e direitos individuais e
coletivos sob o prisma das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de
2015 (CPC/2015). O CPC/2015 trouxe a Defensoria Pública em um título específico,
dispondo sobre o regramento e diretrizes da carreira. Ressaltou-se no CPC/2015 a
Defensoria Pública como instituição autônoma e integrante do sistema de justiça,
deixando clara a sua independência em relação ao corpo institucional de
advogados e a tratando em igualdade de condições com os demais atores
processuais. Com o fim de efetivar e desburocratizar a atuação da Defensoria
Pública, o CPC/2015 trouxe alguns dispositivos, tais como os arts. 139, X, 185 a 187,
445, §4º, IV, 513, §2º, 555, §1º, 565, §2º e 976 e seguintes. Tais inovações
demonstram a sedimentação do papel institucional da Defensoria Pública
enquanto instrumento de efetivação do acesso à justiça.
Palavras-chave: Defensoria Pública; direitos individuais e coletivos; acesso à
justiça; Constituição Federal; CPC/2015.
SUMÁRIO: Introdução. 1 – Ampliação do acesso à justiça após a Constituição
Federal de 1988: necessidade de elaboração de um novo Código de Processo Civil.
5 2 – A Defensoria Pública sob o prisma do CPC de 2015: a efetivação do acesso à
justiça e das três ondas renovatórias. 3 – Efetividade normativa conferida pelo
CPC/2015 à Defensoria Pública. 4 – Defensoria Pública e a resolução de demandas
coletivas no CPC/2015. Conclusão. Referências.
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INTRODUÇÃO
A Defensoria Pública vem se mostrando como uma instituição imprescindível
para a tutela dos interesses e direitos individuais e coletivos, tal como fomentado
pela Emenda Constitucional nº 80/2014.
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Diante das várias reinvindicações propostas pelos Defensores Públicos junto
à Comissão de Juristas responsável por elaborar o Código de Processo Civil de 2015,
foi aprovada a criação de um capítulo específico sobre a Defensoria Pública na parte
geral do novo CPC, bem como a inclusão da Defensoria Pública como legitimada a
provocar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), visando à
coletivização quantitativa de causas sob sua responsabilidade.
Assim, o Código de Processo Civil de 2015 – em alinhamento à Lei
Complementar nº 132 e à Emenda Constitucional nº 80 –, trouxe a Defensoria
Pública em um título específico, dispondo sobre o regramento e diretrizes próprias
da carreira. Ademais, ressaltou a 5qualidade de instituição autônoma e integrante do
sistema de justiça, deixando clara a sua independência em relação ao corpo estatal
de advogados e a tratando em igualdade de condições com os demais atores
processuais.
Por certo, a inserção da Defensoria Pública enquanto instituição autônoma,
diferenciada e com regramentos próprios no bojo do CPC/2015 busca a
implementação do direito ao acesso à justiça, na medida em que traz regramentos
processuais peculiares que, em ultima ratio, tentam efetivar, desburocratizar e
trazer mais eficiência procedimental à atuação dos Defensores Públicos, ao mesmo
tempo que trazem maior tutela e igualdade material, dentro do processo civil, ao
assistido pela Defensoria.
Em razão de tal inovação legislativa e em consonância com os ideais do
acesso à justiça é que repousa a importância do presente estudo, haja vista que as
inovações constitucionais e processuais civis, trazidas pela Emenda Constitucional
nº 80 e pelo Código de Processo Civil de 2015, demonstram a sedimentação do
papel institucional da Defensoria Pública enquanto instrumento de acesso à justiça.
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Ademais, busca-se apresentar no presente trabalho acadêmico alguns dos
dispositivos do Código de Processo Civil de 2015 que operam diretamente no
sentido de efetivar e desburocratizar a atuação da Defensoria Pública, tais como os
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arts. 139, X, 185 a 187, 445, §4º, IV, 513, §2º, 555, §1º, 565, §2º e 976 e seguintes,
tudo com o fim de efetivar o acesso à justiça.
Isto posto, para a elaboração da presente monografia utilizou-se como
método a pesquisa bibliográfica e documental. Pelo método bibliográfico, foram
feitas pesquisas em diversas obras jurídicas, tais como livros, revistas, artigos
doutrinários e dissertações que tratam do tema. Quanto ao método documental,
procedeu-se à análise dos preceitos legais envolvidos, tais como a Constituição
Federal de 1988, o Código Processo Civil de 2015, a Lei Orgânica Nacional da
Defensoria Pública, e a Lei n° 1.060/1950.
Quanto à abordagem, utilizou-se o método dedutivo, partindo-se de
premissas gerais do direito para a abordagem de uma norma em particular,
analisando-se dispositivos do Código de Processo Civil de 2015.
Ao fim do estudo, será possível concluir que a institucionalização da
Defensoria Pública atende prontamente aos anseios da efetivação do acesso à
justiça, sendo que a inserção dessa Instituição no bojo do CPC/2015 traz
regramentos processuais peculiares que trazem mais eficiência procedimental à
atuação dos Defensores Públicos, ao mesmo tempo que trazem maior tutela e
igualdade material, dentro do processo civil, ao assistido pela Defensoria Pública.
1 – Ampliação do acesso à justiça após a Constituição Federal de 1988:
necessidade de elaboração de um novo Código de Processo Civil .
Após a Constituição de 1988, juntamente ao processo de democratização
das Instituições, verifica-se que a ampliação do acesso à justiça ocorreu com maior
vigor, em especial pelas alterações legais e processuais que deram maior
efetividade ao Poder Judiciário por meio, por exemplo, da assistência jurídica
integral e gratuita, dos juizados especiais e dos direitos difusos e coletivos.
Ainda, tal ampliação pode ser verificada na releitura e criação de alguns
órgãos de justiça, como ocorreu, por exemplo, com a Defensoria Pública[1][1] e o
Ministério Público, ambos marcados por maior autonomia e independência
funcional, e a descentralização Judiciária, no sentido de tornar a Justiça mais
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próxima e acessível a todos, bem como por novos instrumentos de
heterocomposição e autocomposição (MARINORI; ARENHART; e MITIDIERO 2016,
p. 173/174)
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Esse processo foi ainda mais aprofundado com a reforma constitucional do
Judiciário, ocorrida com a Emenda Constitucional 45/2014. A partir desse
instrumento constitucional, objetivou-se ampliar o sistema de fiscalização da
justiça, com a criação, por exemplo, do Conselho Nacional de Justiça. Objetivou-se
também o melhoramento de estruturas relacionadas ao acesso à justiça, a exemplo
da garantia de autonomia funcional e administrativa e a iniciativa para elaborar a
proposta orçamentária conferida à Defensoria Pública, o que foi integralmente
implementado com a Emenda Constitucional nº 74/2013 (RÉ, 2016, p. 114/115).
Nesse cenário, a reforma constitucional deixou clara a necessidade de uma
releitura do processo civil pátrio, no sentido de simplificar e agilizar o
funcionamento da justiça na esfera cível, tudo com o fim de tentar equacionar a
enorme quantidade de litígios propostos junto ao Judiciário de maneira a garantir
uma tutela jurídica efetiva.
5

Assim, o CPC de 2015 nasceu com a intenção de tornar mais célere a
prestação jurisdicional por meio de medidas constritivas e progressivas, tais como
algumas citadas por Rogério Arantes e Thiago Moreira (2015, p. 713), in verbis:
[...] eliminação de recursos como os embargos infringentes;
[...] redução do prazo em quádruplo para duplo para
apresentação de recursos pela Fazenda Pública; aumento dos
custos para recorrer, com multas maiores no caso de
manobras protelatórias e a necessidade de pagar honorários
advocatícios adicionais na fase recursal, dentre outros. As
medidas progressivas vieram em maior número, tais como o
grande reforço da conciliação e da mediação como meios
alternativos de solução de demandas [...]; o respeito à ordem
cronológica dos processos para julgamentos; a uniformização
dos prazos para a interposição de recursos; a orientação mais
incisiva no sentido de que os juízes devem seguir a
jurisprudência, as súmulas e os precedentes pertinentes ao
caso (em benefício da celeridade e da segurança jurídica) e
que ‘os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e
mantê-la estável, íntegra e coerente’; e a previsão de que
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todas as fases do processo poderão ocorrer por meios
eletrônicos e tudo poderá ser digitalizado.
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Dentro desse novo paradigma é que se insere o papel da Defensoria Pública,
Instituição esta que foi idealizada, de início, para garantir os direitos individuais dos
necessitados, mas que rapidamente absorveu os meios e métodos de tutela para a
coletivização de sua atuação processual.
2 – A Defensoria Pública sob o prisma do CPC de 2015: a efetivação do
acesso à justiça.
A Defensoria Pública teve participação fundamental na estrutura do Código
de Processo Civil de 2015, em especial quanto à tutela jurídica dos direitos difusos
e coletivos e à assistência jurídica das pessoas necessitadas.
Diante das várias reinvindicações propostas pelos Defensores Públicos junto
à Comissão de Juristas responsável por elaborar o novo CPC, foram aprovadas a
inclusão da Defensoria como legitimada a provocar o incidente de coletivização ou
IRDR, visando à coletivização quantitativa de causas sob sua responsabilidade, bem
como a criação de um capítulo específico sobre a Defensoria Pública na parte geral
do novo CPC (SCHWARTZ, 2015, p. 196).
O novo Código de Processo Civil – em alinhamento à Emenda Constitucional
nº 80 –, trouxe a Defensoria Pública em um título específico, dispondo sobre o
regramento e diretrizes próprias da carreira. Ademais, ressaltou a qualidade de
instituição autônoma e integrante do sistema de justiça, deixando clara a sua
independência em relação ao corpo estatal de advogados e a tratando em
igualdade de condições com os demais atores processuais.
Por certo, a inserção da Defensoria enquanto instituição autônoma,
diferenciada e com regramentos próprios no bojo do CPC/2015 busca à efetivação
do acesso à justiça, na medida em que traz regramentos processuais peculiares
que, em ultima ratio, buscam efetivar, desburocratizar e trazer mais eficiência
procedimental à atuação dos Defensores Públicos, ao mesmo tempo que trazem
maior tutela e igualdade material, dentro do processo civil, ao assistido pela
Defensoria (ARAÚJO, 2015, p. 527/528).
O Título VII do Livro II – dos sujeitos do processo – foi intitulado “Da
Defensoria Pública”, trazendo os seguintes artigos:
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Art. 185. A Defensoria Pública exercerá a orientação
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos
direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os
graus, de forma integral e gratuita.
Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro
para todas as suas manifestações processuais.
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§ 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do
defensor público, nos termos do art. 183, § 1o.
§ 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz
determinará a intimação pessoal da parte patrocinada
quando o ato processual depender de providência ou
informação que somente por ela possa ser realizada ou
prestada.
§ 3o O disposto no caput aplica-se aos escritórios de
prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na
forma da lei
5 e às entidades que prestam assistência jurídica
gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria
Pública.
§ 4o Não se aplica o benefício da contagem em dobro
quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio
para a Defensoria Pública.
Art. 187. O membro da Defensoria Pública será civil e
regressivamente responsável quando agir com dolo ou
fraude no exercício de suas funções.
Além dos aludidos dispositivos, é fato que ao longo de todo o diploma
processual há temáticas referentes à Defensoria Pública, razão pela qual será dado
ênfase, no presente trabalho, ao tratamento normativo trazido pelo CPC/2015 à
Defensoria Pública e à importância que lhe foi atribuída para a resolução de
demandas de massa.
3 – Efetividade normativa conferida pelo CPC/2015 à Defensoria Pública.
O CPC/2015 trouxe, em atenção princípio da isonomia e da igualdade
material, regramento particular atribuído à Defensoria Pública, com o fim de
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efetivar o exercício da Instituição. Assim, diferentemente do CPC/1973, no
CPC/2015 depreende-se temas próprios da Defensoria, como o prazo em dobro e
a intimação pessoal, por exemplo, prerrogativas que acompanham a Defensoria
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Pública desde a Lei Complementar nº 80/94 e que foram repisadas pelo novo CPC.
Outro dispositivo que demonstra o reconhecimento da Defensoria Pública
como instituição protetora dos vulneráreis é o art. 186, §2º, o qual prescreve que:
“a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da
parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou
informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”.
Alguns Tribunais já promoviam a intimação pessoal da parte, conforme se
verifica no seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO ESSENCIAL À
PROPOSITURA DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE
ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO.
DESCABIMENTO. Tratando-se de parte assistida pela
Defensoria Pública, a intimação para a emenda da inicial,
visando o cumprimento de exigência só realizável pelo
próprio Autor, deve ser procedida na pessoa desta, e não ao
Defensor que exerce o patrocínio da causa. Notório o fato de
que a Defensoria Pública não goza da mesma disponibilidade
dos advogados particulares, atuando, na maioria das vezes,
sem muita proximidade de seus assistidos. Logo, no presente
caso, a determinação de juntada de documento essencial à
propositura da ação cumpre ser feita ao próprio Autor que,
em última análise, é que sofrerá as consequências pelo
indeferimento da inicial. Sentença cassada. Apelação provida.
(TRF-2 - AC: 160100 98.02.01927-5, Relator: Desembargador
Federal SERGIO FELTRIN CORREA, Data de Julgamento:
20/06/2001, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJU Data: 06/11/2001).
Assim, se a providência esperada da parte patrocinada pela Defensoria
Pública for personalíssima, é legítimo e eficaz que se requeira ao juiz a sua
intimação. Saliente-se que a regra é que a própria Defensoria Pública deve tentar a
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comunicação com o assistido. No entanto, algumas vezes só Poder Judiciário
detém os meios mais eficazes de obter a localização da parte (ROCHA, 2015, p.
278).
Em casos nos quais se necessite proteger a própria parte ou para resguardar
a instituição, o instrumento trazido pelo art. 186, §2º se afigura como via adequada,
um exemplo seria quando a parte, mesmo informada pela Defensoria Pública a
respeito de providência personalíssima a ser adotada, mantém-se inerte.
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A respeito do tema, Lima (2015, p.349/350), assevera que:
Em outras oportunidades, a necessidade de intimação da
parte pode ocorrer por motivos mais prosaicos, mas não
menos importantes. É consabido que o número de
atendimento diários realizados pela Defensoria Pública é
demasiadamente grande, o que faz com que se torne
impossível o contato frequente com os assistidos. A rigor, o
contato da Defensoria Pública somente se estabelece nos
momentos que são fundamentais para o andamento da ação.
5
Sob este prisma, não são raras as vezes em que a parte
patrocinada pela Defensoria Pública, após o ajuizamento da
ação, seja por desconhecimento, seja por dificuldades
financeiras, seja ainda por outras razoes de ordem pessoal ou
profissionais, tem alterados os dados básicos que permitem
que seja contatada, sem comunicar tal fato à Defensoria
Pública (p. ex., cancela, tem cancelada ou modifica a linha
telefônica, muda sua residência, no mesmo município ou para
município distinto etc.).
Na mesma linha do art. 186, §2º, o art. 513, §2º[1][2], assevera que, em regra,
a intimação para o cumprimento da sentença deve se dar pelo Diário da Justiça, na
pessoa do advogado constituído nos autos. Todavia, o §2º do aludido dispositivo
enuncia que “O devedor será intimado para cumprir a sentença: [...] II – por carta
com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou
quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso
IV; [...]”[1][3].
Tal medida demonstra coerência interna no CPC/2015 com as peculiaridades
da Defensoria Pública, bem como se afigura interessante porque desonera a
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Instituição de enveredar por uma etapa processual de cunho eminentemente
personalíssimo (como é o cumprimento de sentença). Todavia, caso seja necessária
a intervenção de ofício ou por provocação da parte assistida, a Defensoria Pública
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deverá ingressar no feito normalmente.
Outro dispositivo que vem valorizar a atuação da Defensoria Pública, no
sentido de trazer igualdade material à tutela do hipossuficiente, evitando ônus
incompatíveis à Defensoria Pública, em razão de sua dinâmica funcional, é o
disposto no art. 455, §4º, IV, do CPC/2015.
Depreende-se do aludido art. 455 que a regra, no CPC/2015, é a intimação
da testemunha pelo advogado da parte que a arrolou, dispensando-se a intimação
do juízo. Todavia, nas hipóteses elencada no art. 455, §4º[1][4] a intimação pode
ser judicializada, isto é, transformada em intimação pela via judicial. Dentre tais
hipóteses está a testemunha arrolada pela Defensoria Pública, que deverá ser
intimada pela via judicial, tendo em vista as especificidades da Instituição.
Ainda, os arts. 555, §1, e 565, §2º, ambos do CPC/2015, trazem, no âmbito
das ações possessórias, duas hipóteses de atuação da Defensoria Pública que
atendem diretamente aos ideais de acesso à justiça aos necessitados econômicos
e organizacionais.
O art. 554, §1º, prescreve que: “[...] No caso de ação possessória em que
figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal
dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais,
determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas
em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública”. Já o art. 565,
§2º, que trata do litígio coletivo pela posse do imóvel, determina que: “[...] O
Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria
Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da
justiça”.
Sobre a necessidade da tutela da Defensoria Pública no âmbito das ações
possessória, Lima (2015, p. 354) aduz que:
Não são raras as situações em que as ações possessórias
atingem grupo elevado de pessoas, a maioria ou a totalidade
carente, cuja vulnerabilidade extrema, advinda não apenas da
pobreza, mas também da delicada e crítica situação
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processual que vivenciam, recomenda ao legislador a adoção
de uma postura estatal mais ativa. Aliando-se a isto a própria
ignorância, infelizmente natural, a respeito da titularidade
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dos direitos fundamentais mais básicos (p. ex., dignidade da
pessoa humana, moradia e, sobretudo, assistência jurídica
integral e gratuita), e, ainda, o fato de que nestas ocasiões a
parte com quem litigam costuma deter grande poderio
econômico, social e/ou político, a cientificação da Defensoria
Pública representa um viés social digno de aplausos.
Os dispositivos põem em destaque, como dito, uma
postura judicial ativa, voltada a assegurar que as partes
hipossuficientes recebam efetivamente o apoio do órgão
estatal responsável pela prestação de assistência jurídica.
Trata-se de medida que, além de reconhecer o estado de
vulnerabilidade das partes, também impõem ao Poder
Judiciário que saia da sua zona de inércia para assegura que
tais pessoas não fiquem indefessas.
5

Tais dispositivos infraconstitucionais envolvem uma maior tutela para os
hipossuficientes e, ao mesmo tempo, uma carga maior de responsabilidade para a
Defensoria Pública, pois, conforme argumenta Lima (2015, p. 354): “[...]a partir do
momento em que passa a encabeçar a representação processual efetiva e
adequada dos carentes, conferirá, ao mesmo tempo, maior legitimidade à atividade
jurisdicional do Estado, que decidirá ciente de que mesmo a parte hipossuficiente
se encontra devidamente representada [...].
Como se depreende, os dispositivos em questão demonstram que a
intimação da Defensoria Pública, nos casos específicos, é obrigatória, com o fim de
que cumpra devidamente o seu desiderato constitucional de tutela jurídica integral
aos necessitados. Todavia, entende-se que a participação continuada, em cada ato
processual, da Defensoria Pública deve ser analisada pelo Defensor no caso
concreto, uma vez que é possível que o grupo, ou cada um dos afetados, constitua
patrocínio próprio e já esteja devidamente tutelado.
Nesse sentido, José Augusto Garcia de Sousa (2015, p. 498) aduz que:
[...] ratifico a necessidade de a Defensoria Pública
Participar sempre de demandas possessórias coletivas, até
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mesmo na hipótese em que todos os réus carentes
constituírem advogado particular. Tal obrigatoriedade
coaduna-se com o tratamento diferenciado dado pelo
CPC/2015 e também com a tantas vezes enfatizada trajetória
evolutiva da instituição, que leva a assumir papéis não
tradicionais.
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4 – Defensoria Pública e a resolução de demandas coletivas no CPC/2015.
É certo que o direito transindividual, quando tutelado somente em âmbito
individual, acaba por não corresponder aos ideais de integralização do acesso à
justiça. Ao serem defendidos somente em sua perspectiva atomizada[1][5], os
direitos metaindividuais geram alguns efeitos impeditivos ao acesso à justiça, como
a massificação das demandas, provocando o congestionamento do Poder
Judiciário e a prática impossibilidade de dar reparação a todos os ofendidos em
seus direitos.
Nessa tessitura, comentam Burger e Balbinot (2008, p. 35) que:
Constata-se que, apesar de um número expressivo de
demandas ajuizadas, o resultado, principalmente em se
tratando de direitos transindividuais, não cumpre a tarefa
constitucional de abranger e dar reparação a todos os lesados
pela relação objeto da lide. Na verdade, vivemos um
momento de crise, no qual resta claro o esgotamento do
Poder Judiciário, cujas estruturas não comportam nem jamais
comportarão toda a litigiosidade das relações de massa [...]
Com efeito, a Constituição de 1988, quando traz a proteção integral e
gratuita, em todos os graus, aos necessitados (artigo 50, inciso LXXIV, c/c artigo
134, caput), não consigna qualquer proibição a que, no exercício da tutela coletiva,
a Defensoria Pública possa tutelar outros interesses de pessoas não necessitadas
juridicamente, desde que tal tutela se dê como efeito da defesa processual dirigida
ao necessitado jurídico.
Afinal, o Brasil vive a chamada pluralização da carência, em que não se
concebe mais a ideia de grupos isolados de necessitados, haja vista que a pobreza
e a vulnerabilidade são mazelas vivenciadas em meio aos mais variados nichos da
sociedade. Desta feita, nas questões como meio ambiente, economia popular e
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ordem urbanística, por exemplo, é quase certo que exista um grupo de potenciais
assistidos pela Defensoria Pública, mesmo que a ofensa ao bem coletivo não atinja
somente a essa classe.
Em arrimo ao exposto, impende destacar as lições de Sousa (2008, p. 240):
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No Brasil, assimilar o pluralismo é algo extremamente
complexo, pois o pais abriga diversidades que chegam a ser
chocantes. Ao lado das diversidades regionais, próprias de
um país continental, convivemos com diversidades oriundas
de uma das piores chagas da nação, qual seja, a brutal
desigualdade de renda. Não estamos entre os países mais
pobres, mas formamos entre os mais desiguais. [...] Assoma
então o papel da Defensoria Pública. Postulando a bem dos
mais fracos, os defensores aproximam-se dos grupos cujos
interesses restam freqüentemente ignorados em outras
instâncias decisórias, ganhando a instituição especial
sensibilidade em relação a tais interesses.
5

Em atenção aos direitos coletivos e à atuação da Defensoria Pública nessa
seara, o CPC/2015 traz em seu texto a legitimidade atribuída à Defensoria Pública
na tutela coletiva, sendo tal Instituição alçada como protagonista na defesa dos
direitos coletivos, como prescreve o art. 139, X, in verbis:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
[...]
X - quando se deparar com diversas demandas
individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a
Defensoria Pública e, na medida do possível, outros
legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24
de julho de 1985, e o art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de
setembro de 1990, para, se for o caso, promover a
propositura da ação coletiva respectiva.
Outro dispositivo que trouxe a Defensoria como apta a agir na resolução de
demandas de massa, foi o artigo 976 e seguintes, ao conceder a legitimidade à
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Instituição para deflagrar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR), instituto criado e disciplinado nos arts. 976 e seguintes do CPC/2015[1][6].
Tal incidente é um instituto novo introduzido pelo CPC/2015, inspirado
no Musterverfahren do direito alemão, e que segue a linha iniciada com a
repercussão geral no Recurso Extraordinário e os recursos repetitivos no Recurso
Especial.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 875 de 13/10/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Sobre o tema Diego Cantoario (2015, p. 110) assevera que:
O IRDR nasce como mais um dos instrumentos para
‘resolução coletivas de litígios’. Não se trata, como tivemos
oportunidade de afirmar em outro estudo, de uma ação
coletiva, mas sim de um incidente processual vocacionado a
dar solução coletiva a litígios independente de sua natureza,
ou seja, abarcando desde direitos difusos, coletivos,
individuais homogêneos até os meramente individuais.
Pode ser iniciado quando ocorrer a repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à
isonomia e à segurança jurídica (NEVES, 2016, p. 1398).
O pedido de instauração do incidente é endereçado aos Tribunais de Justiça
e aos Tribunais Regionais Federais, que devem apreciá-los por meio do órgão
indicado pelo regimento interno para a uniformização de jurisprudência do
tribunal, sendo que, com a admissão do incidente, o relator determinará a
suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos
órgãos submetidos à jurisdição do tribunal (Estado ou região).
Acerca do tema, Lima (2015, p. 367) assevera que:
O incidente contém uma etapa de instrução, quando as partes
e os demais interessados (que podem ser pessoas, órgãos e
entidades com interesse na controvérsia) podem requerer a
juntada de documentos e a realização de diligências para a
elucidação da questão. Também é permitida a realização de
audiência pública, para ouvir depoimentos de pessoas com
experiência e conhecimento na matéria. Com o julgamento
do incidente, a tese jurídica deverá ser aplicada a todos os
processos individuais ou colegiados que tramitem na área de
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jurisdição do tribunal, inclusive os que tramitam nos juizados
especiais; a tese também será aplicada aos casos futuros que
tramitarem no território de competência do tribunal (art. 985,
I e II).
Como se depreende o referido incidente visa a assegurar a isonomia e a
segurança na prestação jurisdicional, sendo a questão que aqui interessa é acerca
do papel que nele desempenhará a Defensoria Pública.
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Nesse sentido, caberá à Defensoria Pública, dentre outros legitimados,
deflagrar o incidente por meio de petição instruída com os documentos
necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos indicados no art.
976 do Código. Decerto, a Defensoria Pública, pela experiência com a tutela dos
direitos dos necessitados, tem condições de escolher as melhores causas para a
instauração do IRDR (CANTOARIO, 2015, p. 114).
Não há, nos termos do art. 977, III, restrição objetiva ou subjetiva para a
propositura do IRDR por parte da Defensoria Pública. Assim, qualquer questão de
direito pode ser levantada pela Defensoria Pública na instauração do incidente.
5
Todavia, no que toca aos possíveis beneficiários com o resultado do incidente,
assim como ocorre nas ações coletivas, a questão já vem sendo objeto de celeuma,
em especial no que concerne à vinculação das teses jurídicas apresentadas pela
Defensoria. Afinal, a Instituição somente poderá apresentar teses jurídicas que
beneficiem apenas hipossuficientes econômicos ou poderá também beneficiar
pessoas não pertencentes a este grupo?
Entende-se que mesmo se a questão debatida favorecer pessoas não
necessariamente hipossuficientes, caberá a legitimação da Defensoria Pública,
desde que dentre o “universo” favorecido existam grupos vulneráveis jurídicos.
Nessa linha de raciocínio, Lima (2015, p. 368/369) aduz que: “[...] Desde que
o resultado do incidente possa beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes (art.
4º, VII, LC 80/94) ou vulneráveis (art. 4º, XI, LC 80/94), a legitimidade da Defensoria
Pública para instaurá-lo parece existir”.
Ademais, o art. 983 dispõe que o relator poderá ouvir órgãos e entidades
com interesse na controvérsia (NEVES, 2016, p. 1412), o que também inclui a
Defensoria Pública, podendo participar do trâmite do IRDR mesmo quando não o
tiver ajuizado.
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Poderá também requerer ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior
Tribunal de Justiça a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em
curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente
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instaurado (art. 982, §3), sendo entendimento assente que a Instituição poderá
requerer a suspensão mesmo quando não tenha sido a responsável por instaurar
o IRDR. Poderá, ainda, postular a revisão da tese jurídica firmada no IRDR.
O protagonismo que o novo Código de Processo Civil conferiu à Defensoria
Pública no incidente de resolução de demandas repetitivas revela a importância
com que é vista a instituição apta a contribuir em um aspecto mais amplo para o
funcionamento do sistema judicial.
Depreende-se, portanto, que a atuação da Defensoria Pública na defesa dos
interesses e direitos difusos, mormente nos termos do CPC/2015, além de se inserir
no bojo das finalidades constitucionais dessa Instituição, é extremamente
necessária para a integralização da prestação jurisdicional dispensada aos
necessitados jurídicos. Logo, só se pode reconhecer que essa tutela está em
sintonia com os ideais de efetivação do acesso à justiça, não havendo que se limitar
a abrangência dessa defesa coletiva.
CONCLUSÃO
É certo que a Defensoria Pública teve participação fundamental na estrutura
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), em especial quanto à tutela
jurídica dos direitos difusos e coletivos e à assistência jurídica das pessoas
necessitadas.
Dentre as inovações trazidas pelo CPC/2015, tem-se a Defensoria como
legitimada a provocar o incidente de coletivização ou IRDR, visando à coletivização
quantitativa de causas sob sua responsabilidade, bem como a criação de um
capítulo específico sobre a Defensoria Pública na parte geral do novo CPC.
O novo Código de Processo Civil – em alinhamento à Emenda Constitucional
nº 80 –, trouxe a Defensoria Pública em um título específico, dispondo sobre o
regramento e diretrizes próprias da carreira. Ademais, ressaltou a qualidade de
instituição autônoma e integrante do sistema de justiça, deixando clara a sua
independência em relação ao corpo estatal de advogados e a tratando em
igualdade de condições com os demais atores processuais.
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Por certo, a inserção da Defensoria Pública enquanto instituição autônoma,
diferenciada e com regramentos próprios no bojo do CPC/2015 trouxe
regramentos processuais peculiares que, em ultima ratio, buscam efetivar,
desburocratizar e trazer mais eficiência procedimental à atuação dos Defensores
Públicos, ao mesmo tempo que trazem maior tutela e igualdade material, dentro
do processo civil, ao assistido pela Defensoria, tal como se conclui da análise dos
artigos 139, X, 185 a 187, 445, §4º, IV, 513, §2º, 555, §1º, 565, §2º e 976 e seguintes,
todos do CPC/2015.
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Ao fim e ao cabo, verifica-se que a atuação da Defensoria Pública na defesa
dos direitos individuais e coletivos dos necessitados jurídicos, mormente nos
termos do CPC/2015, além de se inserir no bojo das finalidades constitucionais
dessa Instituição, é extremamente necessária para a integralização da prestação
jurisdicional dispensada aos necessitados jurídicos.
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NOTAS:
[1][1] Sobre o tema, Cleber Francisco Alves (2015, 95/96) assevera que: “[...]
5
considerando-se que um dos objetivos
fundamentais da República é a erradicação
da pobreza e das desigualdades, é a Defensoria Pública, dentre as funções
essenciais a justiça, que cabe contribuir diretamente para o cumprimento desse
objetivo: a defesa e conscientização dos direitos, através da orientação jurídica e da
educação em direitos humanos, como meio de superação da pobreza e de
empoderamento e emancipação dos cidadãos dos cidadãos para sua plena
integração na sociedade brasileira”.
[1][2]Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste
Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o
disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.
§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia,
provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.
§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:
I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;
II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria
Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a
hipótese do inciso IV;
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III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver
procurador constituído nos autos
IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de
conhecimento.
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[1][3] O mesmo modelo é seguido pelo art. 876, §1º, na fase de expropriação.
[1][4]Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha
por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensandose a intimação do juízo.
§ 1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento,
cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três)
dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do
comprovante de recebimento.
§ 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência,
independentemente da intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a
testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.
§ 3o A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1 o importa
desistência da inquirição da testemunha.
§ 4o A intimação será feita pela via judicial quando:
I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo;
II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz;
III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que
o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir;
IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela
Defensoria Pública;
V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454. (Grifou-se)
[1][5] Conforme assevera Didier Jr. e Zaneti Jr. (2009, p. 32/33), por tratamento
atomizado deve-se compreender a ação individual, enquanto o tratamento
molecularizado concentra-se nas ações que visam à defesa dos direitos
transindividuais, como se observa na LACP e no CDC.
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[1][6] Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas
repetitivas quando houver, simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma
questão unicamente de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. [...]
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Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de
tribunal:
I - pelo juiz ou relator, por ofício;
II - pelas partes, por petição;
III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição.
Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos
necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a
instauração do incidente. [...]
Art. 982. Admitido o incidente,
5 o relator: [...]
§ 3o Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado
no art. 977, incisos II e III, poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer
do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos
individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão
objeto do incidente já instaurado.
§ 4o Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no
processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é
legitimada para requerer a providência prevista no § 3o deste artigo. [...]
Art. 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas,
órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de 15
(quinze) dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências
necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, e, em seguida,
manifestar-se-á o Ministério Público, no mesmo prazo. [...]
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica
questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal,
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inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou
região;
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II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a
tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art.
986. [...]
Art. 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo
tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no art.
977, inciso III.
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UMA BREVE PESQUISA SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO
POR MORTE E O CONCUBINATO NO DIREITO PÁTRIO
ANTONIO AUGUSTO VILELA: Bacharel em
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Direito
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RESUMO: O presente afazer tem por desígnio evidenciar doutrinariamente e
jurisprudencialmente a probabilidade de rateio do benefício previdenciário
denominado pensão por morte entre cônjuge e a concubina. Essencialmente,
considera aparências motivais sobre o instituto da previdência social,
abordando sua história, conceito, os benefícios viventes, bem como os favorecidos
do Regime Geral da Previdência Social. Posteriormente, aborda o assunto do
concubinato, avaliando sua história e conceituando-o em suas ambas formas, por
sua vez, o concubinato puro e impuro. Na sequência, é abordado o assunto da
pensão por morte, elucidando seu conceito e suas características. Ao final, aborda5
se em si o tema essencial, comprovando
as probabilidades de rateio do benefício
da pensão por morte dentre cônjuge e concubina, avaliando a desenvolvimento da
jurisprudência pátria quanto ao assunto.
Palavras chaves: Previdência Social, Benefício Previdenciário, Pensão por morte,
Concubinato, Esposa, Concubina.
ABSTRACT: The purpose of this assignment is to demonstrate doctrinally and
jurisprudentially the probability of apportionment of the social security benefit
called death pension between the spouse and the concubine. Essentially, it
considers motivational appearances about the institute of social security,
addressing its history, concept, living benefits, as well as those favored by the
General Social Security System. Later, it approaches the subject of concubinage,
evaluating its history and conceptualizing it in its both forms, in turn, pure and
impure concubinage. Next, the subject of the death pension is discussed,
elucidating its concept and characteristics. At the end, it addresses the essential
issue, proving the probabilities of apportionment of the death benefit between
spouse and concubine, evaluating the development of the jurisprudence of the
country on the subject.
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Keywords: Social Security, Pension Benefit, Death Pension, Concubinage, Wife,
Concubine.
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa irá trazer uma analise a propósito da pensão por
morte e o concubinato no direito pátrio.
Para tanto, é cogente uma abordagem genérica das entidades da
previdência social, abordando seu desenvolvimento histórico no mundo e no
Brasil.
Também, é cogente conceituar a Previdência Social, com embasamento
na inteligência doutrinário.
Acolá disso, em um primeiro andamento, faz-se cogente a abordagem
dos múltiplos benefícios da Previdência Social viventes, aclarando cada um
deles de maneira fácil e resumida.
Igualmente, no mesmo assunto será aclarado a propósito de quem
são os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social, assim
sendo, os segurados e os dependentes.
Na sequência será feita a abordagem do assunto do concubinato,
avaliando, em uma primeira ocasião o seu histórico.
Admirável ainda advertir que o concubinato pode acontecer de duas
formas, assim sendo, de maneira pura ou impura, assim sendo, no concubinato
puro a concubina nada mais é do que a companheira.
Todavia, no concubinato impuro ou adulterino é aquele no qual a
concubina conhece da existência das barreiras intrínsecas ao seu companheiro
e previstas legalmente, que o anteparam de ter uma afinidade conjugal. Assim
sendo, o concubinato impuro mais é que uma relação extra conjugal, na qual
a concubina, por sua vez, assume o papel conhecido como amante.
Ademais, será abordado o tema da pensão por morte, consistindo tal
benefício elucidado de modo pormenorizado, acarretando, também, todos as
suas condições e características.
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Acolá disso, serão considerados os denominados beneficiários
dependentes do segurado, os quais estão previstos expressamente nos termos
da Lei nº 8.213/1991, precisamente em seu artigo 16.
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Desse modo, com a análise dos temas aqui alvitrados, assim sendo, a
pensão por morte e o concubinato, a finalidade da presente pesquisa é
constatar a probabilidade de aproveitamento de ambos as entidades, com a
finalidade de existir rateio da pensão deixada pelo de cujus dentre a esposa e
a concubina.
Com esse desígnio a pesquisa está desmembrada em quatro partes. O
primeiro seria o tema que apresenta a história da Previdência Social no Brasil
e no mundo.
Na sequência fala-se sobre os alicerces da previdência social, tais como
conceito, os seus benefícios e os beneficiários, assim sendo, os segurados e
dependentes.
Depois, acarreta os alicerces do concubinato, aconselhando sua
evolução histórica, bem como,
5 suas duas espécies, assim sendo o concubinato
puro e impuro.
Depois, é avaliado o tema da pensão por morte de configuração mais
delineada, conceituando-o e ponderando os beneficiários subordinados
reconhecidos pela Legislação.
Por derradeiro traz o assunto em si do trabalho, comprovando em quais
acontecimentos é admissível o rateio da pensão por morte dentre concubina
e a esposa através da apreciação das doutrinas e das jurisprudências nacionais.
1. BREVE ANALISE HISTÓRICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Inicialmente, a Previdência Social apresentou seu primeiro
detrito de existência já na Grécia antiga, quando da concepção da
denominada éranoi, que consistiam em sociedades de recíproca ajuda, as
quais determinavam ajudas satisfatórias e ministravam empréstimos aos
participadores carecidos[1][1].
Logo,
na
Roma,
por
sua
vez
haviam
as
denominadas collegia ou sodalitia que consistiam em associações com o
desígnio de asseverar os custos funerários de seus societários.
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Também em Roma, existia a entidade do pater famílias, que apresentava
como desígnio de proporcionar subsídio aos servos e aos clientes que faziam
uma contribuição repetitiva. Nessa mesma linha de raciocínio, o exército
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romano improvisava ajudas com parte de suas remunerações e, ao se
aposentar,
por
sua
vez
o
soldado
auferia
tais
valores
juntamente com uma porção de terra.
Entretanto, o primeiro grande estremo da Previdência Social abrolhou
no ano de 1601 com a concepção da Poor Relief Act ou conhecida como a Lei
dos Pobres. Tal lei antecipava guarida aos pobres mediante o pagamento de
contribuições obrigatórias.
Na sequência, precisamente no ano de 1883, pelo o chanceler Otto Von
Bismarck foi constituído o primitivo preceito de seguro social, oo qual
apresentava costume de modo eminente político. Tal preceito deu
aparecimentos às seguintes leis: 1883 - Lei do seguro-doença, na qual era
custeada pelo empregado, empregador e Estado; 1884 - a Lei do Acidente de
trabalho, que era custeada pelos empregados; 1889 - Lei do seguro invalidez
e idade, custeada pelos trabalhadores, empregadores e Estado.
Logo após, em 1897, a Inglaterra divulgou a Workman’s Compensation
Act, que era um acautelado cogente contra o acidente de trabalho. E, em 1908,
anunciou a Old Age Pensions, a qual outorgava uma guarida aos maiores de
70 (setenta) anos, mesmo que não haviam colaborado.
Na data de 1917 foi consagrada a chamada etapa do constitucionalismo
social pela Carta Magna Mexicana, na qual os países principiaram a abordar
dos seus direitos sociais nas suas constituições.
Logo, com o Tratado de Versalhes do ano 1919 que instituiu a
Organização Internacional do Trabalho, existiu a ocasião de universalização
da Previdência Social.
A concretização da Previdência Social aconteceu em meios da
Segunda Guerra
Mundial,
uma vez que,
foi
cogente
a
reconstrução dos países que ali se envolveram no conflito, com a finalidade de
afiançar um mínimo de bem estarigualitário.
Dessa

maneira,

nesse

momento

abrolhou

o

plano Beveridge,

reestruturando a norma inglesa de previdência e abrindo sua conceituação.
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Na sequência, em 1948, com o surgimento da Declaração Universal dos
Direitos Humanos surge o Direito à segurança Social, estando previsto nos
termos dos seus artigos 22, 25 e 28.
O surgimento no Brasil, da Previdência Social apresentou seus primeiros
vestígios no período imperial, contudo, foi no ano de 1923, com a denominada
Lei Eloy Chaves, que abrolhou o elementar amparo social ao cidadão.
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Por sua vez, tal Lei instituiu caixas de aposentadorias e pensões aos
empregados ferroviários pátrios, produzindo a origem do sistema
previdenciário brasileiro.
Assim, a primeira Carta Magna Nacional a fazer alusão aos direitos
previdenciários foi a de 1934, a qual prognosticou o custeio tríplice da
previdência, assim sendo, o custeio era dividido dentre o Estado, os
trabalhadores e os empregadores. Também, pressagiou a amarração cogente
ao preceito estatal inserido.
Igualmente, na Carta Magna de 1937 houve expressado proteção aos
Direitos Previdenciários. Contudo,
determinados doutrinadores acham que a
5
Constituição Federal de 1937 regrediu em relação aos assuntos
previdenciários, uma vez que, a participação do Estado no custeamento do
sistema foi omissiva, bem como, antecipou direitos que jamais estiveram
inseridos carecidos à omissão estatal.
Logo, no ano de 1940, por sua vez, no governo de Getúlio Vargas foi
mencionado o Instituto de Serviços Sociais do Brasil, com o desígnio de
agregar as criações previdenciárias já viventes.
Na Carta Magna do ano de 1946 abrolhou pela primeira vez a
denominação previdência social, que ao mesmo tempo era conhecida como
seguro social.
Nesta Carta Magna foi aproveitada igualmente a maneira de custeio
tríplice, na qual a União, o empregador e os empregados constituíam forçados
a colaborar em prol da maternidade, da invalidez, da velhice,
da doença e da morte, conforme previsto nos termos do artigo 157.
No ano de 1960 foi admitida a Lei Orgânica da Previdência Social –
LOPS, agregando as múltiplas entidades já viventes e desdobrando sua
cobertura aos empregadores e aos trabalhadores que eram autônomos.
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Com o aparecimento da Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS o
Brasil era o país que havia o maior abrigo previdenciária aos cidadãos, uma vez
que, existiam 17 (dezessete) benefícios de maneira forçosa. Já no ano de1963
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foi instituído o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural – FUNRURAL.E, no
ano de 1966 aconteceu a consolidação e a concepção do Instituto Nacional da
Previdência Social - INPS.
Por sua vez, na década de 1970 o capelo vivente foi ampliado
aos trabalhadores rurais e por sua vez às empregadas domésticas, bem
como, concretizou o acolhimento previdenciário no valor correspondente a um
salário mínimo aos maiores de 70 (setenta) anos e por sua vez, aos inválidos e,
ainda, o consentimento de pecúlio ao aposentado que havia retrocedido ao
mercado de trabalho ou ao cidadão que entrava na regra após completar
60 anos.
No período do ano de 1974 foi inventado o Ministério da Previdência e
Assistência Social, sendo o Instituto Nacional da Previdência Social – INPS
desmembrado em três órgãos: a) Instituto Nacional da Previdência Social –
INPS – que por sua vez era o órgão responsável pelo pagamento dos
benefícios; b) Instituto de Administração da Previdência e Assistência – IAPAS
– que por sua vez era o órgão responsável pela gerência e recolhimento dos
saídas do INPS; c) Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social – INAMPS – que era o órgão responsável pelo preceito de saúde da
Previdência Social.
Logo, com o surgimento da Carta Magna de 1988 a Previdência Social
teve capítulo próprio, com presciência nos termos dos artigos 194 ao 204. A
atual Constituição sustentou em sua redação a conservação a tríplice da
Seguridade Social, bem como, consolidou 03 (três) áreas de abrigo e
desempenho da Previdência Social, quais sejam: a área da assistência social, a
área da assistência à saúde e a área da previdência social.
Já no ano de 1990 o atual Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS,
passou a ser o órgão regulador da Previdência Social no Brasil.
2. OS FUNDAMENTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
2.1 CONCEITO E PRINCIPAIS OBJETIVOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
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O contemporâneo conceito de previdência social apresentou sua origem
no Relatório Beveridge do ano de 1942.
A expressão previdência constitui a capacidade de prever, a precaução.
Dessa maneira, pode-se conceituar a previdência social como o preceito social
de modo contributivo e preservativo aos cidadãos.
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Dessa maneira, nada mais seria do que uma segurança aos cidadãos que
contribuem periodicamente ao sistema, o qual, em caso de doença, de
invalidez ou ainda mesmo no caso de velhice, lhe garante um benefício mensal
para suapermanência.
Dessa maneira, o autor Gonçalves (2007, p.27) afirma que:
O homem acautela-se ao organizar um sistema de
previdência para quando, incapacitado para trabalho, por
idade ou por doença, não possa, por suas próprias forças,
auferir rendimento para se sustentar. Cuidando de
situação em que toda sociedade tem interesse no bem5
estar daqueles que não podem trabalhar, organiza-se o
sistema de tal forma que o trabalhador integre-se nele,
obrigatoriamente.
Previdência Social é, portanto, a denominação dada
ao sistema que tem como finalidade manter a subsistência
da pessoa que trabalha, quando se torne ela, pessoa,
incapaz para o trabalho, por idade ou por doença.
Relevante apartar que o legislador atentou de conceituar
a Previdência Social nos termos do artigo 1º da Lei 8.213/1991, in verbis:
Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição,
tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios
indispensáveis de manutenção, por motivo de
incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada,
tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte
daqueles de quem dependiam economicamente.
Igualmente, averigua-se que a seguridade social é um preceito de
empreendimento do poder público e que tem sua filiação cogente à
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determinados trabalhadores, constituindo, assim, um sistema público de
maneira e modo eminente contributivo.
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Sobre a temática o autor Tavares (2011, p.1) ressalta que:
A seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência social e à assistência social.
Tudo quanto aos desígnios da Previdência Social, estes são
administrados por cabeçalhos elencados nos termos do artigo 2º da Lei nº
8.213/1991, in verbis:
Art. 2º A Previdência Social regese pelos seguintesprincípios e objetivos:
universalidade
de
participação

I

nos

planos previdenciários;
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e
serviços às populações urbanas e rurais;
III - seletividade e distributividade na prestação
dosbenefícios;
IV - cálculo dos benefícios considerando-se os
salários-de-contribuição corrigidos monetariamente;
V
irredutibilidade do valor
dos
benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo;
VI

-

valor da renda

mensal

dos

benefícios

substitutos do salário-decontribuição
ou
do
rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do
salário mínimo;
VII
- previdência complementar
custeada por contribuição adicional;

facultativa,

VIII - caráter democrático e descentralizado da gestã
oadministrativa, com a
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participação do governo e dacomunidade, em especial de
trabalhadores em
atividade,
empregadores
e aposentados.
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Dessa maneira, o primeiro princípio e objetivo contido no artigo 2º da
Lei nº 8.213/1991 é o da universalidade da cobertura e do atendimento. Por
sua vez, tal princípio abrange-se que todas as pessoas carecem ser acolhidas
pela Previdência Social, bem como, de que todos os acontecimentos acertados
necessitem ser abonados pelo sistema.
O segundo princípio, por sua vez, é o da uniformidade e equivalência
dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Tal cabeçalho procura
a uniformização do tratamento dentre trabalhadores rurais e urbanos, assim
sendo, carece existir tratamento igualitário dentre os segurados urbanos e
rurais. A despeito desta abertura há pequenos diferenciais dados aos citados
segurados.
Outro princípio, por sua vez existente no rol do artigo 2º da Lei nº
8.213/1991 é o princípio da seletividade e distributividade na
5
prestação dos acrescentamentos.
Este
princípio
procura
avaliar os discernimentos de acolhimento pelo sistema da seguridade social de
acordo com as obrigações.
O outro princípio é o da irredutibilidade do valor dos benefícios, assim
sendo, é a mantimento do valor dos pagamentos recebidos pelo segurado. Tal
antevisão está, até mesmo, na Carta Magna de 1988, nos termos do artigo 201,
§4º, in verbis:
§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios
para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
conforme critérios definidos em lei.
O princípio da equidade no formato de participação no custeamento
constitui o equilíbrio da ajuda prestada pelo segurado, assim sendo, cada
trabalhador necessita recolher de ajuste com seu poder aquisitivo, de maneira
que, o sujeito que recebe mais necessita colaborar em importância maior.
O princípio a professar, por sua vez, é o da diversidade da base
de financiamento. Dessa maneira, tal princípio constitui que os valores
conseguidos

com

a

arrecadamento

são

apresentados

não

só
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pelostrabalhadores, mas igualmente pelos empreendimentos e pelo
meio de verbaspúblicas.
O próximo e derradeiro princípio contido nos termos do artigo 2º da Lei
nº 8.213/1991 é o do caráter democrático e descentralizado da administração,
mediante gestão quadripartite, com a colaboração de trabalhadores, de
empregadores, de aposentados e do governo em seus órgãos colegiados. Tal
princípio constitui que necessitará existir representantes de todas as classes
colaboradoras
da
seguridade
social
dentro
dos
órgãos
organizados da administração pública, assim sendo, carecerá haver
representantes dos trabalhadores, das empresas, dos aposentados e de órgãos
do governo e, uma vez que, é o mérito de todas as divisões que está em jogo.
Por derradeiro, resta relevante sobressair que os princípios da
Previdência Social previstos nos termos do artigo 2º da Lei nº 8.213/1991 têm,
igualmente, previsão constitucional no artigo 194 da Constituição de
1988[1][2], o que, mais uma vez, destaca-se sua estimação.
2.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Inicialmente, se tem que, os benefícios previdenciários são pagamentos
pecuniários devidos aos segurados do Regime Geral da Previdência Social. Tais
benefícios têm modo alimentar, uma vez que são dedicados ao sustento do
segurado em diferentes circunstâncias.
Desse modo, os benefícios da previdência social são: o auxílio-doença,
o auxílio-acidente, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade, a
aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, o saláriomaternidade, o salário-família, o auxílio- reclusão e por final a pensão por
morte. Tais benefícios estão previstos nos termos do artigo 18 da Lei nº
8.213/1991, in verbis:
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social
compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em
razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho,
expressas em benefícios e serviços:
I - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
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b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de contribuição;
d) aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;
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f) salário-família;
g) salário-maternidade;
h) auxílio-acidente;
II - quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão;
5

Assim, o auxílio-doença é o benefício de caráter temporário carecido ao
segurado que permanecer incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias,
sendo que a previdência social fornece o acrescentamento a partir do décimo
sexto dia de abdução. Igualmente, a incapacidade deve ser confirmada
mediante perícia médica do competente INSS.
O auxílio-acidente, por sua vez, é um benefício de caráter indenizatório,
assim sendo, só é precisado quando da extinção do benefício de auxíliodoença, caso o segurado contenha ficado com sequelas que
diminuam sua capacidade laboral, bem como, nos acontecimentos em que o
benefício de auxílio-doença seja cedido em seu homônimo acidentário (B91),
assim sendo, quando o auxílio-doença decorrer de acidente de trabalho.
A aposentadoria por invalidez, por sua vez, é o benefício necessitado ao
segurado que, pelo meio da perícia médica concretizada pelo INSS, restar
inválido permanentemente para atividade laboral, seja para seu
trabalhohabitual, seja para qualquer outra atividade que lhe abone seu
passadio, assim sendo, é necessitado ao indivíduo que sequer apresentará
probabilidade de reabilitação para outra atividade.
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A aposentadoria por idade, por sua vez é devida aos trabalhadores
urbanos que contenham no mínimo 65 anos de idade se homem ou 60 anos
de idade se mulher e, carecida aos trabalhadores rurais a partir dos 60 anos se
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for homem e a partir dos 55 anos se for mulher.
A aposentadoria por tempo de contribuição, por sua vez é a
aposentadoria tradicional, assim sendo, é aquela devida ao trabalhador que
tenha 35 anos de contribuição se for homem e 30 anos de contribuição se for
mulher, ambos de configuração absoluta. Cumpre ressaltar que, a
aposentadoria por tempo de contribuição poderá se dar de configuração
ajustado, de acordo com o período de ocupação prestado pelo segurado.
O próximo benefício da previdência social é o da aposentadoria especial.
Tal benefício, por sua vez, é devido ao segurado que tenha Laborado em
condições insalubres, assim sendo, condições danosas à saúde a à
integridadefísica do segurado.
Os agentes insalubres que avalizam a aposentadoria especial ao cidadão
são, essencialmente, agentes físicos, como por exemplar o ruído; os agentes
químicos, como por exemplo a gasolina; os agentes biológicos, como por
exemplar um médico ou enfermeiro que trabalhem em local com pacientes
que tenham doenças contagiantes; bem como, por sua vez a periculosidade,
como nos casos de segurança. Essas apresentações a agentes insalubres
necessitam ser devidamente confirmadas pelo meio de relatórios e laudos, de
combinação com a lei do momento em que o serviço foi proporcionado
pelocidadão.
O salário-maternidade, por sua vez, é o benefício devido à trabalhadora
em virtude de concretização de parto, mesmo que, por sua vez o feto seja
natimorto, bem como nos casos de adoção.
O salário-família, por sua vez, é um benefício pago aos segurados para
auxiliar na alimentação dos filhos inválidos de qualquer idade ou dos filhos de
até 14 (quatorze) anos de idade.
O auxílio-reclusão, por sua vez, é o benefício devido aos dependentes
do segurado que permanecer preso sob os regimes fechado e semiaberto,
durante todo o momento em que este permanecer encarcerado.
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Por derradeiro, o benefício de pensão por morte, objetivo principal da
presente pesquisa, que é, por sua vez, o beneficio precisado aos dependentes
do segurado que tenha vindo a óbito.
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Também, relevante advertir a existência do benefício assistencial, o qual
permanece previsto em legislação particular – Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS). Tal benefício, por sua vez, é devido ao idoso, maior de 65
(sessenta e cinco) anso e ao portador de deficiência em estado de
miserabilidade, assim sendo, cuja renda per capita da família não extrapole um
quarto do salário mínimo.
Igualmente, cumpre-se destacar que cada benefício da previdência
social tem requisitos próprios a serem cumpridos, bem como a carência
caracterizada decretada pela lei para que possa ser conferido ao beneficiário.
2.3 BENEFICIÁRIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social são todos
cidadãos que recebem ou receberão amparo previdenciário. Os beneficiários são
decompostos dentre segurados,5bem como dependentes.
Os segurados, por sua vez são beneficiários da Previdência Social e, ao
mesmo andamento são colaboradores.
Também, os segurados
podem
ser
indispensáveis ou facultativos. Os segurados imprescindíveis são aqueles que
exercem trabalho remunerado, com exceção das pessoas que são afiliadas ao
Regime Próprio e, jazem elencados nos termos dos artigos 12 da Lei nº
8.212/1991, bem como do art. 11 da Lei nº 8.213/1991, in verbis:
Art. 12 da Lei nº 8.212/1991.São segurados
obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado: (...)
II
serviço

- como empregado doméstico: aquele que presta
de

natureza

contínua

a
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pessoa ou família, no âmbito
atividades sem fins lucrativos;

residencial

desta,

em

V - como contribuinte individual: (...)
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VI
- como trabalhador avulso: quem presta, a
diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de
natureza urbana ou rural definidos no Regulamento; (...)
VII

- como trabalhador avulso: quem presta, a

diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de
natureza urbana ou rural definidos no Regulamento (...).
Art. 11 da Lei nº 8.213/1991. São segurados
obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado: (...)
II - como empregado doméstico: aquele que presta
serviço
de
natureza
contínua
a
pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em
atividades sem fins lucrativos;
V - como contribuinte individual: (...)
VI
- como trabalhador avulso: quem presta, a
diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de
natureza urbana ou rural definidos no Regulamento; (...)
VII
- como trabalhador avulso: quem presta, a
diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de
natureza urbana ou rural definidos no Regulamento (...).
Por sua vez, os segurados facultativos são aqueles maiores de 16
(dezesseis) anos que, mediante ajuda, se afiliarem ao Regime Geral da
Previdência Social, desde que não desempenhem trabalho remunerado que os
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encaixilhe como segurado cogente. Tal previsão está contida nos termos dos artigos
14 da Lei nº 8.212/1991 e do art. 13 da nº Lei 8.213/1991, in verbis:
Art. 14 da Lei nº 8.212/1991. É segurado facultativo o
maior de 14 (quatorze) anos de idade que se filiar ao
Regime
Geral de Previdência
Social,
mediante
contribuição, na forma do art. 21, desde que não incluído
nas disposições do art. 12.
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Art. 13 da Lei nº 8.213/1991. É segurado facultativo o
maior de 14 (quatorze) anos de idade que se filiar ao
Regime
Geral de Previdência
Social,
mediante
contribuição, na forma do art. 21, desde que não incluído
nas disposições do art. 12.
Por sua vez, os segurados obrigatórios contraem a qualidade de
segurado de forma automatizada, assim sendo, não é cogente que o
sujeito se cadastre ou até mesmo angarie suas contribuições à previdência social
para que contraia a qualidade5 de segurado para o benefício pleiteado. Dessa
maneira, não significa dizer que este segurado, que não colaborou, irá ser abrigado
pelo sistema consecutivamente que carecer, deve-se levar em conta a carência
determinada para a concessão de verificado benefício. Assim, essa carência, nada
mais é do que um número mínimo de contribuições lançadas ao sistema para que
o benefício solicitado seja conferido.
Dessa maneira os autores Macêdo e Dias (2012, p.155) ressaltam que:
A filiação do segurado obrigatório se diz automática
porque é gerada pelo simples exercício de atividade
remunerada prevista em lei. Representa a condição
decontribuinte e de beneficiário da previdência social
dosegurado obrigatório, nos termos do art. 12 da Lei
8.212/1991 e do art. 11 da Lei 8.213/1991,
respectivamente. A utilização da expressão “simples
exercício” é para realçar que a aquisição da qualidade de
segurado obrigatório independe de qualquer formalidade,
como, por exemplo, o cadastramento (inscrição) no ente
previdenciário. Do mesmo modo, a qualidade de segurado
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obrigatório não é condicionada, em hipótese alguma, ao
recolhimento de contribuições. O recolhimento efetivo de
contribuições para o segurado obrigatório não tem
qualquer importância para a aquisição dessa qualidade.
Isso não significa que a proteção previdenciária era
sempre concedida sem se levar em conta o cumprimento
da obrigação contributiva do segurado obrigatório. Não
se trata disso. A qualidade de segurado é condição
necessária, instransponível, para a aquisição do direito à
proteção previdenciária. Condição necessária, mas não
suficiente. Determinadas prestações previdenciárias, para
seremconcedidas, exigem o recolhimento de certo
número de contribuições mensais. É o chamado período
de carência. Neste caso, não bastará a qualidade de
segurado e a ocorrência do evento previsto em lei para se
ter direito à proteção previdenciária. O período de
carência terá também de ser cumprido. O recolhimento
das contribuições, insista-se, é uma condição para que o
segurado tenha direito à proteção previdenciária. Mas a
qualidade de segurado obrigatório não está, de forma
alguma, vinculada ao efetivo recolhimento das
contribuições previdenciárias.
Em afinidade aos segurados facultativos, ao adverso dos segurados
obrigatórios, estes contraem a qualidade de segurado de forma livre, com a
manifestação de vontade e mediante a devida inscrição na Previdência Social.
Indo além, é necessário que o segurado facultativo perpetre o
necessitado recolhimento das contribuições previdenciárias.
Em analogia aos dependentes, estes estão contidos nos termos do artigo
16 da Lei nº 8.213/1991 e podem ser decompostos em três divisões segundo
elucida o autor Alencar (2007, P. 178), quais constituam:
a)

Classe I: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido;
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b)
c)

Classe II: os pais;
Classe III: o irmão, não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 anos ou inválido.

Desse modo, tal categorização decorre do debelado nos termos do
artigo 16 da Lei de Benefícios, in verbis:
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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
que
o
torne
absoluta ou relativamente
incapaz,
assim
declarado judicialmente;
5

II - os pais;
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha
deficiência

intelectual

ou

mental

que

o

torne absoluta ourelativamente incapaz, assim declarado j
udicialmente.
Também, relevante destacar que, conforme previsão do §1º do
supramencionado artigo, a existência de dependentes de uma das divisões por
cima exclui automaticamente o direito das camadas porvindouros.
§1º. A existência de dependente de qualquer dasclas
ses deste artigo exclui do direito às prestações os das
classes seguintes.
Indo além, nos termos do artigo 16 da Lei de benefícios em seu §2º
equipara o menor tutelado e o enteado ao filho, mediante estabelecimento
dosegurado.
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§ 2º .O enteado e o menor tutelado equiparam-se a
filho mediante declaração do segurado e desde que
comprovada
a
dependência
econômica na forma
estabelecida no Regulamento.
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Igualmente, o §3º do referido artigo pondera companheira(o) a pessoa
que sustenta união estável com o segurado, sem ser ter contraído matrimonio.
§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a
pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o
segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art.
226 da Constituição Federal.
Por derradeiro, o artigo traz, em seu §4º a disposição de que a
dependência econômica das pessoas recomendadas no inciso I, assim sendo,
o cônjuge, o(a) companheiro(a) e o(a) filho(a), é presumida, sendo que a
dependência econômica dos demais sujeitos devem ser demonstrada.
§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas
no inciso I é presumida e a das demais deve ser
comprovada.
Segundo entendimento do autor Gonçales (2007, p.57) no qual
ressalta que:
A dependência econômica, para delinear a condição
de dependente previdenciário, não necessita ser total.
Basta que preponderantemente a pessoa dependa do
reucurso do segurado para sua sobrevivência. O
legislador, todavia,houve por bem estipular que as
pessoas relacionadas no item I do art. 16 da Lei nº
8.213/91 são presumidamente dependentes. Essa
presunção é absoluta, ou seja, júris et de jure, inadmitindo
prova em contrário. Dessa forma, o cônjuge, marido ou
mulher, a companheira, o companheiro e o filho não
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou
inválido, são pessoas dependentes do segurado. Quer isso
significar que terão direito aos benefícios e serviços
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previdenciários qualquer que seja a condição
socioeconômica que ostentem. As demais pessoas,
apontadas nas classes II (os pais) e III (o irmão não
emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou
inválido) para auferirem os benéficos e serviços
previdenciários, devem comprovar sua condição de
dependência econômica.
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Para se findar, vale destacar-se que tanto os segurados como o
dependente podem perder tal qualidade, por múltiplos ensejos, de
acordo com cada classe.
3. O CONCUBINATO
3.1 HISTÓRICO DO CONCUBINATO
O concubinato, por sua vez é uma realidade desde os primórdios.
Basicamente pode-se separar sua essência na Grécia antiga, na qual existia o
culto aos deuses Vênus e Atonis, significando que, nessa ocasião, não havia
5
elevação dentre os filhos legítimos e os filhos ilegítimos.
Bem mais tarde, ainda na Grécia, o concubinato ocorre a ser
regulamentado, uma vez que, é aceito o preceito da monogamia.
Outra cultura em que o concubinato permaneceu presente foi na
Romana. Em Roma o concubinato era a união mais comum vivente, contudo
não surtia implicações jurídicas.
Por sua vez, o Direito Canônico reconhecia os filhos provenientes da
união entre concubinos, desde que, o consorte não apresentasse esposa e
convivesse sob o mesmo domicílio da concubina.
Entretanto, somente na França existiu pela primeira vez o prestígio de
direitos provenientes do concubinato.
De tal maneira, no Brasil o concubinato passa a ser reconhecido no inicio
do século XVI, nas Ordenações Filipinas. Todavia, esse prestígio era somente
nos casos de concubinato puro, assim sendo, quando ambos constituíssem
desembaraçados de compor família, assim sendo, nada mais era do que uma
sociedade de fato.
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Seguindo esse raciocínio a autora Maria Berenice Dias (2009, p.58)
assevera que:

Apesar do nítido repúdio do legislador, vínculos
afetivos fora do casamento sempre existiram. O Código
Civil de 1916, com o propósito de proteger a família
constituída pelos sagrados laços do matrimônio, omitiuse em regular as relações extramatrimoniais. E foi além.
Restou puni-las, vedando doações, a instituição de seguro
e a possibilidade de a concubina ser beneficiada por
testamento. Até 1977 não existia o divórcio. A única
modalidade de separação que havia era o desquite, que
não dissolvia a sociedade conjugal e impedia novo
casamento. Tantas reprovações, contudo, não lograram
coibir o surgimento de relações destituídas de amparo
legal. Não há lei, nem de Deus nem dos homens, que
proíba o ser humano de buscar a felicidade.
Exclusivamente quando do prestígio do casamento civil em 1890, a
sociedade de fato abandonou de ser adotada, bem como o concubinato
impuro incidiu a ser punido com o principal desígnio de proteger o patrimônio
dafamília legítima.
Enfim, tal fato só foi alterado quando a legislação previdenciária
sobreveio a reconhecer a sociedade de fato em existindo dependência
econômica, sendo que, a jurisprudência incidiu a seguir tal entrosamento.
3.2 O CONCUBINATO PURO E O CONCUBINATO IMPURO
Para fazer a distinção de concubinato puro e o concubinato impuro se
faz cogente avaliar a apreciação de casamento e união estável.
Dessa maneira, segundo os termos previstos no artigo 1.515 do Código
Civil de 2002, o casamento por sua vez é a comunhão plena de vida, com
equidade de direitos e deveres dentre os cônjuges, in verbis:
Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena
de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos
cônjuges.
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Também, segundo termos previstos no artigo 1.723 do
supramencionado diploma legal, institui que a união estável é a ente familiar
conformada pelo convívio pública, contínua, bem como a durabilidade com o
principal objetivo de instituir família.
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Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida
com o objetivo de constituição de família.
Com surgimento deste conceito, pode-se constatar que o concubinato
puro, nada mais é do que a união estável, tendo em vista que, é a união de
pessoas desembaraçadas de se matrimoniarem, com o fim de estabelecer
família, que não convalidam sua circunstância marital por não apresentarem
importância ou por conveniência.
Carece-se advertir que tanto para o matrimônio, quanto para a
composição de união estável, necessitam ser aviso o impedimento previsto nos
termos do artigo 1.521 do Código Civil, transcrito abaixo:
5

Art. 1.521. Não podem casar:
I - os ascendentes com os descendentes, seja o
parentesco natural ou civil; II - os afins em linha reta;
III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o
adotado com quem o foi do adotante;
IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais
colaterais, até o terceiro grau inclusive;
V

-

o

adotado com o

filho

do adotante;

VI

- as pessoascasadas;
VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por
homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte.
Igualmente, caso seja advertido algum dos empecilhos previsto no
supramencionado artigo, a relação será ponderada como concubinato
impuroou até mesmo adulterino.
Diante dessa temática, os autos Santos (p.51, 2011), ressalta que:
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O concubinato adulterino (impuro) teve maior
importância no mundo jurídico com o advento da
Constituição Federal de 1988, que em seu art. 226, §3º,
reconheceu a união estável (concubinato puro,
denominação em desuso) como entidade familiar, vindo,
posteriormente, a ser regulada pela Lei nº 9.278/96. A
união estável é a união entre homem e mulher que
possuem uma relação duradoura, com o fim de possuírem
relações sexuais, prestarem mutuamente assistência e
cuidarem da prole, mas, por vontade comum ou
conveniência doscompanheiros não oficializam a união
por meio do casamento, apesar de não possuírem
qualquer impedimentolegal.
Por outro lado, o instituto do concubinato adulterino
caracteriza-se pela união entre um homem e uma mulher,
estando um deles ou ambos impedidos legalmente de
contrair casamento e, por conseguinte, os direitos
egarantias decorrentes da oficialização da união,
comodireitos alimentares, sucessórios, previdenciários,
etc. Sendo assim, alguns doutrinadores e juristas tentam
identificar o concubinato adulterino como uma entidade
familiar para que seus membros possuam direitos já
mencionados, todavia existe outra corrente que considera
o concubinato adulterino como sociedade de fato e por
issodesmerecedora de direitos familiares.Nessa linha de
raciocínio a baila, a autora Maria Helena Diniz (2002)
assinalar-se o concubinato da seguinte forma:
Relações não eventuais em que um dos amantes ou
ambos estão comprometidos ou impedidos legalmente de
casarem. No concubinato há um panorama de
clandestinidade que lhe retira o caráter de entidade
familiar visto que não pode ser convertido em casamento.
Dessa maneira, averigua-se que o concubinato impuro ou adulterino
nada mais seria do que a relação apresentada fora do matrimônio,
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significando, assim, a concubina a figura da denominada amante, como é
apreciadapopularmente.
4. A PENSÃO POR MORTE
4.1 O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE E SUAS
CARACTERÍSTICAS
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A pensão por morte, por sua vez, é um dos benefícios da Previdência
Social. Assim sendo, o benefício supra é carecido aos beneficiários
dependentes do segurado em cátedra de seu óbito, segundo previsão
debelada na Subseção VIII da Lei nº 8.213/1991. Também, há
expressado previsãoconstitucional nos
termos
do artigo 201, inciso I da Constituição Federal.Percorramos:
Art. 201 da Constituição Federal. A previdência social
será organizada sob a forma de regime geral, de caráter
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios
que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial, e
5
atenderá, nos termos da lei, a:
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte
e idade avançada.
Assim, para a concessão do benefício supra é necessário que o segurado
falecido apresente a qualidade de segurado na data do seu falecimento. Este
não precisa estar essencialmente desempenhando emprego remunerado,
devendo-se apenas enquadrar na condição de segurado nos termos previstos
no artigo 15 da Lei Previdenciária, transcrita abaixo:
Art. 15. Mantém a qualidade
independentemente de contribuições:

de

segurado,

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;
II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuiçõe
s,o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência
Social
ou
suspenso ou licenciado sem remuneração;

estiver
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III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o
segurado
acometido
de
doença
de
segregação compulsória;
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IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segura
doretido ou recluso;
V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado
incorporado às Forças
Armadas
para
prestar
serviço militar;
VI
- até 6 (seis) meses após a cessação das
contribuições, o segurado facultativo.
Igualmente, deve-se analisar que o artigo 102 da Lei nº 8.213/1991
assevera
o
percebimento
da
pensão
por
morte
pelos
dependentes do segurado,
caso
este
apresente
abarrotado
aglomerados os pré-requisitos para a aquisição de aposentadoria antes do
falecimento, involuntariamente de ter ou não a qualidade de segurado,
entretanto, esta é uma exceção a regra.
Segue abaixo a transcrição do citado artigo:
Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em
caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade.
§ 1º A perda da qualidade de segurado não prejudica
o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido
preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em
vigor à época em que estes requisitos foram atendidos.
§ 2º Não será concedida pensão por morte aos
dependentes do segurado que falecer após a perda desta
qualidade, nos termos do art. 15 desta Lei, salvo se
preenchidos os requisitos
para obtenção da
aposentadoria na forma do parágrafo anterior
Dessa maneira, e sobre a temática, o autor Vianna (2012, p.545)
afirma que:
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Nos termos do artigo 102 da Lei nº 8.213/91, a perda
da qualidade de segurado não prejudica o direito à
aposentadoria para cuja concessão tenham sido
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preenchidostodos os requisitos, segunda a legislação em
vigor à época em que esses requisitos foram atendidos.
Assim, se o segurado preencheu os requisitos para a
obtenção da aposentadoria, seus dependentes têm direito
à pensão pormorte, mesmo no caso do falecido ter
perdido a qualidade de segurado.
Tal assunto foi até mesmo sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
através da Súmula nº 416:
É devida a pensão por mortes aos dependentes do
segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade,
preencheu os requisitos legais para a obtenção de
aposentadoria até a data do seu óbito.
Quanto ao princípio do benefício, o artigo 74 da Lei Previdenciária
5
antecipa o consentimento da pensão por morte do subsequente caráter:
Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto
dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou
não, a contar da data:
I - do óbito, quando requerida até trinta dias
depoisdeste;
II - do requerimento, quando requerida após o
prazo previsto no inciso anterior;
III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.
Assisti-se que para o benefício ser concedido a partir da data do
falecimento, a data de entrada do requerimento administrativo necessita
acontecer em um prazo de 30 (trinta) dias a computar do falecimento.
Caso seja promovida após esse prazo, o acrescentamento terá início a
iniciar-se-a da data de entrada do requerimento administrativo.
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Em acontecimento de morte conjecturada, o benefício será concedido a
partir da data da determinação judicial que perfilhou a ausência do segurado.
Sendo assim, nesse caso, a pensão apresentará modo transitório, aquiesça
previsão nos termos do artigo 78 da lei nº 8.213/1991, uma vez que, caso o
segurado apresentado como falecido presumidamente reapareça o benefício
será interrompido automaticamente.
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Segue abaixo a transcrição do citado artigo:
Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada
pela autoridade judicial competente, depois de 6 (seis)
meses de ausência, será concedida pensão provisória, na
forma desta Subseção.
§ 1º Mediante prova do desaparecimento do
segurado em conseqüência de acidente, desastre ou
catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória
independentemente da declaração e do prazo deste
artigo.
§ 2º Verificado o reaparecimento do segurado, o
pagamento da
pensão cessará
imediatamente,
desobrigados os dependentes da reposição dos valores
recebidos, salvo má-fé.
Nesses acontecimentos, o beneficiário dependente não terá que restituir
as importâncias recebidas á título de pensão por morte diante o modo
alimentar do benefício, salvo se, entretanto seja confirmada a má-fé
do pensionista.
Quanto à renda mensal do benefício de pensão por morte, esta
consistirá no montante de 100% do valor que o segurado falecido auferia em
razão de aposentadoria ou do valor que teria direito de receber na data de seu
respectivo falecimento. Tal previsão está contida nos termos do artigo 75 da
Lei nº 8.213/1991, in verbis:
Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de
cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado
recebia ou daquela a que teria direito se estivesse
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aposentado por invalidez na data de seu falecimento,
observado o disposto no art. 33 desta lei.
Relevante advertir, ainda, que a pensão por morte independente de
período de carência, segundo preceituação legal transcrita nos termos do
artigo 26, inciso I, da Lei nº 8.213/1991, in verbis:
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Art. 26. Independe de carência a concessão dasse
guintes prestações:
I - pensão por morte, auxílioreclusão, salário-família e auxílio-acidente;
Todavia, caso exista mais de um dependente a pensão deverá ser
dividida em partes idênticas, sem ordem de precedência, conforme previsão
expressa nos termos do artigo 77 caput da Lei Previdenciária
supramencionada.
Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um
pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.
Logo, nesses acontecimentos inclusive a ex-esposa convergirá de feitio
5
igualitária no recebimento da pensão por morte, mesmo que tenha
abandonado aos alimentos quando da separação processual judicial.
Entretanto, carecerá demonstrar necessidade superveniente. Sobre essa
temática Superior Tribunal de Justiça editou a ulterior Súmula 336 a qual segue
transcrita:
A mulher que renunciou aos alimentos na separação
judicial tem direito á pensão previdenciária por morte do
ex-marido, comprovada a necessidade econômica
superveniente.
Embora, carece-se analisar o disposto no artigo 76 da Lei nº 8.213/1991
que apronta que a pensão não estará adiada pela ausência de habilitação de
certo outro possível dependente, assim sendo, caso somente um dependente
perpetre o requerimento administrativo perante o INSS, este passará a receber
o benefício denominado pensão por morte de forma integral. Caso outro
dependente chegue a perpetrar o requerimento do benefício, a pensão será
dividida em partes idênticas a partir da data da solicitação. Vale transcrever o
citado artigo:
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Art. 76. A concessão da pensão por morte
não será protelada pela falta de habilitação de outro
possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação
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posterior que importe em exclusão ou inclusão de
dependente só produzirá efeito a contar da data da
inscrição ouhabilitação.
§ 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão
por morte o companheiro ou a companheira, que somente
fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e
mediante prova de dependência econômica.
§ 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente
ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá
em igualdade de condições com os dependentes referidos
no inciso I do art. 16 desta Lei.
Discorre o autor Ibrahim (2012, p.671) sobre a respectiva temática:
A concessão de pensão por morte não será protelada
pela falta de habilitação de outro possível dependente.
Qualquer habilitação posterior que importe em exclusão
ou inclusão de dependente somente produzirá efeito a
contar da data da habilitação.

Assim,

se

o

segurado, ao falecer, tinha ex-cônjuge com pensão
alimentícia
e
companheira,
ambas
terão
direito ao benefício,
com
metade
para
cada uma. Entretanto, não é neces- sário que se espere
todas solicitarem o benefício, podendo ser concedido na
integralidade para a primeira a solicitá-lo e realizando-se
a
divisão
por
ocasião
da
apresentação da segundabeneficiária.
Portanto, se outro dependente se habilitar ao percebimento do
benefício previdenciário pensão por morte, esta será dividida em partes iguais
a partir da data de início do requerimento administrativo deste último
dependente a solicitar o benefício supramencionado.
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Igualmente, nos termos do artigo 79 da Lei Previdenciária antecipa que
o prazo decadencial augurado no artigo 103 do supra diploma legal[1][3] não
se sobrepõe para o incapaz, o menor ou ausente.
Art. 79. Não se aplica o disposto no art. 103 desta Lei
ao pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei.
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Quanto aos habilitados ao benefício previdenciário da pensão por
morte, como já firmados, estes receberão a pensão divida de maneira
igualitária, pois não permanece uma ordem de prioridade, conforme previsão
nos termos do artigo 77 da Lei nº 8.213/1991, in verbis:
Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um
pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.
Por derradeiro, deve-se ponderar que os habilitados à receber o
benefício da pensão por morte podem ser todos aqueles sujeitos dependentes,
previstos no rol de beneficiários dependentes do artigo 16 da Lei
Previdenciária[1][4].
5

5. A PENSÃO POR MORTE E O CONCUBINATO NO DIREITO PÁTRIO
5.1 A POSSIBILIDADE DE DIVISÃO DA PENSÃO POR MORTE DENTRE ESPOSA E
CONCUBINA
Como mencionado anteriormente o concubinato pode ser
puro ou impuro. O concubinato puro nada mais seria que uma união
ocasionada entre duas pessoas e há amparo fundamental na Carta Magna,
tendo em vista ser ajustado com a união estável, já perfilhada e
abarbada ao matrimônio civil.
Por outra via, o concubinato impuro é a união dentre duas pessoas,
morosa ou não, em que uma das partes está evitada de se
matrimoniar com base no que prevê os termos do artigo 1.521 do Código
Civil Brasileiro:
Art. 1.521. Não podem casar:
I - os ascendentes com os descendentes, seja o
parentesco natural ou civil; II - os afins em linha reta;
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III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado
e o adotado com quem o foi do adotante;
IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais
colaterais, até o terceiro grau inclusive;
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V - o adotado com o filho do adotante; VI - as
pessoas casadas;
VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por
homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu
consorte.
Desse modo, a concubina é, de forma perfunctória, a denominada
figura da amante.
Dessa configuração, a altercação abrange o direito da concubina em
receber o benefício previdenciário da pensão por morte abandonada pelo
segurado em rateio com a abandonada viúva.
Muitos são os acontecimentos aventados pela jurisprudência pátria
nacional em afinidade ao contexto, visto que a circunstância é extremamente
corriqueira.
Essencialmente, muitos dos segurados falecidos abandonam esposas e
denominadas amantes, as quais, em muitas ocasiões, só ficam conhecendo da
vivência de uma ou de outra no momento do óbito do de cujus.
Nesses acontecimentos, a amante deve ser ponderada como a
companheira, haja visto que desconhecia a vivência do matrimônio do
segurado civilmente.
Dessa maneira, a discussão é primordial é: a concubina apresentaria direito
em receber meados do benefício previdenciário pensão por morte deixada
pelo segurado?
Logo, o direito da consorte, viúva é certeiro, uma vez que tem abrigo pela
Lei Previdenciária, que previne a mesma como beneficiada dependente no rol
do artigo 16 da Lei nº 8.213/1991.
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Contudo, o próprio artigo de lei antevê a companheira como beneficiária
dependente, de maneira igualitária ao amparo previsto em relação à esposa.
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Também, deve-se ponderar que nos termos do artigo 77 da Lei
Previdenciária, o qual autoriza de maneira expressa a divisão igualitária do
benefício de pensão por morte dentre os beneficiários dependentes. Assim
sendo, não há altercação a propósito da probabilidade de haver um rateio do
benefício previdenciário pensão, mas tão exclusivamente se esta divisão pode
se realizar em face da esposa e da concubina.
Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um
pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.
Dessa maneira, para constatar a probabilidade de divisão do benefício
previdenciário da pensão dentre viúva e a concubina é cogente uma
apreciação da Carta Magna de 1988.
Assim, o artigo 226 da Constituição Federal conhece como instituto
doméstico o matrimônio e a união estável, mas nada fala a propósito do
concubinato.
5
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial
proteção do Estado. (...)
§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida
a união estável entre o homem e a mulher como entidade
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento.
Entretanto, carece-se considerar que o concubinato pode ser
reconhecido como a união estável, tendo em aspecto que muitas ocasiões a
forma que a concubina vive se assemelha como se casada fosse, contendo
filhos com o segurado e dependência econômica. Também, em muitos casos,
a concubina sequer conhece a existência da esposa, tendo uma afinidade
pública e evidente diante da sociedade.
Sobre esse entendimento, o autor Ibrahim (2010) afirma:
Se determinado segurado, de modo flagrantemente
imoral, ou mesmo ilegal, tenha relação não eventual com
mais de uma pessoa, ou mesmo indevidamente casado
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(bigamia), não há razão plausível para, em caso de morte
do segurado, prejudicar as pessoas com as quais se
mantinha relação continuada. Se, por exemplo, o
segurado falecido engajou-se em união estável paralela,
com duas pessoas diferentes e simultaneamente, quem
terá direito ao benefício? Se os Tribunais não pretendem
estabelecer alguma espécie de corrida previdenciária, é
necessário admitir a divisão de benefícios em hipóteses de
vida em comum, pouco importando o rótulo jurídico
dado.
Dessa maneira, o amparo fundamental à união estável pode ser
explanado de maneira extensiva, de jeito que, pode ser desdobrada ao
concubinato, de ajuste com cada acontecimento concreto.
Levando em computa tal circunstância, é importante que a concubina
tenha direito de auferir meados do benefício previdenciário pensão em
concorrência com a viúva.
Dessa maneira, os autores Castro e Lazzari (2012, p. 684), ressaltam que:
Nos casos em que o cônjuge falecido mantinha, ao
mesmo
tempo,
a(o)
esposa(o)
e
a(o)
concubina(o), deve ser avaliado o conjunto probatório
para verificar se a(o) requerente viveu e dependeu do (a)
segurado(a) até o falecimento deste(a). Restando
demonstrada a situação de cocubinato, a mesma
deve ser reconhecida para fins previdenciários, não sendo
impedimento para tanto a existência simultânea de
esposa(o). A respeito do tema, o TRF da 4ª Região decidiu
que “diante das novas orientações constitucionais, que
fazem emergir a isonomia entre o casamento e a união
estável, é de se reconhecer os efeitos que gera o
concubinato, mesmo impuro, no âmbito previdenciário.
Concorrendo ao benefício a esposa e a concubina, a
solução admitida de forma uníssona pela jurisprudência é
a divisão da pensão”
DJU de 25/09/2002).

(AC n. 2000.04.01.0376495

–
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PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR
MORTE. RATEIO. ESPOSA E CONCUBINA. POSSIBILIDADE.
HIPÓTESE CONFIGURADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
MANUTENÇÃO. 1. A concepção acerca da família, é
consabido, sofreu significantes variações ao longo dos
tempos, tendo sido moldada conforme os anseios de cada
época. Neste processo evolutivo, algumas de suas
características foram preservadas, outras, por não se
adequarem mais à realidade social, restaram superadas.
Tal processo de adaptação resultou no que hoje se
entende por família. 2. Etapa importante do referido
processo evolutivo ao qual a família vem se submetendo
encontrou eco e reprodução no mundo jurídico, impondo
sua representação na ConstituiçãoFederal de 1988, cujas
inovações conferiram status de família à união estável e
5
aos núcleos monoparentais, pondo-se, desta forma, fim ao
conceito "matrimonializado" de família (art. 226 e §§ da
CF/88). Neste diapasão, a afetividade, consubstanciada
com a estabilidade (relacionamentos duradouros, o que
exclui osenvolvimentos ocasionais) e a ostentabilidade
(apresentação pública como unidade familiar) passa a
servir de lastro para a conceituação da família
contemporânea. 3. Na atualidade, a família tem sido alvo
de profundas reflexões, as quais vêm resultando em
modificações no modo de pensá-la e defini-la. Não se
trata de questionar a instituição familiar em si, mas sim a
forma que adquiriu como resultado do processo histórico
que desembocou nos padrões sociais atuais. 4. Com a
imposição legal da igualdade entre homens e mulheres,
bem como em virtude da necessidade de proteção à
dignidade da pessoa humana, constatou-se a relevância
de se adequar o conceito do modelo familiar, já não mais
nos moldes tradicionais. A reformulação jurídica do
conceito de família, desta forma, é mero reflexo das
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inovações ocorridas no cenário social. 5. O momento atual,
no que concerne ao modelo familiar, é de transição.
Busca-se consolidar um novo formato a ser conferido à
família, tendo o ordenamento jurídico pátrio passado a
sofrer alterações significativas, a fim de se adequar aos
novos anseios da sociedade. Neste sentido, a CF/88
representou um marco evolutivo nesse processo de
adaptação, ampliando o conceito de família e passando a
servir de norte para todas as normas infraconstitucionais.
6.A admissão de outros modelos familiares que não o
lastreado no casamento é resultado da alteração da base
ideológica de sustentação da família. Procura-se hoje
considerar a presença do vínculo afetivo e protetivo como
fator determinante para a enumeração dos núcleos
familiares. Admitida a afetividade como elemento
essencial dos vínculos familiares, aqui vista também como
a intenção de proteção mútua, resta saber até que ponto
os relacionamentos humanos nos quais tal sentimento
esteja presente podem vir a ser rotulados de família,
sendo, consequentemente, abarcados pelas normas
jurídicas que tutelam os indivíduos que a constituem. 7.
Entende-se por concubinato puro a modalidade de
envolvimento afetivo, entre homem e mulher, que
obedeça os ditames sociais. Trata-se de verdadeiro
casamento não oficializado, uma vez que atende a todas
as condições impostas à sua celebração e os envolvidos se
comportam como se casados fossem, lhes faltando apenas
o reconhecimento estatal. Já o concubinato impuro, por
sua vez, refere-se a todo e qualquer envolvimento afetivo
que se estabeleça em afronta às condições impostas ao
casamento, condições estas materializadas nos
impedimentos matrimoniais. 8. A princípio, dentro do
quadro evolutivo jurídico, marcado pela valorização do
afeto e superação de formalismos, parece ter sido
preservada a vigência do princípio jurídico da monogamia.
Isto porque não se pode olvidar que o modelo
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monogâmico ainda é o que melhor atende às aspirações
da sociedade contemporânea, garantindo a estabilidade
necessária à educação da prole e ao desenvolvimento do
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homem na qualidade de agente econômico, político e
social. 9. Nessa linha de raciocínio, o reconhecimento de
direitos previdenciários decorrentes de concubinato
impuro depende de uma série de requisitos que
demonstrem cabalmente a existência de dois
relacionamentos (casamento e concubinato) que em
praticamente tudo se assemelhem, faltando ao segundo
tão-somente o reconhecimento formal. Deve ser levado o
efetivo "ânimo" de constituição de uma unidade familiar
para fins de proteção mútua e estatal, com suas
respectivas variáveis, tais como eventual dependência
econômica, tempo de duração da união, existência de
filhos, etc. Do contrário, deve prevalecer o interesse da
família legalmente constituída. 10. Na hipótese dos autos,
correta 5a sentençaque determinou o rateio da pensão
entre esposa e concubina, eis que restou demonstrado
pela autora que seu relacionamento duradouro com o de
cujus se revestia dos requisitos necessários para a
caracterização da união estável constitucionalmente
protegida. 11. Atendidos ospressupostos do art. 273 do
CPC - a verossimilhança do direito alegado e o fundado
receio de dano irreparável -, é de ser mantida a
antecipação da tutela deferida na sentença. (TRF4, AC
0000316-54.2011.404.9999, Sexta Turma, Relator João
Batista Pinto Silveira, D.E. 31/01/2012)
Relevante, também, sobressair a recente determinação articulada pela
Quinta Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na qual
compete menciona-la nas partes que velam a presente pesquisa:
Relatório.
ANTA KOPROWSKI ajuizou ação ordinária contra o
Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, MARLIZE
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HAMMES, SABRINA HAMMES DA SILVA MOTTA e
JAQUELINE DA SILVA MOTTA, objetivando a concessão de
pensão por morte cominada com pedido de exclusão de
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beneficiária, em virtude do óbito de seu suposto
companheiro, seu ex- marido LAUDECICRISTÓVÃO DA
SILVA MOTTA, ocorrido em15.02.2002.
Sentenciando, em 22.03.2010, o MM. Juízo a
quo julgou parcialmente procedente o pedido para: a)
reconhecer a união estável havida entre a autora, SANTA
KOPROWSKI, e o de cujus, LAUDECI CRISTÓVÃO DA SILVA
MOTTA; b) condenar o INSS a conceder à autora, SANTA
KOPROWSKI, 1/3 (um terço) da pensão por morte deferida
em razão do óbito de Laudeci Cristóvão da Silva Motta; c)
condenar o INSS a excluir a ré MARLIZE HAMMES do rol
de beneficiárias da pensão por morte deferida em razão
do óbito de Laudeci Cristóvão da Silva Motta, destacando
que a suspensão do pagamento do benefício em favor da
ré Marlize somente deveria ocorrercom o trânsito em
julgado da decisão, sendo apenas a partir de então, o valor
respectivo revertido às beneficiárias JAQUELINE DA SILVA
MOTTA, SABRINA HAMMES e SANTA KOPROWSKI.
Condenou as rés ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, cuja
exigibilidade restou suspensa em relação às rés Jaqueline,
Sabrina e Marlize, em face da AJG.
A sentença
necessário.

não

foi

submetida ao

reexame

Em suas razões, sustentam SABRINA HAMMES DA
SILVA MOTA E MARLIZE HAMMES que a autora separouse do de cujus em dezembro de 1999, a partir de quando
este constituiu nova família, unindo-se com a segunda e
gerando a primeira. Afirmam que a união estáveldo
falecido com a recorrente Marlize é comprovada por
vários documentos trazidos aos autos, bem como pela
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prova testemunhal produzida. Por fim, reiteram que a
autora, ex-esposa, não era dependente economicamente
do de cujus, pois tem trabalho próprio, não recebendo
pensão. Aduziram que o falecido freqüentava a casa da
autora apenas com a finalidade de conviver com a filha
havida durante o casamento dele com ela.
(...) VOTO (...)
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Do caso concreto
O óbito de LAUDECI CRISTÓVÃO DA SILVA MOTTA
ocorreu em 15.02.2002 (fl. 17).
No caso dos autos, a autora e o de cujus contraíram
matrimônio em 16.04.1988 (fl. 16), estando separados
consensualmente
desde 15.07.1999. Tiveram uma filha,Jaqueline Koprowsk
i da Silva Motta, nascida em02.12.1990.
5

São, ainda, rés na presente ação, Marlize Hammes e
Sabrina Hammes da Silva Motta, que dividem a pensão
previdenciária com Jaqueline, acima referida, na condição
de ex-companheira (administrativamente verificada) e
filha do falecido.
Isso posto, é de se concluir que a controvérsia reside
em determinar com quem o falecido mantinha união
estável (já que o matrimônio dele com a autora fora
formalmente desfeito em 1999): se com a autora ou com
a ré Marlize.
Examinando os autos, verifico a existência de
indicativos de que a autora teria mantido união estável
com o de cujus após a separação judicial do casal.
A testemunha Manoel dos Santos, colega de trabalho
do falecido, relatou:
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"que o depoente trabalhou com o de
cujus na Malharia Brandili por muitos anos, tendo
conhecimento de que o mesmo se separou de sua
esposa uma época, tendo ido residir com os pais;
mesmo depois de residir com os pais, freqüentava
constantemente a casa da autora, não sabendo o
depoente com que finalidade o de cujus lá ia, pois não
sabia das suas intimidades; depois de um tempo
o de cujus foi morar com um amigo chamado Maucir
Martins, aonde possuía parte dos seus pertences, mas que
também nesta época continuava a freqüentar a casa da
autora; o depoente ouviu comentários de que o de cujus
teve um relacionamento afetivo com outra mulher e que
esta inclusive estava grávida; o de cujus nunca comentou
se chegou a morar com essa mulher, tampouco ouviu o
depoente comentários a respeito; no dia do falecimento
do
de
cujus
este saiu da empresa, dizendo que iria até a casada au
tora tomar um banho e pegar um sapato para
participar de um curso; o depoente esteve no velório
do de cujus, o qual estava sendo velado na casa da
autora; que foi o próprio de cujus quem comentou com o
depoente de que uma época estava morando na casa de
seus
pais,
já
que
ambos
trabalhavam
na
mesma empresa e tinhamcontato no trabalho; não sabe d
izer quanto tempo o de cujus morou na casa dos pais,
somente sabendo que foi por um bom tempo; quando os
colegas de trabalho souberam que o de cujus tinha outra
mulher e que esta estava grávida, começaram a fazer
brincadeiras, tendo este dito que se realizado o exame de
DNA iria pagar pensão para a criança; que a falecida
esposa do depoente era prima da autora; não sabe dizer
em que época o de cujus passou a morar com Maucir
Martins; não era vizinho da autora".
Já Nicanor Jansen, vizinho da autora, afirmou:
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"que o depoente conhecia o de cujus há vários anos,
sabendo que este se separou na autora, porém não sabe
dizer em que época; diz que mesmo com a separação "o
de cujus nunca deixou de freqüentar a casa da
autora", já que o depoente reside a uns cem
metros da casa desta, embora seja motorista e as vezes
ficando fora de casa de dois a três dias, mas
quando estava em casa via o de cujuspassar para ir na cas
a da autora; não sabe aonde o de cujus foi morar após a
separação;
ouviu
comentários
de
que o de cujus havia tido um relacionamento com outram
ulher, resultando o nascimento de um filho, porém não
ouviu comentários se este chegou a conviver
com outra mulher; o depoente não foi no enterro do de
cujus, mas sua esposa foi, tendo comentado que
o velório foi realizado
na
casa
da
autora;
que tem certeza que antes de falecer, o de cujus estava
5 na casa da autora, já que é vizinho desta; que o
residindo
terreno
de
depoente
extrema
com
o
terreno de propriedade da autora, havendo um muro que
separa as propriedades; o depoente via o de cujus com a
filha nas vezes em que freqüentava a casa da autora após
a separação; não sabe dizer ao certo até que horas o de
cujus ficava na casa da autora, mas pode afirmar que este
algumas vezes dormia na casa dela, pois via a moto dele
na frente da casa".
Outra vizinha da autora, Carla Regina Zonta Lange, disse:

"que a depoente é vizinha da autora de seis a sete
anos,morando em frente à casa desta; tomou
conhecimento de que a autora se separou do de cujus no
ano de 1999, não sabendo precisar o mês, em virtude de
ter tido um relacionamento extraconjugal; depois da
separação houveram "indas e vindas", tendo o de cujus
freqüentado a casa da autora constantemente; pelos
comentários queouviu, o de cujus após a separação foi
79
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morar com os pais e depois foi morar com um amigo; na
época do falecimento o autor estava com freqüência
na casa da autora e, pelo que sabe a depoente tinha
alguns pertences na casa do amigo; como é
vizinha da frente pode afirmar que o de cujus pernoitava
na casa da autora, salientando que com freqüência via a
motocicleta deste na garagem da casa; ouviu comentários
de que do relacionamento extraconjugal do de cujus
resultou o nascimento de um filho; nunca ouviu
comentários de que o de cujus estivesse morando
permanentemente com outra mulher; o velório de cujus
foi feita na casa da autora e esta inclusive lhe mostrou
recibos referentes aos pagamentos dos serviços
funerários; que a depoente acredita que o de cujus não
ficou mais de dois meses sem freqüentar ou
pernoitar na casa da autora; a depoente não chegou a
presenciar nenhum fato que demonstrasse como era o
relacionamento entre o de cujus e a autora; a depoente
não chegou a ver a motocicleta do de cujus durante a
semana de manhã na casa da autora, porque este
saía às 05:00 horas para trabalhar, mas que
quando ia dormir via a motocicleta dele lá; alguns finais e
semana a depoente pode afirmar com certeza de que via
a motocicleta de manhã na casa da autora; que a
depoente quando foi fazer o seu exame pré natal em
Indaial encontrou a ré Marlize na Clínica
acompanhada do de cujus, não lembrando de quantos
meses era gestação da depoente, apenas sabendo que o
seu filho e o filho da ré possuem quase a mesma idade;
não
se
recorda
se
este
encontro foi
próximo a data do falecimento do de cujus; nodia do acid
ente o de cujus saiu da casa da autora, o que foi
presenciado
pela
depoente,
tendo tomado conhecimentoposteriormente de que el
e tinha saído dali para buscar roupas suas na casa de
Maucir, quando ocorreu o acidente"
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Assim, tenho que os cadastros das fls.
4244 fazeminício de prova material,
devidamente
corroborada pela prova testemunhal produzida, no
sentido de que a autora e o de cujus teriam voltado a
conviver após a separação judicial, até a data do óbito,
caracterizando a união estável.
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Assim, é de se concluir que a ex-esposa de quem o
falecido encontrava-se separado formalmente, mas
convivendo em união estável, faz jus ao benefício, não
merecendo reforma a sentença no tópico.
Por outro lado, com relação à alegada união estável
entre a co-ré Marlize Hammes e o de cujus, entendo que
a questão merece solução diversa da adotada na sentença
recorrida, que cassou o benefício deferido a Marlize,
acolhendo o pedido da autora.
De fato, é incontroverso que Marlize e Laudecimantiv
5
eram relacionamento - tanto é assim que tiveram uma
filha, nascida apenas 13 dias após o óbito
(reconhecimento de paternidade, mediante teste de DNA,
àsfls. 35-40).
Quanto à natureza e duração do relacionamento, a
própria autora noticia que requereu a separação do
falecido em virtude da união dele com a ré Marlize (em
1999).
A demonstrar como o vínculo evoluiu, vê-se cópia do
boletim de atendimento hospitalar da ré Marlize,
procedendo à curetagem em virtude de aborto
espontâneo, subscrito pelo de cujus como familiar
responsável, ocorrido em 2000 (fl. 131). Outrossim, há
certidão de casamento de amigos do casal, dos quais
foram padrinhos/testemunhas, no ano de 2001 (fl. 123).
Foram juntadas aos autos declarações procedidas em
cartório (fls. 103-105)
que corroboram a coabitação e apublicidade da união, se
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ndo que o simples fato de não ter sido firmado
compromisso de dizer a verdade em Juízo não lhes retira
força probatória, avaliadas em conjunto com as demais
provas dos autos.
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Por fim, a própria irmã do falecido testemunhou emj
uízo (fl. 195) ser Marlize companheira do irmão e que
residiam juntos ao tempo do óbito.
Assim, não há como concluir pela ausência de união
estável entre Marlize e o falecido, em face do ânimo em
constituir família e da publicidade da união.
Isso posto, tenho que é forçoso reconhecer a
necessidade de rateio da pensão entre Marlize e Santa.
Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal
concluiu pelo descabimento do rateio da pensão quando
se tratar de relação de concubinato em concorrência com
casamento, o que não ocorre no caso, em que se verifica
a coexistência de companheiras, não havendo óbice ao
casamento, nos termos do parágrafo 1º do art. 1.723 do
Código Civil.
Cumpre destacar que o requisito essencial à
caracterização da união estável é o intuito de
constituir família, o que se verifica no caso em relação à
autora Santa e à ré Marlize, com as quais manteve
coabitação e gerou filhas.
Não é possível concluir, pela prova dos autos, que a
união entre Laudeci e Marlize era uma relação fugaz, como
entendeu o Julgador monocrático, configurando-se, sim,
legítima união estável.
De fato, do que se verifica dos autos, o falecido
mantinha relação afetiva dupla, com a autora e com a ré
Marlize. Com a primeira, chegou a formalizar a união,
posteriormente desfeita e retomada informalmente. Com
a segunda, inegavelmente também vivia ao tempo da sua
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morte, tanto que lhe sobreviveu filha, nascida 13 dias após
o óbito.
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Logo, tem-se que restou configurada a união estável
entre a autora, SANTA KOPROWSKI, e o falecido, e entre a
co-ré, MARLIZE HAMMES, e o falecido, de forma
queambas se enquadram como "companheiras" para fins
previdenciários. Possuindo, dessa feita, a qualidade de
dependente para o recebimento do benefício de pensão
pormorte.
Nesses termos, deve ser reformada a sentença, para
que o INSS rateie o benefício de pensão por morte em
questão.
Por fim, destaco que esta Corte já reconheceu
apossibilidade de concessão do benefício de pensão por
morte previdenciária a duas companheiras, tal como se lê
do precedente apelação cível nº 2001.71.12.004219-5, 6ª
5
Turma, Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, por
unanimidade, D.E. 04/09/2009.
Rateio da pensão
Na forma do art. 77 da Lei n° 8.213/91, havendo
mais de um pensionista, a pensão por morte deve
ser rateada entre todos em partes iguais, sendo que a falta
de habilitação de outro dependente não obsta à
concessão do benefício
aos
habilitados,
sendo
que as habilitações posteriores só produzem efeito a
partir da data da habilitação, na forma do art. 76 da
lei de benefícios.
No caso, além de SANTA KOPROWSKI e MARLIZEHA
MMES, na condição de companheiras, SABRINA HAMMES
DA SILVA MOTTA e JAQUELINE DA SILVA MOTTA, fazem
jus ao benefício, na condição de filhas.
(...)
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Conclusão
Reformada em parte a sentença para reconhecer a
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condição de dependentes da autora e da co-ré Marlize
Hammes, determinando-se o rateio da pensão por morte.
Reexame necessário parcialmente provido quanto aos
consectários da condenação.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação
edar parcial provimento à remessa oficial, quanto aos
consectários da condenação,
determinando
a
implantação do benefício.
(Apelação Cível nº 0005300-18.2010.404.999/SC,
TRF4, 5ª Turma, Rel. Roger Raupp Rios, DJE 14/09/2012)
Contudo, essa inteligência não é majoritária na jurisprudência, logo que,
mesmo em afinidades de concubinato demoradas os magistrados vêm
abrangendo que a concubina não apresentaria direito de auferir ao benefício
previdenciário da pensão por morte juntamente com a esposa. Note-se:
PENSÃO POR

MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO

ESTÁVEL. SEGURADO CASADO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. A despeito da existência de
precedentes anteriores desta Corte em sentido contrário,
consolidou-se no Supremo Tribunal Federal o
entendimento de que no caso de concubinato "impuro"
ou "adulterino", a companheira não tem direito à pensão
por morte, pois a condição de dependente é reservada
com exclusividade ao cônjuge. (TRF4, APELREEX 503575571.2012.404.7100, Quinta Turma, Relator p/ Acórdão
Ricardo Teixeira do Valle Pereira, D.E. 06/11/2012)
CARACTERIZAÇÃO DO CONCUBINATO IMPURO –
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (...). A existência de
impedimento matrimonial aliada a não comprovação da
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separação de fato ou judicial impede o reconhecimento do
instituto da união estável. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça. Afastada a condição de companheiro da parte

Boletim Conteúdo Jurídico n. 875 de 13/10/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

requerente, não há que se acolher pretensão relativa a gozo
de benefício previdenciário, se a lei de regência não prevê
a figura da concubina adulterina como possível
dependente de segurado falecido. (TJ-MG - Ap. Civ.
1.0024.00.082181-9/001 – 5ª Câm. Civ. – Relª Desª Maria
Elza – Publ. em 14-9-2007)
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 DURAÇÃO. As relações de caráter
meramente
afetivo
não
configuramunião estável, simples relações sexuais, ainda
que repetidaspor
largo espaço de tempo, não constituem
5
união estável. A união estável é manifestação aparente de
casamento, tem formação monogâmica e caracteriza-se
pela comunhão de vidas, no sentido material e imaterial,
isto é, pela constituição de uma família. Portanto, relações
adulterinas, mesmo que de longa duração, não
configuram união estável. Desprovimento do Recurso. (TJRJ – Ap. Civ. 2006.001.46251 4ª Câm. Civ. – Rel. Des. Edson
Scisinio Dias – Julg. em 27-6-2007)
Logo, o Superior Tribunal de Justiça igualmente já se despontou sobre
o tema e de maneira desfavorável, conforme apontamento aquém descrito:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE CONCUBINATO. EXTENSÃO DA
RES JUDICATA À ADMISSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA
JULGADA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO. PENSÃO POR MORTE.
RATEIO ENTRE VIÚVA E CONCUBINA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 1. A coisa julgada contida no dispositivo da
85
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decisão judicial transitada em julgado está delimitadapelo
pedido e pela causa de pedir apresentadas na
petiçãoinicial do processo de conhecimento. 2. Conquanto
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somente o dispositivo da sentença seja abarcado pela
coisa julgada material, é certo que os efeitos da res
judicata apenas se abatem sobre as matérias cujos
contornos fáticos e jurídicos tenham sido efetivamente
examinados e decididos pelo Poder Judiciário de forma
definitiva. 3. Na peça vestibular da ação de
reconhecimento de concubinato não foi veiculado
qualquer pedido no sentido de que restasse declarada a
existência de união estável; e também não consta do
decisum transitado em julgado nenhum consideração,
apreciação de prova ou desenvolvimento de tese jurídica
que tivesse por objetivo alicerçar conclusãonesse sentido.
4. No caso de pensão por morte, é possível o rateio
igualitário do benefício entre a ex-esposa e a companheira
de servidor falecido. 5. O reconhecimento da união estável
pressupõe a inexistência de impedimentos para o
casamento. 6. A vigência de matrimônio não é empecilho
para a caracterização da união estável, desde que esteja
evidenciada a separação de fato entre os ex-cônjuges, o
que não é a hipótese dos autos. 7. O concubinato não
pode ser erigido ao mesmo patamar jurídico da união
estável, sendo certo que o reconhecimento dessa última é
condição imprescindível à garantia dos direitos previstos
na Constituição Federal e na legislação pátria aos
companheiros, inclusive para fins previdenciários. 8.
Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido
e provido. (STJ – RMS 30.414/PB – Quinta Turma – Relatora
Ministra Laurita Vaz – DOU 17/04/2012)
Igualmente, há acontecimentos em que o segurado é afastado de fato
da esposa e convive em união estável com diferente companheira. Entretanto,
mesmo o segurado sendo afastado de fato da esposa, esta tem o direito ao
percebimento

do

benefício

previdenciário

da

pensão

por
86

Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591340

www.conteudojuridico.com.br

morte, desde queconfirmada sua dependência econômica em face do falecid
o segurado.
Percorre-se a consequente jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional
Federal da 4ª Região a propósito de tal fato:
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ADMINISTRATIVO PENSÃO POR MORTE. ESPOSA DO
INSTITUIDOR DA PENSÃO. Possuindo oinstituidor da
pensão esposa legítima, inexistindo dissolução da
sociedade conjugal, tampouco separação de fato, não
háque se implementar pensionamento por morte em favor
de
concubina.
(TRF4,
EINF
500378833.2011.404.7200,Segunda Seção, Relator p/ Acórdão João
Pedro Gebran Neto, D.E. 18/06/2012)
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PENSÃO POR MORTE. SEPARAÇÃO. DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA
SUPERVENIENTE.
AUSÊNCIA
DE
5
COMPROVAÇÃO.
1. Cuida o presente de recurso ordinário
contra o acórdão que negou à ex-esposa o direito a
pensão de servidor público falecido. Consignou o Tribunal
de origem que a recorrente não percebia pensão
alimentícia, e que a instrução probatória foi insuficiente. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior indica que a
comprovação da dependência econômica desempenha o
elemento central para o deslinde deste tipo de
controvérsia. Precedentes específicos: AgRg no REsp
1.159.832/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
15.3.2010; AgRg na Pet 4.992/PR, Rel. Min. Gilson Dipp,
Quinta Turma, DJ 18.12.2006, p. 405; e AgRg no REsp
953.552/RJ, Rel. Min. Nilson Naves, Sexta Turma, DJe
19.12.2008. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS
32.400/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 26/04/2011)
Apesar, vale a pena lembrar o afamado caso aventado pelo Supremo
Tribunal Federal bem especificadamente no Recurso Extraordinário 397.7628/BA, no qual há uma bela altercação dentre os Ministros acerca do assunto de
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grande repercussão. Entretanto, a despeito do entrosamento muito bem
abalizado pelo Ministro Ayres Brito, a corte máxima comoveu por não adotar
o direito da concubina em auferir a pensão por morte juntamente com a
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consorte, apresentando o voto do relator Marco Aurélio se aproveitado
e dessa maneira, ementado:
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, mostrandose impróprio o implemento de divisão a beneficiar, em
detrimento da família, a concubina. (RE 397762, Relator(a):
Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
03/06/2008, DJe-172 DIVULG 11-09-2008)
Perante da divergência jurisprudencial que vem acertando, o Supremo
Tribunal Federal conheceu a repercussão unânime do tema no RE
669.465, que apesar pende de julgamento. Contudo, tendo em vista a ampla
convergência jurisprudencial em apreender por outorgar a divisão do beneficio
previdenciário da pensão por morte dentre esposa e a concubina de maneira
igualitária, bem como de que, a concubina não poderia ser prejudicada pelo
segurado adulterino, provavelmente a corte Suprema irá adotar e votar pela
probabilidade de separação da pensão dentre as figuras da viúva e a da
concubina, a despeito da inteligência anteriormente elucidada.
Isso porquanto, considerando os múltiplos acontecimentos palpáveis e,
especialmente aqueles casos em que o segurado conservava duas famílias
duradouras, tendo inclusive filhos com ambas as mulheres, das quais sequer
conhecia da existência uma da outra, ampla injustiça se arranjaria ao denegar
a divisão do benefício previdenciário da pensão por morte do segurado, para
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a concubina, uma vez que esta sequer compreendia que permanecia em
taldisposição.
Igualmente, não pode o direito abandonar a concubina em tais
acontecimentos, visto que, esta só despontaria danificada pelo segurado que
veio a óbito, o qual foi o excepcional adúltero da afinidade amorosa.
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Entretanto, enquanto o Supremo Tribunal Federal não deliberar a
questão, a jurisprudência alargar-se a discordar, diante da existência de
inúmeros julgadores inteiramente conservantes.
Também, relevante ressaltar que o rateio da pensão dentre esposa e a
concubina necessita ser considerada pormenorizadamente em cada
acontecimento palpável, de maneira que seja confirmada a dependência
econômica da concubina em relação ao segurado falecido.
Por derradeiro, vale advertir que a mera qualidade de amante de
maneira aleatória e sem comprobação de dependência econômica não
necessita determinar o direito de percepção do benefício previdenciário da
pensão por morte juntamente
com a esposa, acontecimento este, se
5
acontecendo, seria uma enorme injustiça com a viúva do de cujus.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na presente pesquisa foi abordada a temática do concubinato em
adjacente com o benefício previdenciário da pensão por morte, com o desígnio
de averiguar a probabilidade de divisão do benefício previdenciário
supramencionado dentre esposa e concubina.
Dessa maneira, no primeiro capítulo foi delineada a história da
Previdência Social de maneira resumida, comprovando seu aparecimento e
desenvolvimento histórico no Brasil, bem como no mundo.
Foi acurado que o primeiro vestígio da Previdência Social abrolhou na
Grécia antiga, com a concepção do chamado éranoi, que consistia em
sociedades de recíproca ajuda com contribuições realizada de maneira
regulares, bem como empréstimos aos participadores.
Na sequência, ficaram ponderados os alicerces da Previdência Social, seu
conceito e desígnios, bem como foi feito uma explanação sobre os benefícios
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previdenciários existentes
supramencionado.

e

os

beneficiários

existentes

no

Regime

Por sua vez, os benefícios previdenciários que são existentes por sua vez
denominam-se em: auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por
invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição,
aposentadoria especial, salário-maternidade, salário-família, auxílio- reclusãoe
a pensão por morte, todos esses conforme previsão legal nos termos doartigo
18 da Lei nº 8.213/1991. Logo, em analogia aos beneficiados, estes podem ser
distribuídos de duas maneiras, assim sendo, os beneficiários segurados e os
beneficiários dependentes. Assim, os beneficiários seguradossão aqueles que
por sua vez são obrigatórios ou facultativos da PrevidênciaSocial e que
colaboram conforme expresso na norma. Já os beneficiários dependentes, por
sua vez estes são aqueles augurados no rol dos termos do artigo 16 da Lei nº
8.213/1991, e nada mais são do que os indivíduos que dependem do
segurado.
No terceiro tópico foi averiguada a temática do concubinato,
explanando sua história, bem como as suas duas modalidades. Foi acurado que
o
concubinato
consecutivamente
houve
em
todas as culturas,
sendo que incidiu a ser famoso no Brasil a partir do século XVI. Entretanto,
foi com a respectiva legislação previdenciária que o concubinato passou a ser
famoso nos acontecimentos de dependência, sendo tal entrosamento
comboiado pela jurisprudência pátria.
Outrossim, cumpre elevar-se que, foi caracterizado o concubinato puro
do concubinato impuro, constituindo o primeiro nada mais que uma união
estável e, o segundo, por sua vez, é uma relação extraconjugal vivente, na qual
a concubina é popularmente admitida como a denominada amante.
Na sequência, no capítulo consequente foi abordada a temática do
benefício previdenciário da pensão por morte, sendo o supramencionado
explicado de maneira delineada.
O benefício previdenciário da pensão por morte é carecido aos
beneficiários dependentes do rol, nos termos do artigo 16 da Lei 8.213/1991,
quando da morte do segurado.
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Dessa maneira, para que tal benefício seja outorgado basta que o
de cujus apresente a qualidade de segurado necessária na época de seu
falecimento, bem como se exige do cônjuge após alteração legal a carência,
de contribuição (18 meses) e de convivência (24 meses).
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Igualmente, o benefício é deferido a partir do tempo da morte caso o
dependente perpetre a solicitação dentro de 30 dias a se contar da data do
óbito. Caso a solicitação seja realizada depois desse prazo, o benefício será
conferido a partir da data do requerimento administrativo.
Outrossim, vale lembrar que a renda mensal do benefício previdenciário
da pensão por morte será no implique de 100% do valor auferido pelo
segurado como aposentadoria, ou do valor que este chegaria a auferir
como tal.
Também, o benefício previdenciário da pensão por morte independe de
carência, bem como, pode ser dividido de maneira igualitária dentre os
beneficiários dependentes.
Por derradeiro, foi analisado
o assunto principal da presente pesquisa,
5
assim sendo, a probabilidade de divisão da pensão por morte dentre esposa
ea concubina.
Neste capítulo, por sua vez, foi feita uma análise constitucional para o
prestígio da concubina em receber o benefício previdenciário da pensão por
morte. Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu a
repercussão geral da temática no RE 669.465, o qual foi julgado não
reconhecendo impróprio o implemento de divisão a beneficiar, em detrimento
da família, a concubina. Porém, tendo em vista a atual situação da vida
moderna, bem como a observação de cada acontecimento particularizado, o
Supremo Tribunal Federal tenderá a reconhecer o direito da concubina em
dividir a pensão por morte consentida pelo de cujus, com a esposa.
Tal inteligência é a mais adequada a ser consagrada, visto que, se não o
for, grande injustiça formará e será feita com a corporatura da concubina, que
muitas ocasiões sequer sabem que está em tal circunstância fática.
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NOTAS:
5

[1][1] Histórico fundamentado nos ensinamentos de Ibrahim, Alencar,
Gonçales, Junior e Viana.
[1][2] Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinada a assegurar
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência sócia. Parágrafo único.
Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social,
com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura e do
atendimento; II – uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às
populações urbanas e rurais; III – seletividade e distributividade na prestação
dos benefícios e serviços; IV – irredutibilidade do valor dos benefícios; V –
equidade na forma de participação no custeio; VI – diversidade da
base de financiamento;
VII
–
caráter
democrático
e
descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados
e do Governo os órgãos colegiados.
[1][3] Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer
direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão
de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da
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primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento
da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
[1][4] 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
queo torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;
II - ospais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21
(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental
que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;
§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do
direito às prestações os das classes seguintes. § 2º .O enteado e o menor
tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que
comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.
§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada,
mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o §
3º do art. 226 da Constituição Federal. § 4º A dependência econômica das
pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar de forma sintetizada o
devido processo legal como garantia fundamental do indivíduo, bem como os
princípios que decorrem desse instituto, analisando-os como mecanismos
controladores da atuação da administração pública, no sentido de proteger o
indivíduo frente às arbitrariedades do Estado.
Palavras-Chave: Devido Processo Legal. Princípios. Administração Pública.
Mecanismo de Controle.

Sumário: Introdução. 1 Devido Processo Legal. 2 O Devido Processo e os Princípios
da Administração Pública. Considerações Finais. Referências.
5

Introdução
O Devido Processo é uma garantia constitucional do indivíduo, previsto de
forma expressa no art. 5º, LIV, da CF. Desse instituto decorrem outros princípios
constantes em nosso ordenamento jurídico que servem como norteadores da
atuação da Administração Pública, diante da previsão do art. 2º da Lei 9784 de 1999,
que declara o dever de obediência da administração aos princípios ali elencados.
Pretende o presente artigo, portanto, analisar de forma sintetizada o devido
processo legal, bem como os princípios que decorrem desse instituto, analisandoos como mecanismos controladores da atuação da administração pública, no
sentido de proteger o indivíduo frente às arbitrariedades do Estado
Importante destacar que este artigo não pretende esgotar a amplitude do
tema, tenta apenas demonstrar a importância do respeito aos institutos aqui
estudados como garantia fundamental do indivíduo.
1 Devido Processo Legal
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Diversos são os princípios norteadores da atuação da Administração Pública.
Todos, na verdade, decorrem de uma das garantias fundamentais dos indivíduos, o
devido processo, que, de forma genérica, acabam por vedar condutas arbitrárias
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por parte do gestor público, funcionando como mecanismos de controle da atuação
da administração.
O princípio do devido processo legal está previsto em nossa Carta Magna em
seu art. 5º, LIV, que expõe que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal” (BRASIL, 1988).
A expressão “devido processo”, segundo José Alfredo Baracho, significa “o
processo que é justo e apropriado” (BARACHO, p. 31, 1982) e consiste, como
explicitado por Eberte da Cruz Menezes (2009), em uma das garantias essenciais do
indivíduo, postas para assegurar-lhe a justiça que a Constituição lhe promete. Nesse
sentido, esse princípio serve como garantidor da liberdade individual dos
indivíduos, vez que assegura a não limitação de direitos sem a existência do devido
processo.
Baracho ainda acrescenta que para garantir o devido processo é necessário que
(...) o julgamento se desenvolva com as indispensáveis
garantias processuais, entre as quais o contraditório, o uso
dos meios de prova garantidos em geral, a presença do juiz
natural, a publicidade, o duplo grau de jurisdição (BARACHO,
p. 96, 1982).
Nas palavras de Leidiane Jardim (2009), ainda,
O devido processo legal garante a realização dos direitos
constitucional da liberdade e da igualdade ao possibilitar a
tramitação regular do processo. (JARDIM, 2009)
Esse princípio atua em dois âmbitos na proteção do indivíduo, o formal e o
material, como expõe Lana Santos (2012). No âmbito formal, “assegura ao indivíduo
a possibilidade de defesa do início até o fim do processo” (SANTOS, p.6, 2012), no
âmbito material, garante o direito de liberdade, vida e da propriedade.
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É decorrente desse instituto, conforme Leidiane Jardim (2009), que se é
garantido a qualquer pessoa o contraditório e a ampla defesa, proporcionando a
proteção da sua tutela jurídica. Dele decorrem ainda outros princípios essenciais à
defesa da liberdade e igualdade, dentre os quais cita a autora o princípio da
tipicidade; princípio da presunção de inocência; princípio da motivação das
decisões; e o princípio da prescrição.
2 O Devido Processo e os Princípios da Administração Pública
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Como direito fundamental, o devido processo legal é garantido em todo
processo judicial, não podendo ser diferente nos processos administrativos em
geral tomados com base na Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.
Nessa Lei, o princípio em destaque encontra-se materializado em seu art. 2º,
quando determina que:
Art. 2o - A Administração Pública obedecerá, dentre
outros, aos5 princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
(BRASIL, 1999)
A própria Constituição Federal, quando trata da Administração Pública em seu
Capítulo VII, Seção I, elenca de forma expressa, mas não taxativa, cinco princípios
basilares para a atuação da Administração Pública, que também exprimem de forma
concreta o devido processo legal, concedendo garantias aos indivíduos, vejamos:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(BRASIL, 1988)
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Pelo princípio da legalidade, podemos extrair que o administrador
está adstritoà Lei, só podendo tomar decisões que estejam embasadas legalmente.
Segundo José dos Santos Carvalho Filho (2015), toda atividade administrativa deve
ser autorizada por Lei, sob pena de incorrer em ilicitude.
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Conforme expõe Luiz Fernando Baracho (2013), “a aplicação do princípio da
legalidade seria a atuação conforme a Lei e o Direito”.
Pode-se dizer, conforme Luciano de Souza Dias (2010), que esse princípio se
aproxima mais de uma garantia constitucional, já que não tutela um bem jurídico
como a vida, mas assegura ao particular a prerrogativa de afastar as determinações
que lhe são impostas por via diferente da Lei.
Conexo ao princípio da legalidade, pode-se citar, também, o princípio da
segurança jurídica por meio do qual, conforme Camila Fernandes (2010), se é
garantido certo grau de previsibilidade das condutas da Administração perante os
indivíduos, dando a certeza de que estes não serão surpreendidos por uma
mudança de orientação na ação do Estado.
Por estar o administrador submetido a um comando legal de atuação, esse
princípio, juntamente com a legalidade e o devido processo legal, acaba por vedar
condutas arbitrárias por parte do Estado, vez que suas tomadas de decisões devem
estar calcadas na previsibilidade e coerência.
Vale lembrar, conforme bem explicitado por Reginaldo Ribeiro da Silva
(2014), que é impossível a Lei prever todas as condutas a serem adotadas pelo
administrador. Assim, é facultado a ele adotar aquela que entenda atender melhor
ao interesse público. Porém, de forma alguma essa discricionariedade do
administrador pode ser confundida com um “livre arbítrio”, segundo tal autor. Só é
dado ao administrador fazer aquilo que a Lei lhe determine ou autorize, em
nenhuma hipótese admitindo-se situações que extrapolem tal limite.
Carvalho Filho (2015), inclusive, se posiciona quanto à liberdade de escolha
do administrador limitada à Lei:
Conveniência e oportunidade são os elementos nucleares
do poder discricionário. A primeira indica em que condições
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vai se conduzir o agente; a segunda diz respeito ao momento
em que a atividade deve ser produzida. Registre-se, porém,
que essa liberdade de escolha tem que se conformar com
o fim colimado na lei, pena de não ser atendido o objetivo
público da ação administrativa.
(CARVALHO FILHO, 2015, p. 51, grifos meus)
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O princípio da impessoalidade, por sua vez, determina que o administrador
está proibido de utilizar critérios pessoais em sua administração, devendo orientarse somente por critérios objetivos. Sua atuação deve pautar-se na finalidade
pública, prevalecendo o interesse público sobre o privado.
É o que diz Celso Antônio Bandeira de Mello que ainda acrescenta que “Nele
se traduz a ideia de que a Administração tem que tratar todos os administrados
sem discriminações, benéficas ou detrimentosas” (MELLO, p. 114, 2009).
A moralidade, da mesma forma, acarreta um sentido de boa-fé objetiva na
5
atuação do administrador, cabendo
a ele não só comprimir a Lei no sentido formal,
mas cumpri-la de forma a sempre encontrar o melhor resultado possível para a
administração.
Como defende Luiz Fernando Baracho (2013),
“os agentes da administração pública devem atuar em
consonância com a moral, os bons costumes e os princípios
éticos da sociedade, não fazendo configurar-se a ilicitude e
invalidade do ato”. (BARACHO, 2013, p. 57)
Pelo princípio da publicidade, exige-se que haja transparência na atuação da
administração pública, de modo que todo ato tomado seja conhecido e, dessa
forma, controlado. A falta de publicidade de determinado ato administrativo pode,
inclusive, acarretar em sua invalidação.
Em verdade, é pela publicidade dos atos que se permite conhecer a atuação
do ente público e, assim, controlá-lo, evitando comandos arbitrários por parte do
gestor público.
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O próprio STJ, quando jugou o agravo regimental no recurso em mandado
de segurança, de nº 2007/0003730-0, explicitou seu entendimento quanto ao
aludido princípio, expondo que:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA
RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. 1.
Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do
certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua
convocação, em observância aos princípios constitucionais da
publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública
deveria convocar pessoalmente o candidato, para que
pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à
nomeação e posse. 2. De acordo com o princípio
constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput,
da Constituição Federal, é dever da Administração
conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível,
principalmente quando os administrados forem
individualmente afetados pela prática do ato. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido. (BRASIL, 2011, grifos meus).
Entende-se como princípio da publicidade, portanto, aquele que exige, nas
diversas formas admitidas em Direito e dentro dos limites constitucionalmente
estabelecidos, a obrigatória divulgação dos atos da Administração Pública em geral,
com o objetivo de permitir seu conhecimento e controle pelos órgãos estatais
competentes, assim como por toda a sociedade, conforme José Cardozo (1999).
Por fim, pela eficiência, temos que deve agir o administrador de acordo com
a Lei da melhor forma possível na busca da satisfação do interesse público. Melhor
dizendo, como explica Carvalho Filho (2015), o núcleo desse princípio está na
procura da produtividade e economicidade, além da execução dos serviços públicos
com rendimento funcional.
Todos esses princípios, na verdade, como pôde ser verificado, funcionam
como mecanismos de controle da atuação da administração, limitando o agir do
100
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591340

www.conteudojuridico.com.br

administrador público em nome do devido processo legal, conforme Eberte
Menezes:
ficou clara a importância do devido processo legal como
primeiro instrumento de freio ao poder ilimitado da
Administração Pública frente às constantes intervenções
deste na liberdade ou bens dos particulares. (MENEZES, 2009)
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Assim, muitos são os princípios que servem de base para a atuação da
administração pública, seja ela direta ou indireta. Respeitá-los significa observar o
comando legal dentro de uma estrutura que obedeça, desde logo, o devido
processo legal, de forma a controlar a atuação da Administração e proteger a
sociedade frente às arbitrariedades do Estado.
Considerações Finais
O devido processo, como garantia fundamental do indivíduo, bem como os
princípios da Administração, têm uma importante função no nosso ordenamento
5
jurídico. Eles servem como mecanismos
de proteção do indivíduo frente ao Estado,
controlando a atuação da Administração, no sentido de proteger o administrado
frente às arbitrariedades do Estado.
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A VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA NO CRIME DE ESTUPRO: UM
AVANÇO NA REPRESSÃO E CONDENAÇÃO DE CRIMES SEXUAIS OU UMA
AFRONTA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA DO RÉU?
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RESUMO: A violência sexual contra o sexo feminino, fruto de fatores sociais que
levaram a mulher a ser objetificada, traz enormes traumas, afetando sua saúde física
e psíquica da vítima. Os crimes sexuais são praticados na clandestinidade,
impossibilitando a existência de provas materiais que assegurem a palavra da
vítima, o que a leva, mesmo depois de violentada, a não comunicar o fato à
autoridade policial. Em muitos casos a palavra da vítima é o único elemento que se
tem. Por isso, em se tratando de crimes sexuais a palavra da vítima ganha especial
relevância, sendo valorada nos crimes de estupro. A discussão surge quando com
fundamento naquilo que diz a vítima de crime sexual, quando inexistem outros
elementos consistentes que ratifiquem a existência do crime, há uma condenação
penal. Surge o questionamento se a valoração da palavra da vítima no crime de
estupro afrontaria ou não o princípio in dubio pro reo.
Palavras-chave: Mulher. Condenação. Presunção de inocência. Violência sexual.

1. INTRODUÇÃO
O Brasil tem um histórico de séculos de opressão e violência conta a mulher,
com a visão de inferioridade desta em relação ao homem. Há uma cultura machista
e sexista enraizada nos costumes, que objetifica a mulher como propriedade
masculina.
Uma das expressões da violência contra a mulher é a violência sexual. A
conduta de violentar uma mulher, forçando-a ao coito contra sua vontade, não
somente a inferioriza, como também a afeta psicologicamente (GRECO, 2015).
Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 47.646 estupros foram
registrados no país, em 2014. Porém, esse número é muito maior considerando que
em média apenas 35% dos crimes sexuais são notificados. Na maioria das vezes a
vítima, mesmo depois de violentada, não comunica o fato à autoridade policial,
fazendo parte daquilo que Greco (2015) chama de cifra negra.
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O estupro está tipificado no Código Penal como crime contra a dignidade
sexual, no Título VI da parte especial, no artigo 213: “Constranger alguém, mediante
violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com
ele se pratique outro ato libidinoso”.
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O sujeito passivo no crime de estupro, quando a finalidade for conjunção
carnal ou ato libidinoso poderá ser tanto o homem quanto a mulher. No entanto,
será abordada neste estudo a vítima mulher, pois esta é em grande maioria o sujeito
passivo do delito. Segundo um estudo do IPEA, em relação ao total das notificações
ocorridas em 2011, 88,5% das vítimas eram do sexo feminino.
Os crimes sexuais são praticados na clandestinidade, sendo difícil a existência
de alguém que testemunhe o fato ou outro elemento que comprove a violência,
não havendo provas materiais que assegurem a palavra da vítima. Em muitos casos
a palavra da vítima é o único elemento que se tem. Por isso, em se tratando de
crimes sexuais a palavra da vítima ganha especial relevância, sendo valorada nos
crimes de estupro.
5

A discussão surge quando com fundamento naquilo que diz a vítima de
crime sexual, quando inexistem outros elementos consistentes e sólidos que
ratifiquem a existência do crime, há uma condenação penal.
Pelo princípio in dubio pro reo, se o juiz não possui provas sólidas para a
formação do seu convencimento, o melhor caminho é a absolvição, julga-se pela
prevalência do interesse do réu (NUCCI, 2014).
Desta forma, este trabalho tem por objetivo principal perquirir se a valoração
da palavra da vítima no crime de estupro afronta o princípio de presunção de
inocência do réu.
2. A PALAVRA DA VÍTIMA NO CRIME DE ESTUPRO E A PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA DO ACUSADO
Em regra, para demonstrar ter havido uma infração, exige-se o exame
pericial, quando esta deixa vestígios. A mulher vítima de violência sexual deve se
submeter ao exame de corpo delito para comprovar a prática de ato sexual e as
lesões físicas provocadas pelo agressor. Geralmente, essa comprovação não ocorre,
pois a maioria das vítimas registra a violência após quarenta e oito horas necessárias
105
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591340

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 875 de 13/10/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

para a análise, tendo maiores dificuldades quando a vítima é adulta e não-virgem.
Comumente sem testemunhas e provas materiais, um processo de estupro se
desenvolve em torno do confronto entre a palavra da mulher contra do acusado.
(COULOURIS, 2010). Daí a importancia dada ao depoimento da vítima nestes
casos.“Em determinados crimes, a palavra da vítima tem maior relevância,
principalmente quando está de acordo com as demais provas acostadas aos autos,
pois, caso contrário, a impunidade seria uma constante, visto que nesses delitos a
prova da testemunha ocular é, muitas das vezes, inviável” (TJSE. AP. Crim. 0198/2007
– SE, C.C., rel. Edson Ulisses de Melo, 09.06.2009, v.u.).
As declarações do ofendido constituem meio de prova, e devido as
dificuldades de comprovação da denúncia, a palavra da vítima é considerada pela
jurisprudencia como um dos elementos mais importantes do processo. Algumas
vezes é considerada suficiente para sustentar a condenação do réu na falta de
provas mais consistentes. Outras jurisprudências impõem condições para que o
depoimento da vítima seja considerado, como sinais de violência, comportamento
da vítima ou que sua palavra seja corroborada com outros elementos (COULOURIS,
2010).
Aconselha Távora (2015), entretanto, que o conteúdo das declarações, por
partir de pessoa diretamente interessada exige certa cautela.
Não é equivocado afirmar que em processos de estupro, existe uma grande
autonomia dos juízes, se consideramos que eles devem adequar suas decisões a
uma lei ampla e uma infinidade de jurisprudências divergentes (COULOURIS,
2010).Afirma Nucci (2014) que resta ao magistrado exercitar ao máximo a sua
capacidade de observação, a sua sensibilidade para captar verdades e inverdades,
ler nas entrelinhas e perceber a realidade na linguagem figurada ou
propositadamente distorcida.
Melhem e Rosas (2013) fazem uma veemente crítica à valoração exacerbada
da palavra da vítima. Para estes os juízos vem nadando em sentido oposto, em
tempos em que toda a doutrina caminha em rotas de direito penal mínimo. Os
julgadores e alguma parte da doutrina vêm entendendo que, pelas circunstâncias
em que acontece o delito e pela gravidade da natureza do crime, é possível superar
algumas prerrogativas de que deveriam gozar os agressores e condená-los com
base numa única prova. Condenações mal estruturadas em matéria probatória.
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Neste tipo de crime tem-se a mitigação de garantias. Na ação penal o denunciado
já entra como culpado pelo crime, devendo ele fazer prova.
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A vítima diretamente envolvida pela prática do crime, pode estar coberta por
emoções perturbadoras por conta do sofrimento pelo qual passou, podendo, então,
haver distorções naturais em suas declarações. Outro aspecto a ser considerado são
as exposições pormenorizadas do fato criminoso, nem sempre frutos da verdade,
pois o ofendido tem a capacidade de inventar muitas circunstâncias, até para
atenuar a sua responsabilidade na ocorrência do delito (NUCCI, 2015). Nucci (2015)
ainda complementa dando exemplos de alguns casos que podem levar a
condenação de um inocente. A mulher, pretendendo vingar-se da rejeição após o
ato sexual consentido, acusa o ex-namorado de tê-la estuprado, invocando a grave
ameaça, que não deixa marcas, nem a possibilidade de um exame de corpo de
delito. A adolescente que invoca um estupro como razão para uma gravidez
indesejada.
Bitencourt (2014) esclarece ser inadmissível aceitar somente a palavra da
vítima como fundamento de5 uma decisão condenatória, que não venha
corroborada com outros convincentes elementos probatórios. O Direito Penal e
Processo Penal devem nortear-se pelas garantias constitucionais, incluindo aqui a
presunção de inocência. Na falta de condições probatórias, o juiz deve sempre
absolver (MELHEM e ROSAS, 2013). “A palavra da vítima em crimes de natureza
sexual deve, para ensejar um condenação, encontrar-se alicerçada e em
consonância com outros elementos que convicção que a corroborem, sendo
insuficientes depoimentos meramente derivados da versão da suposta ofendida.
Inexistindo comprovação cabal da autoria do crime, impõe-se a aplicação do
postulado do in dubio pro reo, para promover a absolvição do acusado”. (TJ-RR ACr: 0060110000142, Relator: Des. MAURO CAMPELLO, Data de Publicação: DJe
19/04/2013)
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil é um país com altos índices de violência sexual contra mulher. O
estupro é um exemplo de violência sexual e trás enormes traumas, afetando sua
saúde física e psíquica.
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Por conta da clandestinidade do crime e a dificuldade de provas materiais a
palavra da vítima é um dos elementos mais importantes do processo, tendo
prerrogativa especial e constituindo meio de prova.
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O número de vítimas de estupro que notificam o delito as autoridades
competentes é pequeno e o não apoio pode fazer com que elas nem cheguem a
registrar o boletim de ocorrência.
Ponderando doutrina e jurisprudência pode-se asseverar que o que se veda
é a utilização da palavra isolada da vítima para a condenação do réu, em respeito
ao postulado do in dubio pro reo, sendo necessários outros elementos probatórios
que confirmem a existência do crime.
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RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de demonstrar a possibilidade do
militar cedido para ocupar cargo em comissão de natureza civil fora das Forças
Armadas responder a Processo Administrativo Disciplinar capitulado na Lei nº.
8.112/1990, no âmbito do órgão cessionário.
Palavras-chave: Militar cedido. Cargo de natureza civil. Responsabilidade. Processo
Administrativo Disciplinar. Lei nº 8.112/1990.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO – 2 APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. MILITAR
CEDIDO PARA OCUPAR CARGO DE NATUREZA CIVL QUE COMETE FALTA
FUNCIONAL FUNDAMENTADA NA LEI 8.112/1990 – 3 CONCLUSÃO – 4
REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO
O ponto chave do presente artigo é saber de quem é a competência para
apurar a responsabilidade de ato potencialmente ilegal capitulado na Lei nº
8.112/1990 praticado por militar cedido a órgão civil para ocupar cargo
comissionado.
Mais especificamente, a dúvida maior é se militares cedidos para ocuparem
cargos em comissão em outros órgãos públicos podem responder por processo
administrativo disciplinar instaurado no âmbito do órgão em que está localizado o
cargo comissionado?
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2 APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE MILITAR CEDIDO PARA
OCUPAR CARGO DE NATUREZA CIVIL QUE COMETE FALTA FUNCIONAL
FUNDAMENTADA NA LEI 8.112/1990.
Inicialmente, aponta-se que a especificidade da carreira militar pode ser
extraída dos termos do art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 - CRFB/88, destacando-se que o regime disciplinar das carreiras das Formas
Armadas é necessariamente vinculado à hierarquia.
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Ciente da especificidade da carreira militar, o Poder Constituinte brasileiro
fez prever no art. 142, §3º, X, da CRFB/88 que compete à lei dispor, dentre outros
aspectos, sobre os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras
situações especiais dos militares das Forças Armadas, consideradas as
peculiaridades de suas atividades.
Assim, está consignado no art. 3º da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de
1980, que os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação
constitucional, formam uma categoria especial de servidores da Pátria e são
5
denominados militares.
Percebe-se que os militares estão submetidos a um regime jurídico distinto
daquele aplicado aos servidores públicos federais. Aos militares, a princípio, não se
aplicam os ditames da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou seja, não
estariam sujeitos a processos administrativos disciplinares regidos pelos artigos 143
e seguintes desta lei.
Soma-se a essa ideia de especificidade, os termos da Lei nº 13.502, de 1 de
novembro de 2017, que estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência
da República e dos Ministérios, em que há disposição aduzindo que a competência
para tratar de legislação de defesa e militar, aí inserida a legislação referente a
pessoal militar, é do Ministério da Defesa (art. 31, inciso IX) e, mais precisamente,
dos Comandos Militares, principalmente quando se referir a desvio de
comportamento do militar.
Não obstante essa premissa, frisa-se que militares podem vir a ocupar
cargos públicos civis, não eletivos, na administração pública federal, situação em
que ficam agregados. A princípio, o militar agregado deixa de ocupar vaga na
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escala hierárquica de seu Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, nela permanecendo sem
número (art. 80 da Lei nº 6.880, de 1980).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 875 de 13/10/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Porém, segundo o art. 81 da Lei nº 6.880, de 1980, o militar será agregado
e considerado, para todos os efeitos legais, como em serviço ativo quando:
I - for nomeado para cargo, militar ou considerado de
natureza militar, estabelecido em lei ou decreto, no País ou
no estrangeiro, não-previsto nos Quadros de Organização ou
Tabelas de Lotação da respectiva Força Armada, exceção feita
aos membros das comissões de estudo ou de aquisição de
material, aos observadores de guerra e aos estagiários para
aperfeiçoamento
de
conhecimentos
militares
em
organizações militares ou industriais no estrangeiro;
II - for posto à disposição exclusiva de outro
Ministério Militar para ocupar cargo militar ou
considerado de natureza militar;
II - for posto à disposição exclusiva do Ministério da
Defesa ou de Força Armada diversa daquela a que
pertença, para ocupar cargo militar ou considerado de
natureza militar; (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.215-10, de 31.8.2001)
III - aguardar transferência ex officio para a reserva, por
ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a
motivaram;
IV - o órgão competente para formalizar o respectivo
processo tiver conhecimento oficial do pedido de
transferência do militar para a reserva; e
V - houver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos na
situação de convocado para funcionar como Ministro do
Superior Tribunal Militar. (grifei).
Aqui, surge a possibilidade de o militar ser cedido para ocupar cargo de
natureza militar ou para ocupar cargo de natureza civil.
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Como exemplo, a Portaria nº 871, de 11 de outubro de 2012, que aprova a
Diretriz sobre Cessão de Militar da Ativa para Órgãos não Pertencentes ao Comando
do Exército, diz que a cessão de militar do Exército para órgãos não pertencentes
ao Comando do Exército poderá ocorrer para o exercício de cargo de natureza
militar ou cargo público civil temporário, de natureza não eletiva, a fim de atender
a interesses da Instituição.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 875 de 13/10/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Em relação ao militar que for cedido para o exercício de cargo que tenha
natureza militar, não há dúvida de que a sua responsabilidade deverá ser apurada
nos termos da legislação castrense sobre o tema e não nos termos da Lei nº.
8.112/1990.
Já em relação ao militar cedido para ocupar cargo público civil temporário
(sem qualquer vínculo com a atividade castrense), não há um entendimento
formado pela doutrina e nem pela jurisprudência de quem seria a atribuição
para apurar a responsabilidade de ato potencialmente capitulado na Lei nº.
8.112/1990.
5

O certo é que ao tomar posse em cargo comissionado de natureza civil em
órgão federal, o militar constitui novo vínculo estatutário com a administração
pública federal, a ser regido pela Lei nº 8.112, de 1990.
Dessa forma, enquanto ocupante de cargo comissionado de natureza civil,
o militar estará submetido aos deveres inerentes ao cargo comissionado,
submetendo-se a eventual responsabilização por faltas funcionais, segundo os já
citados artigos 143 e seguintes da Lei nº 8.112, de 1990.
Porém, ainda que o militar cedido para ocupar cargo civil venha sofrer
punição em relação ao seu cargo comissionado (como destituição do cargo em
comissão) em virtude de processo administrativo disciplinar no âmbito civil, seu
vínculo com as Forças Armadas deve persistir incólume.
Como demonstrado, os militares estão sujeitos a regime jurídico distinto e
somente podem ser disciplinarmente apenados pelos seus superiores hierárquicos,
de acordo com a regulamentação pertinente a cada Força, no que diz respeito ao
seu vínculo militar.
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Portanto, conclui-se que o militar cedido para ocupar cargo de natureza
civil pode responder a processo administrativo disciplinar, regido pela Lei nº 8.112,
de 1990, mas que, a princípio, eventual punição somente poderá surtir efeitos sobre
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o vínculo estatutário decorrente do cargo comissionado.
Por fim, aponta-se que a instauração de PAD com fundamento nos termos
da Lei nº 8.112, de 1990 não impede a instauração de procedimento idêntico no
Comando Militar ao qual o militar tem seu vínculo originário, para apurar se o ato
cometido no âmbito civil também pode configurar infração militar.
3 CONCLUSÃO
O presente estudo permite concluir que o militar cedido para exercer atividade
de natureza civil poderá responder a PAD regido pela Lei nº 8.112, de 1990, mas
que possíveis punições somente surtirão efeitos sobre o vínculo estatutário
decorrente do cargo comissionado ocupado, não afetando automaticamente o
vínculo do militar cedido com a Força a qual pertença.
Não obstante essa conclusão, frisa-se que o PAD instaurado com fundamento
na Lei nº 8.112, de 1990 não impede a instauração de procedimento idêntico no
Comando Militar ao qual o militar tem seu vínculo originário, o que poderá gerar
eventual punição militar.
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APLICABILIDADE DA LEI Nº 12.990/2014 (LEI DE RESERVA DE COTAS PARA
NEGROS) NOS CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PELAS FORÇAS
ARMADAS.
MARCOS VINICIUS MARTINS CAVALCANTE: Bacharel
em Direito - Faculdade de Ciências Sociais e
Tecnológicas - FACITEC. Especialista em Direito Público
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Jurídico / Direito; ex-Analista Judiciário - Área Judiciária,
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo analisar a aplicabilidade da Lei nº
12.990, de 9 de junho de 2014 nos concursos realizados pelas Forças Armadas.
Inicialmente serão demonstrados os aspectos gerais da Lei de Cotas Raciais e, ao
final, será demonstrada sua aplicação nos certames realizados pelas Forças, tendo
em vista o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal.
Palavras-chave: Reserva de vagas. Negros. Aplicação da Lei de Cotas Raciais.
Concursos das Forças Armadas.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO – 2 ASPECTOS GERAIS SOBRE A LEI 12.990/2014 E
SUA APLICAÇÃO NOS CERTAMES DAS FORÇAS ARMADAS – 3 CONCLUSÃO – 4
REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - CRFB/88 instituiu
o “princípio do concurso público”, segundo o qual, em regra, a pessoa somente
pode ser investida em cargo ou emprego público após ser aprovada em concurso
público de provas ou de provas e títulos, nos seguintes termos:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade,

impessoalidade,

moralidade,

publicidade

e

eficiência e, também, ao seguinte:
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[...]
II - a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração;
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O concurso público é conceituado como um procedimento administrativo
destinado à seleção de pessoas para ocuparem empregos públicos ou cargos
públicos de provimento efetivo ou vitalício. Trata-se de uma forma de escolha
meritória, que atende aos princípios da igualdade e da moralidade administrativa,
evitando-se, com isso, que o ingresso no serviço público ocorra por critérios de
favorecimento pessoal ou nepotismo.
Não obstante o seu caráter meritório, o reconhecimento de que a abolição
da escravidão e as décadas que a sucederam não foram suficientes para a completa
5
equalização das diferenças de oportunidades
entre as etnias, objetivando o reparo
da dívida histórica da sociedade brasileira perante a população negra em função
dos séculos de escravidão, têm sido adotadas no Brasil diversas medidas especiais
compensatórias e equalizadoras, genericamente designadas como “ações
afirmativas”.
Assim, sob a inspiração do Instituto da Igualdade Racial (Lei 12.288/2010),
foi editada a Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% das vagas nos concursos
para provimento de cargos efetivos e empregos no âmbito da União.
Dessa forma, o ponto chave do presente artigo é analisar a aplicabilidade
da reserva de vagas destinadas a candidatos autodeclarados negros em processos
seletivos organizados pelas Forças Armadas.
2 ASPECTOS GERAIS SOBRE A LEI 12.990/2014 E SUA APLICAÇÃO NOS
CERTAMES DAS FORÇAS ARMADAS.
Inicialmente, destaca-se a incorporação ao ordenamento jurídico pátrio da
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Racial, que ocorreu por meio do Decreto n.º 65.810, de 8/12/1969.
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O §4º do art. 1º deste decreto legitima políticas de inclusão social dos
negros através de políticas públicas que conferissem tratamento diferenciado, nos
seguintes termos:
§4. Não serão consideradas discriminação racial as
medidas especiais tomadas com o único objetivo de
assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou
étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que
possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou
indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e
liberdades fundamentais, contanto que tais medidas não
conduzam, em conseqüência, à manutenção de direitos
separados para diferentes grupos raciais e não prossigam
após terem sido alcançados os seus objetivos.
Por sua vez, a República Federativa do Brasil se comprometeu a favorecer,
quando for o caso, as organizações e movimentos multirraciais, bem como outros
meios próprios para eliminar as barreiras entre as raças e a desencorajar o que tenda
a fortalecer a divisão racial, de acordo com o art. 2º, “e”, da Convenção citada.
O certo é que a CRFB/1988 traz disposições que direta e indiretamente
levam à defesa da eliminação de barreiras entre raças, em especial os artigos 1º, III
e IV; 3º, IV; 5º, §§ 1.º, 2.º e 3.º, 6.º, caput, nos seguintes termos:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem
como fundamentos:
[...]
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
[...]
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil:
[...]
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III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;
[...]
Art. 5º Omissis
[...]
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§1º As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata.
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta 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.
§ 3º 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 dos5 respectivos membros, serão equivalentes às
emendas constitucionais.
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.
Destarte, interpretando a Lei n.º 12.990/2014 à luz da CRFB/1988 e da
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Racial, defende-se a aplicabilidade da reserva de cotas aos negros em todos os
processos seletivos, inclusive nos organizados pelas Forças Armadas.
Em teoria, a reserva de vagas aliada à execução das políticas previstas no
Estatuto da Igualdade Racial tende a minorar o problema da desigualdade racial
com um tempo, devendo ser transitória. Assim o legislador estipulou que a Lei nº
12.990/2014 terá vigência por 10 anos, a partir de sua publicação (art. 6º), que
ocorreu no dia 10/04/2016.
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Muito se questionou sobre a constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014,
questionamentos estes que foram esclarecidos pelo egrégio Supremo Tribunal
Federal – STF, nos autos da ADC-41.
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A Corte Suprema declarou a constitucionalidade da Lei de Cotas Raciais,
fixando a seguinte tese:
É constitucional a reserva de 20% das vagas
oferecidas nos concursos públicos para provimento de
cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da
administração pública direta e indireta. É legítima a
utilização, além da autodeclaração, de critérios
subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada
a dignidade da pessoa humana e garantidos o
contraditório e a ampla defesa. (STF. Plenário. ADC 41/DF,
Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 8/6/2017 repercussão
geral - Info 868). (grifei)
Apesar dessa tese, havia quem entendesse que a Lei nº 12.990/2014 não
poderia ser aplicada nos concursos realizados pelas Forças Armadas, pois seria
apenas para os concursos de ingresso de servidores civis, não para o de militares,
que formam uma categoria funcional especial.
Questionado se as Forças Armadas deveriam respeitar o sistema de cotas
imposto pela Lei nº 12.990/2014, o STF aduziu que:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do
voto do Relator, deu provimento aos embargos de
declaração, ao entendimento de que as vagas oferecidas
nos concursos promovidos pelas Forças Armadas
sujeitam-se à política de cotas prevista na Lei
12.990/2014. (STF. Plenário. ADC-ED 41/DF, Rel. Min.
Roberto Barroso, julgado em 12/4/2018). (grifei).
Portanto, o STF fixou tese de constitucionalidade da reserva de 20% das
vagas para negros nos concursos públicos federais para provimento de cargos
efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta,
incluindo os concursos promovidos pelas Forças Armadas, o que faz com que a
120
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591340

www.conteudojuridico.com.br

Marinha, o Exército e a Aeronáutica tenham que respeitar os ditames da Lei nº
12.990/2014.
Frisa-se que não há como aplicar a lei de Cotas Raciais apenas nos
concursos civis da União, deixando de fora os concursos militares, sob pena de não
se obter o total objetivo da norma, que é o de reparação social a uma camada da
sociedade tão excluída.
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O Estado brasileiro deve reconhecer que a abolição da escravidão e as
décadas que a sucederam não foram suficientes para a completa equalização das
diferenças de oportunidades entre as etnias,
Dessa forma, com o objetivo de dar maior concretude aos termos da Lei nº
12.990/2014, o STF estendeu os efeitos desta lei para os concursos realizados pelas
Forças Armadas.
3 CONCLUSÃO
O presente estudo permite5 concluir que a aplicação da Lei nº 12.990/2014
apenas nos concursos civis da União, deixando de fora os concursos militares,
poderia diminuir o propósito desta lei, ou seja, diminuiria o alcance da reparação
social aos negros.
Como a abolição da escravidão e as décadas que a sucederam não foram
suficientes para a completa equalização das diferenças de oportunidades entre as
etnias, o Brasil passou a adotar diversas medidas especiais compensatórias e
equalizadoras, genericamente designadas como “ações afirmativas”.
Destaca-se que essas medidas encontram respaldo na CRFB/1988, na
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Racial, bem como na jurisprudência do STF.
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Resumo: O presente artigo visa subsidiar pregoeiros e estudiosos sobre a (in)
dispensabilidade da inscrição no Conselho Regional de Nutrição para empresas que
fornecem alimentos (quentinhas), como requisito de habilitação em processos
licitatórios.
A matéria, apesar de controversa, e de contar com alguns textos na rede mundial
de computadores, tem se limitado à análise da exigência ou não da inscrição sob a
ótica do enquadramento legislativo, sem verificarem, contudo, que o registro junto
ao CRN exige documentos que, na ótica do TCU, não podem ser exigidos para efeito
de habilitação no certame licitatório.
5

A análise, sob essa outra ótica, nos levará à conclusão de que, para esse tipo de
fornecimento de alimentação, além de ter havido extrapolação normativa do
Decreto que regulamentou a matéria, e de faltar o devido enquadramento legal,
apresenta como impeditivo, a exigência, a priori, dos alvarás sanitários e de
funcionamento. Eis que, tais documentos, segundo o TCU, somente devem ser
exigidos do licitante vencedor, sob pena de ofensa à competitividade. Vamos à
leitura.
Palavras-chave: Licitação. Habilitação. Fornecimento de alimento (quentinha).
Exigência de registro no Conselho Regional de Nutrição. Impugnação ao Edital.
Decreto. Extrapolação do Poder Regulamentar. Ausência de tipificação. Alvará de
funcionamento, e Sanitário, como requisito para inscrição no CRN. Conflito com
Jurisprudência do TCU. Restrição à competitividade. Improcedência da contestação
ao edital.
1.INTRODUÇÃO
No caso concreto, determinada empresa impugnou edital de licitação para o
fornecimento de quentinhas para a Administração Pública.
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A impugnante alegou ausência de previsão, como requisito de qualificação
técnica do Edital, de inscrição das licitantes no Conselho Regional de Nutriçãoda
respectiva circunscrição, bem como a obrigatoriedade do devido registro de
Alvará Sanitário.
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2. DESENVOLVIMENTO
2.1.(IN)TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO X DEVER DE AUTOTUTELA
Em se tratando de impugnação ao edital de pregão eletrônico, há de ser
respeitado o prazo, pelo licitante ou por qualquer outro licitante, do art. 18, caput
do Decreto nº 5.450/2005[1], in verbis:
Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório
do pregão, na forma eletrônica.
§ 1o Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até
vinte e quatro horas.
§ 2o Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será
definida e publicada nova data para realização do certame.
Cabe pontuar que, ainda que a impugnação ocorra de forma intempestiva,
diante de uma denúncia de eventual irregularidade num certame, cabe ao
Administrador, observando o dever de cautela, apura-la.
Nesse sentido, inclusive, as Súmulas do STF abaixo colacionadas.
Súmula 346[2]
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus
próprios atos.
Sumula 473[3]
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos;
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial.
Saliente-se que apesar de em ambos os textos constar a expressão “poder”, a
melhor hermenêutica é no sentido de que “deve” a Administração anular seus atos,
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acaso eivado de vícios, por certo, respeitados determinados princípios, dentre eles
o da segurança jurídica, e o da confiança. Esse o entendimento perfilhado pelo STJ:
O poder-dever da Administração de invalidar seus próprios atos
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encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de índole
constitucional, pela evidente razão de que os administrados não
podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada da
autotutela do Poder Público. (STJ, RMS 25652/PB, 5ª T., Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, J. 16.09.2008, DJe 13.10.2008)
Diferenciando conhecimento de recurso intempestivo e autotutela ex ofício, a
Procuradora Federal, Dra. Karla Virgínia Bezerra Caribégo entitulado, em artigo
intitulado “Não conhecimento de recurso administrativo intempestivo x Autotutela
da Administração”[4], assim enuncia:
Dito isso, é preciso deixar claro que o poder de autotutela da
Administração, em anular atos ilegais ou revogar atos não mais
oportunos ou convenientes, não pode ser confundido com a
possibilidade de conhecer recurso intempestivo. A impugnação
5
interposta fora do prazo não deve ser conhecida pela Administração.
Não há que se analisar nem mesmo as razões sustentadas pelo
recorrente. Contudo, neste mesmo processo, a Administração, por
qualquer dos seus órgãos competentes, deve anular a ilegalidade
porventura existente e pode revogar ou modificar atos anteriores, por
questões de conveniência ou oportunidade, desde que orientado pelo
interesse público. A autotutela, destarte, deve ser exercida de ofício,
em nada dependendo do recurso interposto pela parte, que
definitivamente não pode ser conhecido, quando apresentado fora do
prazo legal.
No entendimento de Hely Lopes Meirelles[5] sobre a anulação de atos
administrativos operada pela Administração:
"Para a anulação do ato ilegal (não confundir com ato
inconveniente ou inoportuno, que rende ensejo à revogação, e não à
anulação) não se exigem formalidades especiais, nem há prazo
determinado para a invalidação, salvo quando norma legal o fixar
expressamente. O essencial é que a autoridade que o invalidar
demonstre, no devido processo legal, a nulidade com que foi
125
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591340

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 875 de 13/10/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

praticado. Evidenciada a infração à lei, fica justificada a anulação
administrativa. Ocorrendo situação que caracterize um litígio com o
destinatário do ato a ser objeto de exame para eventual anulação, a
Administração Pública deve assegurar-lhe o direito de defesa e o
contraditório, previsto no art. 5º, LV, da CF, [...] Reitere-se que, pela
regra geral, e afora os casos excepcionais, o ato nulo não vincula as
partes, mas pode produzir efeitos válidos em relação a terceiros de
boa-fé. Somente os efeitos que atingem terceiros é que devem ser
respeitados pela Administração; as relações entre as partes ficam
desfeitas com a anulação, retroagindo esta à data da prática do ato
ilegal e, conseqüentemente, invalidando seus efeitos desde então (ex
tunc)."
O art. 49 da Lei nº 8.666/93[6] trata dos casos de revogação e de anulação do
procedimento licitatório, a serem praticados pela autoridade competente para a
aprovação do certame, em plena conformidade com o princípio da autotutela:
Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do
procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
§ 1o A anulação do procedimento licitatório por motivo de
ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no
parágrafo único do art. 59 desta Lei.
§ 2o A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.
§ 3o No caso de desfazimento do processo licitatório, fica
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§ 4o O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos
do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação.
Pois bem, explicitada a possibilidade de autotutela da Administração, como
dever-poder, no caso verificar alguma irregularidade, passemos à análise do caso
concreto.
2.2.DOS ARGUMENTOS DA LICITANTE
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A impugnante aduz que há determinação regulamentar para que as empresas
prestadoras de serviços de alimentação sejam inscritas no Conselho Regional de
Nutrição, razão pela qual considera que a referida previsão deveria se encontrar
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descrita no Edital como requisito de qualificação técnica, na forma do art. 30, I da
Lei nº 8.666/93.
2.3.DAS HABILITAÇÕES NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS
Ressalte-se que a Constituição Federal[7] colocou freio nas exigências de
qualificação técnica, quando desnecessárias, ao estabelecer:
Art. 37 (...)XXI - ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações. (grifei)
Quanto às exigências de habilitação, temos que o TCU requer que, somente
5
aqueles requisitos imprescindíveis, e mínimos, suficientes para promoverem
segurança à Administração na prestação do serviço, devem ser incluídos em edital,
vejamos:
ACÓRDÃO 891/2018 - PLENÁRIO
A exigência de documentos que comprovem a qualificação
técnica e a capacidade econômico-financeira das licitantes, desde que
compatíveis com o objeto a ser licitado, não é apenas uma faculdade,
mas um dever da Administração, devendo ser essa exigência a
mínima capaz de assegurar que a empresa contratada estará apta
a fornecer os bens ou serviços pactuados.
Acórdão 3192/2016 - Plenário
4. Os arts. 27 a 31 do Estatuto das Licitações estabelecem quais
os documentos podem ser exigidos dos interessados em participar de
certame promovido pelo Poder Público com o objetivo de celebrar
futuro contrato. Referidos dispositivos buscam evitar que pessoas,
físicas ou jurídicas, que não tenham qualificação mínima venham a ser
contratadas, colocando em risco a execução do ajuste e, em última
análise, o atingimento do interesse público adjacente.
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5. Entretanto, a própria Norma Legal que rege a matéria veda a
exigência de documentos outros que não aqueles estabelecidos nos
dispositivos acima. Garante-se, com tal medida, que todos aqueles
que preencham os requisitos mínimos para contratar com a
Administração possam participar do certame em igualdade de
condições. Concretiza-se, dessa forma, o princípio constitucional da
impessoalidade, uma vez que evita que o agente público possa, por
motivos de índole subjetiva, afastar do certame este ou aquele
interessado.
2.4.ESTUDO NORMATIVO - A EXTRAPOLAÇÃO DO DECRETO E DA
RESOLUÇÃO CFN
Analisando o pleito, devemos rememorar que a profissão de nutricionista se
encontra disciplinada pela Lei nº 6.583/78[8], a qual é regulamentada pelo Decreto
nº 84.444/80[9] e pela Resolução nº 378/2005 do Conselho Federal de Nutrição[10].
No que pertine à presente consulta, a lei assim se manifestou:
"Lei nº 6.583/78: Art. 9º - Compete ao Conselho Federal:
(...)
II - exercer função normativa, baixar atos necessários à
interpretação e execução do disposto nesta Lei e à fiscalização do
exercício profissional, adotando providências indispensáveis à
realização dos objetivos institucionais;
(...)
Art. 15 - O livre exercício da profissão de nutricionista, em todo o
território nacional, somente é permitido ao portador de Carteira de
Identidade Profissional expedida pelo Conselho Regional competente.
Parágrafo único - É obrigatório o registro nos Conselhos
Regionais das empresas cujas finalidades estejam ligadas à
nutrição, na forma estabelecida em regulamento". (grifo nosso)
Importante termos em mente que a dicção legal, relativa à profissão de
nutricionista, elenca a exigência de registro para empresas relacionadas à área de
nutrição!
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Nesse sentido, a jurisprudência aponta como indispensável o registro no CRN
para o caso de fornecimento de alimentação para fins especiais e na prestação
de serviço de nutrição, vejamos:
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ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO
REGIONAL DE NUTRICIONISTA. CONTRATAÇÃO E PROFISSIONAL DA
ÁREA DE NUTRIÇÃO E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE.
DESNECESSIDADE. ATIVIDADE ESSENCIAL NÃO CONTEMPLADA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI Nº 8.324/91. APELAÇÃO
PROVIDA. 1. Considerando que a impetrante desenvolve atividade no
ramo de alimentação na modalidade fast food, não se afigura
razoável a extensão pretendida, uma vez que dentre todas as
atividades elencadas em seu contrato social, nenhuma delas se
amoldam especificamente ao fornecimento de prestação de serviço
de nutrição, nem de fornecimento de alimentação para fins
especiais. 2. Apelação provida para desobrigar à impetrante ao
registro no Conselho regional de Nutricionista da 3ª Região, bem
como anular o auto de infração aplicado.
5

(TRF-3 AMS: 00341671820044036100 SP, Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, Data de
Julgamento: 21/06/2017, QUARTA TURMA, Data de Publicação: eDJF3 Judicial 1 DATA:12/07/2017)
Pois bem, ocorre que o Decreto nº 84.444/80, embora objetive dar fiel
execução à lei, houve por introduzir a expressão "alimentação", vejamos:
Art. 18. As empresas cujas finalidades estejam ligadas à nutrição
ealimentação ficam obrigadas à inscrição no Conselho Regional de
Nutricionistas em que tenham suas respectivas sede.
O acréscimo à lei também se deu também no âmbito da Resolução nº 378/2005
do CFN, in verbis:
Art. 2º. A pessoa jurídica, de direito público ou privado, cujo
objeto social ou atividades estejam ligados à alimentação e nutrição
humanas, deverá registrar-se no Conselho Regional de Nutricionistas
(CRN) com jurisdição no local de suas atividades.
§ 1º. Consideram-se pessoas jurídicas obrigadas ao registro no
CRN:
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I - as que fabricam alimentos destinados ao consumo humano,
sejam eles:
a) para fins especiais;
b) com alegações de propriedades funcionais ou de saúde;
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II - as que exploram serviços de alimentação nas pessoas
jurídicas de direito público ou privado, tais como:
a) concessionárias de alimentação".
De acordo com a Portaria nº 710/99 do Ministério da Saúde[11], alimentação é
o processo biológico e cultural que se traduz na escolha, preparação e consumo de
um ou vários alimentos, ao passo que nutrição vem a ser o estado fisiológico que
resulta do consumo e utilização biológica de energia e nutrientes em nível celular.
Essa foi a conclusão extraída do julgado abaixo colacionado pelo TRF da 3ª Região,
vejamos:
"DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO - INSCRIÇÃO - REGISTRO RESTAURANTE COMERCIAL - DESNECESSIDADE - MANUTENÇÃO DE
PROFISSIONAL TÉCNICO RESPONSÁVEL - MULTA AFASTADA. I - A Lei
nº 6.583, de 20 de outubro de 1978, criou o Conselho Federal e os
Regionais de Nutricionistas com finalidade de orientar, disciplinar e
fiscalizar o exercício da profissão de nutricionista, estabelecendo o
registro obrigatório das empresas que estejam ligadas à nutrição, na
forma estabelecida em regulamento, bem como autorizando a
cobrança de anuidade devida ao Conselho Regional da respectiva
jurisdição da sede de funcionamento da empresa. II - Alimentação não
se confunde com nutrição. De acordo com a Portaria nº 710/99 do
Ministério da Saúde, alimentação é o processo biológico e cultural
que se traduz na escolha, preparação e consumo de um ou vários
alimentos, ao passo que nutrição vem a ser o estado fisiológico
que resulta do consumo e utilização biológica de energia e
nutrientes em nível celular. III - O registro de pessoa jurídica dáse de acordo com a atividade básica exercida ou do serviço
prestado a terceiro, conforme preceitua a Lei nº 6.839/80. O
comércio de alimentos em restaurantes, que tem natureza
eminentemente comercial, não pode ser interpretado como
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atividade ou função específica da nutrição. IV - O Decreto nº
84.444/80 inovou o ordenamento jurídico ao estabelecer a
obrigatoriedade de inscrição no Conselho Regional de Nutricionistas
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das empresas que exploram serviços de alimentação em órgãos
públicos ou privados, violando o princípio da legalidade. V - Não se
sustenta a obrigatoriedade do registro da pessoa jurídica em função
da Lei nº 8.234/91, que apenas regulamenta a profissão da pessoa
natural do Nutricionista, estabelecendo suas atividades privativas. VI O termo de fiscalização lavrado pelo Conselho indica que o
restaurante possui profissional técnico da Nutrição, o que reforça a
ilegalidade da multa aplicada. VII - Apelação e remessa oficial
improvidas."
(TRF-3
APELREEX:
11177
SP
001117717.2010.4.03.6102, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA
MARCONDES, Data de Julgamento: 19/07/2012, TERCEIRA TURMA)
O TRF da 3ª Região também já pronunciou que somente quando a atividade
básica da empresa está ligada à nutrição se faz necessária a exigência de registro
no CRN, o que não é o caso de restaurantes, vejamos:
5
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSELHO REGIONAL DE
NUTRICIONISTA. EDUCANDÁRIO. NATUREZA
FILANTRÓPICA
(EDUCAÇÃO, PROGRAMAS SOCIAIS E OUTROS). ALIMENTAÇÃO
ORIUNDA DA COZINHA PILOTO DO MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO E
PROFISSIONAL DA ÁREA DE NUTRIÇÃO E REGISTRO NO CONSELHO
DE CLASSE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Lei nº
8.324/91. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Se a atividade básica da
empresa não está voltada à área de nutrição, como no caso dos
autos em que se trata de uma entidade filantrópica que se destina
a promoção de educação, programas sociais e outros, cuja
alimentação advém da cozinha piloto do Município, não se
afigura razoável a exigência da inscrição no CRN, porquanto
dentre
suas
atividades,
nenhuma
delas
se
amolda
especificamente ao fornecimento de prestação de serviço de
nutrição. 2.
Apelação
desprovida.(TRF-3
AC:
00007883620114036102 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
MARCELO SARAIVA, Data de Julgamento: 23/11/2016, QUARTA
TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/01/2017)
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Administrativo e Processual. Registro de restaurante em
Conselho Regional de Nutricionistas. Lei 6.583, de 1973,
delegando ao regulamento, no caso, o Decreto 84.444, de 1978, a
indicação dos casos necessários, atendido com as alíneas a a f , do
art. 18, não se encaixando o apelado em nenhum destes. A
delegação deferida pela lei em comento ao decreto não comporta,
por seu turno, uma subdelegação ao Ministério do Trabalho. Depois,
o fato de a apelada realizar serviços de nutrição e alimentação e de
ter relação com a área de fiscalização da apelante, não é o suficiente
para ensejar o registro, se a tanto falta o respaldo da lei. Preliminares
de ilegitimidade passiva ad causam do apelante e da desnecessidade
de se trazer à lide o Conselho Federal de Nutricionistas, rejeitadas.
Improvimento do apelo e da remessa (AC 436.725-PE, des. Vladimir
Souza Carvalho, julgado em 07 de agosto de 2008).
No mesmo sentido de que houve ofensa à legalidade na edição do Decreto, e
de que há de se diferenciar alimentação e nutrição, e a atividade básica da empresa,
trazemos à colação excertos do TRF da 1ª e 5ª Região, in verbis:
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
Constitucional.
Administrativo.
Conselho
Regional
de
Nutricionistas. Restaurantes, bares e lanchonetes. Registro. Art. 15, da
Lei 6.583/78. Art. 18, do Decreto 84.444/80. Poder regulamentar
ultrapassado. Limites da lei. Inexistência de vínculo jurídico e
institucional. Apelação provida. Honorários advocatícios. 1. O apelante
requer a reforma parcial da sentença, intentando a declaração da
inexistência de vínculo jurídico e institucional entre o CRN e os
restaurantes, bares e lanchonetes ora substituídos, desobrigando-os,
por conseguinte, ao registro e ao pagamento de anuidades. 2. A Lei
6.583/78, que criou os Conselhos Federal e Regionais de
Nutricionistas, em seu art. 15, parágrafo único, obriga as pessoas
jurídicas cuja finalidade esteja ligada à nutrição, a se registrarem no
respectivo conselho. 3. O Decreto 84.444/80, que regulamenta a Lei
6.583/78, ampliou a obrigatoriedade de registro às empresas
ligadas à alimentação, enumerando quais são estas pessoas
jurídicas, extrapolando, por conseguinte, o seu poder
regulamentar. 4. E mesmo considerando o aludido Decreto, os
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restaurantes, bares e lanchonetes não se enquadram em nenhuma
das categorias expressas nas alíneas do seu art. 18. Precedente: AC
436.725-PE, des. Vladimir Souza Carvalho, julgado em 07 de agosto
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de 2008. 5. Apelação provida. Condenação do Conselho Regional de
Nutrição de Alagoas no reembolso das custas e no pagamento de
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), a
teor do art. 20, parágrafo 4º, do CPC.(TRF-5 - AC: 488071 AL 000481457.2008.4.05.8000, Relator: Desembargador Federal Cesar Carvalho
(Substituto), Data de Julgamento: 04/02/2010, Terceira Turma, Data
de Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 19/03/2010 Página: 495 - Ano: 2010)
"ADMINISTRATIVO. HOTEL E RESTAURANTE. REGISTRO NO
CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO.
INEXISTÊNCIA. 1. Hipótese em que se discute se os restaurantes estão
obrigados a se registrar no Conselho Regional de Nutrição das suas
respectivas localidades, bem como de contratar nutricionista como
5
responsável técnico; 2. Cabe ao Conselho Regional efetivar o registro
dos profissionais e empresas nos seus quadros, daí porque somente
ele deve figurar no polo passivo da lide, sendo desnecessário que o
Conselho Federal o componha; 3. Os restaurantes, no exercício de
suas atividades, expõem à venda alimentos preparados, não
cuidando de analisar as necessidades orgânicas dos usuários, nem
de lhes prescrever dietas, daí que não prestam serviços de
nutricionista. Quando muito, e se desejarem, podem contar em
seus quadros de empregados, com aquele profissional. Assim,
nem se sujeitam à inscrição no CRN, nem à contratação
compulsória de responsável técnico; 4. É ilegal a exigência de
contratação de responsável técnico nutricionista, uma vez que só
poderia ser criada através de lei em sentido formal e material, e
não por resolução do CFN; 5. Apelações e remessa oficial
improvidas. (TRF-5: 48997220104058000, j. 28.01.2014) (grifo nosso)
ADMINISTRATIVO.

BARES

E

RESTAURANTES.

CONSELHO

REGIONAL DE NUTRIÇÃO. EXIGÊNCIA DE REGISTRO FUNCIONAL. LEI
Nº. 6.583/78 E DECRETO Nº. 84.444/80. INEXIGIBILIDADE DA MULTA
APLICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. 1.
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Apelação interposta contra sentença da lavra do MM. Juiz Federal da
10ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco que, conhecendo dos
embargos declaratórios de fls. 147/149, julgou parcialmente
procedente o pedido contido na exordial para declarar a ilegalidade
da exigência realizada pelo Conselho Regional de Nutrição da 6ª
Região de contratação de profissional nutricionista pela parte autora,
Bar do Guaiamum, reconhecendo, no entanto, a necessidade de
filiação do requerente junto ao Conselho Regional de Nutrição. 2.
"Administrativo e Processual. Registro de restaurante em Conselho
Regional de Nutricionistas. Lei 6.583, de 1973, delegando ao
regulamento, no caso, o Decreto 84.444, de 1980, a indicação dos
casos necessários, atendido com as alíneas a a f, do art. 18, não se
encaixando o apelado em nenhum destes. A delegação deferida pela
lei em comento ao decreto não comporta, por seu turno, uma subdelegação ao Ministério do Trabalho. Depois, o fato de a apelada
realizar serviços de nutrição e alimentação e de ter relação com a área
de fiscalização da apelante, não é o suficiente para ensejar o registro,
se a tanto falta o respaldo da lei. (...) Improvimento do apelo e da
remessa." (TRF5, Terceira Turma, AC 436725, Relator Desembargador
Federal Vladimir Carvalho, DJ - Data: 31/10/2008). 4. Uma vez deferido
o pleito recursal da parte demandante, faz-se necessário afastar a
obrigatoriedade do pagamento da multa de R$ 638,46 (seiscentos e
trinta e oito reais e quarenta e seis centavos) aplicada em razão da
não realização do registro funcional. 5. Tendo restado a parte autora
integralmente vencedora, impõe-se a fixação de honorários
advocatícios a serem pagos pela sucumbente, os quais fixo em 10%
(dez por cento). Custas a serem ressarcidas pela ré. Apelação provida.
(TRF-5 - AC: 475504 PE 0008020-52.2008.4.05.8300, Relator:
Desembargador Federal José Maria Lucena, Data de Julgamento:
06/05/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da
Justiça Eletrônico - Data: 21/05/2010 - Página: 206 - Ano: 2010)
Tribunal Regional Federal da 1ª Região
ADMINISTRATIVO
CONSELHOS
DE
FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL - CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO - REGISTRO
DE EMPRESA – CRITÉRIO DEFINIDOR - LEI Nº 6.839 /80, ART. 1º 134
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ATIVIDADE BÁSICA - COMÉRCIO - INEXIGIBILIDADE - ATIVIDADEMEIO - GASTRONOMIA - LEI Nº 6.583 /78, ART. 15 - DEFINIÇÃO DAS
ATUAÇÕES EXTRAPOLADA PELO DECRETO Nº 84.444 /80, ART. 18 -
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EMPRESAS QUE NÃO EXECUTAM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E
EDUCAÇÃO
NUTRICIONAL
OU
DE
ACOMPANHAMENTO
DIETOTERÁPICO - OBRIGATORIEDADE DE INSCRIÇÃO E
MANUTENÇÃO DE NUTRICIONISTA - RESOLUÇÃO Nº 378 /2005 DO
CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS - INAPLICABILIDADE NA
ESPÉCIE - EXIGÊNCIA LEGAL INEXISTENTE – NULIDADE DAS
AUTUAÇÕES. a) Recursos - Apelações em Mandado de Segurança. b)
Remessa Oficial. c) Decisão de origem - Reconhecimento da
obrigatoriedade de registro dos estabelecimentos, afastada quanto à
contratação de Nutricionista. 1 - Para determinar se existe ou não a
necessidade de contratação de profissional Nutricionista como
responsável técnico, deve-se observar se a ATIVIDADE BÁSICA do
estabelecimento está relacionada, efetivamente, a serviços de SAÚDE,
cuja especialidade seja NUTRIÇÃO, nos termos do que dispõem as Leis
5
nos 6.839 /80 e 8.234
/91. 2 - Empresa que não executa serviços de
assistência e educação nutricional ou de acompanhamento
dietoterápico nem tem como atividade-fim NUTRIÇÃO, não é
obrigada, legalmente, a contratar profissional Nutricionista para o
exercício das suas atividades. (Lei nº 6.839 /80, art. 1º ; Lei nº 8.234
/91, art. 3º .) 3 - Razão assiste à Impetrante ao asseverar que "o
Decreto nº 84.444 /80 já extrapola o limite de seu poder
regulamentar ao ampliar o âmbito de incidência (...)" e que a
alimentação que produzem seus associados "se relaciona
intimamente com o de gastronomia, jamais com a essência
conceitual de nutrição". (Fls. 311 e 312.) 4 - Ainda que haja, na
espécie, possibilidade de contratação de um profissional
Nutricionista, esse fato não torna obrigatório o registro do
estabelecimento junto ao respectivo Conselho fiscalizador, pois,
caso prosperasse esse entendimento, as empresas teriam de se filiar a
tantos Conselhos quantos fossem as espécies de profissionais
habilitados no quadro dos seus funcionários. 5 - Apelação do
Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região e Remessa Oficial
denegadas. 6 - Recurso da Impetrante provido. 7 - Segurança
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concedida. (AMS 0001628 38.2009.4.01.3300, j. 20.08.2010). (grifo
nosso)
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCOLAS QUE
FORNECEM ALIMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS. ATIVIDADE BÁSICA DE
EDUCAÇÃO. 1. Nos termos do art. 1º, da Lei 6.839/80, o registro de
empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas
encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a
fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade
básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros. 2.
O fornecimento de alimentação em escolas configura atividade-meio
daquela preponderante, consubstanciada na prestação de serviço de
educação, desse modo não estão obrigadas ao registro no Conselho
Regional de Nutricionistas (Precedente desta Corte). 3. A Apelada
logrou comprovar que possui em seu quadro de funcionários uma
nutricionista, devidamente inscrita no CRN - 3ª Região, para
elaborar o cardápio dos alunos e treinar as merendeiras. 4.
Remessa oficial tida por interposta e apelação desprovidas.(TRF-1 AMS: 379 DF 0000379-53.2003.4.01.3400, Data de Julgamento:
09/04/2013, 5ª TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: eDJF1 p.834 de 19/04/2013)
Não se desconhece a existência de divergência em relação à matéria, contudo,
no âmbito do Judiciário Federal, a posição majoritária, e portanto, mais segura ao
órgão, é no sentido de que o Decreto, ao introduzir a palavra "alimentação"
confundiu os conceitos, e transbordou aos ditames da lei. Ademais, a exigência de
requisitos não previstos em lei é comumente vedada pela jurisprudência do TCU
como veremos mais adiante.
2.5.REGISTRO NO CRN - HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA
Não bastasse o que sobredito, para se cobrar a inscrição da empresa no CRN
é necessário o enquadramento a um dos tipos constantes do artigo 18 do Decreto
nº 84.444/80, a saber:
Art. 18. As empresas cujas finalidades estejam ligadas à nutrição
e alimentação ficam obrigadas à inscrição no Conselho Regional de
Nutricionistas em que tenham suas respectivas sede.
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Parágrafo único. Consideram-se empresas com finalidades
voltadas à nutrição e alimentação:
a) as que fabricam alimentos destinados ao consumo humano;
b) as que exploram serviços de alimentação em órgãos públicos
ou privados;
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c) estabelecimentos hospitalares que mantenham serviços de
Nutrição e Dietética;
d) escritórios de Informações de Nutrição e Dietética ao
consumidor;
e) consultorias de Planejamento de Serviços de Alimentação;
f) outras que venham a ser incluídas por ato do Ministro de
Trabalho.
Destarte, refletir-se-á sob qual previsão seria acertadamente enquadrado o
caso indicado neste processo, de modo a justificar a exigência do registro no
Conselho Regional de Nutrição. 5
Mister excluirmos, prontamente, a incidência das hipóteses das alíneas c, d, e,
e f, uma vez que, os fornecedores não serão hospitais, tampouco escritórios,
consultorias ou empresas que sejam incluídas por ato do MTE.
Ato contínuo, nos cabe avaliar a hipótese de incidência das alíneas a e b.
Quanto à primeira, evocamos que a empresa não fabricará os alimentos
destinados ao consumo humano, visto que “fabricar” consiste no ato de produzir
algo a partir de matéria-prima, porquanto o fornecimento será de marmitas
produzidas com produtos já prontas, não sendo necessário passar por quaisquer
processo de “fabricação”.
Por fim, quanto à obrigatoriedade de inscrição de empresas que exploram
serviços de alimentação em órgão públicos ou privados, a dicção legal do termo
"explorar" exige ato ligado à mercancia realizada em dependências de órgão
público ou privado. Nesse sentido é a própria regulação infralegal dada pela
Resolução nº 378/2005 do CFN, em seu Art. 2º., II, a e b, senão vejamos:
Art. 2º. A pessoa jurídica, de direito público ou privado, cujo
objeto social ou atividades estejam ligados à alimentação e nutrição
humanas, deverá registrar-se no Conselho Regional de Nutricionistas
(CRN) com jurisdição no local de suas atividades.
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§ 1º.Consideram-se pessoas jurídicas obrigadas ao registro no
CRN:
I - as que fabricam alimentos destinados ao consumo humano,
sejam eles:
a) para fins especiais;
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b) com alegações de propriedades funcionais ou de saúde;
II – as que exploram serviços de alimentação nas pessoas
jurídicas de direito público ou privado, tais como:
a) concessionárias de alimentação;
b) restaurantes comerciais;
III – as que produzem preparações, refeições ou dietas especiais,
para indivíduos ou coletividades, qualquer que seja o processo de
preparo, conservação e distribuição;
IV – as prestadoras de serviços de informações de nutrição e
dietética ao consumidor, que atuem:
a) no atendimento nutricional;
b) no desenvolvimento de atividade de orientação dietética;
c) na importação, distribuição ou comercialização de alimentos
para
fins especiais ou alimentos com alegações de propriedades
funcionais ou de saúde, mas que não os fabriquem;
V– as que desenvolvem atividades de auditoria, assessoria,
consultoria e planejamento nas áreas de alimentação e nutrição, de
forma simultânea ou não;
VI – as que compõem e comercializam cestas de alimentos,
vinculadas
aos critérios do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT;
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VII – as empresas de refeição-convênio que fornecem
alimentação por meio de credenciamento de terceiros, desde que
tenham registro no PAT.
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Da leitura dos dispositivos, temos que, embora seu rol seja exemplificativo, é
possível interpretarmos que a norma se dirige aos casos em que o poder público
cede área interna de sua estrutura para exploração, ou por concessionária de
alimentação e/ou por restaurante comercial.
No caso dos autos, a Administração é destinatária dos produtos e o
fornecimento será diretamente para o consumo dos pacientes indígenas e seus
respectivos acompanhantes atendidos nas Casas de Apoio dos polos-base, não
havendo cessão de espaço no órgão, ou mesmo autorização de comercialização em
sua estrutura, motivo pelo qual não há como se enquadrar em tal dispositivo.
Do cotejo realizado, nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 18 do Decreto
nº 84.444/80 c/c art. 2, Resolução nº 378/2005 do CFN se amolda àquela constante
do presente processo licitatório, não havendo que se falar, desta forma, em
exigência de inscrição no CRN.
2.6.
INCOMPATIBILIDADE
DO REGISTRO
NO
CRN
COM
A
5
JURISPRUDÊNCIA DO TCU
Em pesquisa à rede mundial de computadores[12], observamos que o registro
junto ao referido conselho visa, através da exigência de um conjunto de
documentos, dar segurança àquele contratante quanto à qualidade do
fornecimento que lhe é prestado, estando toda empresa registrada no respectivo
conselho devidamente acompanhada por profissional nutricionista. Abaixo segue
lista de documentos exigíveis para registro:
1.

Registro
Toda pessoa jurídica (PJ) de direito público ou privado do Distrito
Federal, Goiás, Mato Grosso e Tocantins, que tem como atividade-fim a
alimentação e nutrição, deverá registrar-se no CRN-1. Para poder atuar,
essas empresas têm de contratar um nutricionista responsável técnico.
Veja aqui as empresas obrigadas a se registrar no CRN-1

a.

Documentos necessários para Registro de PJ
1.

Preenchimento do formulário de Registro de PJ fornecido
pelo CRN-1;

2.

Preenchimento
do formulário
Ciência fornecido pelo CRN-1;

de

Termo

de
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3.

Preenchimento
do formulário
Compromissofornecido pelo CRN-1;

4.

Preenchimento
do
formulário Anotação
Responsabilidade Técnica fornecido pelo CRN-1;

5.

Preenchimento do formulário de Relação de Unidades
Clientes e Volume de Produção, conforme a atividade
realizada pela empresa:
a)

de

Termo

de
de

Formulário 04 – Concessionárias de Alimentação,
Restaurantes

b.

b)

Formulário 05 – Buffet

c)

Formulário 06 – Cesta de Alimentos

d)

Formulário 07 – Hospitais e Similares

e)

Formulário 08 – Creches e Escolas Particulares

f)

Formulário 09 – Indústria de Panificação

Outros tipos de empresas de alimentação e nutrição
Apresentar breve relatório ou declaração elaborado pelo
nutricionista, especificando o tipo de empresa, quais os principais
produtos e/ou serviços ligados a alimentação e nutrição e o
volume médio de produção. No caso de empresas que manipulam
e/ou comercializam produtos destinados a nutrição enteral,
preencher o “Formulário 19 – Quadro Técnico Complementar”,
especificando a área de atuação e atribuições principias de cada
profissional.
5. Termo de Comprometimento (Formulário 18)
6.
7.

Cópia do contrato social da empresa, atualizado com
registro na junta comercial;
Cópia do alvará de funcionamento ou protocolo;

8.

Cópia do alvará de licença Sanitária ou protocolo, quando
couber;

9.

Cópia do CNPJ, acompanhado das respectivas alterações;
140

Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591340

www.conteudojuridico.com.br

10. Cópia do comprovante de vínculo do nutricionista
responsável técnico com a empresa.
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Da análise dos documentos acima, verificamos que são requisitos
indispensáveis para o registro no Conselho a apresentação do alvará de
funcionamento ou protocolo, e licença sanitária ou protocolo.
Ocorre que, na linha da interpretação do art. 30 da Lei de licitações, a
jurisprudência no TCU aponta que é inexigível alvará de funcionamento como
requisito de habilitação, vejamos:
Acórdão 4182/2017 - Segunda Câmara
5.Quanto ao alvará de funcionamento, importa destacar que não
há rompimento do tratamento isonômico em relação àquilo que não
é cobrado de nenhuma das licitantes. No caso em exame, veja-se
que o art. 30 da Lei 8.666/1993 estabelece o rol de documentos
relativos à qualificação técnica a serem exigidos nas licitações, no
qual não consta a necessidade de apresentação de alvará ou
licença de funcionamento. Ademais, referido alvará nem mesmo é
5
necessário para o cadastramento
das empresas no SICAF. Sobre essa
questão, portanto, não há irregularidade que diga respeito à
competência deste Tribunal. (grifo nosso)
Não bastasse, o mesmo acontece em relação à licença sanitária, pois a
exigência desta no processo habilitatório restringe a competição, vez que impõe
que um pretenso concorrente, antes mesmo de saber quem será o vencedor do
certame, despenda valores para montar a estrutura física do empreendimento com
vista a pleitear a licença junto ao órgão municipal ou estadual. Eis o motivo pelo
qual a jurisprudência do TRF-4 não admite a exigência de licença no processo
habilitatório, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL
EXIGÊNCIA.ALVARÁ SANITÁRIO. PROTOCOLO. MANDADO DE
SEGURANÇA. LIMINAR. . Deferida liminar em mandado de segurança,
depois revogada, em razão da qual sagrou-se a agravante vencedora
na licitação, último ato judicial reformado, porque o alvará sanitário
não é imprescindível à licitação em si, pois inviável a fiscalização
municipal certificar as condições de higiene e salubridade de
pessoa jurídica, cabendo tal conduta somente quando puderem
ser feitas as aferições “ in loco”, no próprio estabelecimento. Os
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requisitos próprios da licitação estão limitados à qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações. Coexistência dos pressupostos da liminar revogada, a ser
restabelecida, até decisão definitiva no mandado de segurança,
porque apresentado o protocolo do pedido de renovação do alvará
questionado e por haver o ato judicial preliminar gerado direitos
subjetivos.. Agravo provido. (TRF-4 - AG: 38431 RS 2000.04.01.0384315, Relator: SILVIAMARIA GONÇALVES GORAIEB, Data de Julgamento:
02/08/2000, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06/09/2000
PÁGINA: 290)
Assim, apenas excepcionalmente, o TCU concebe como legitima a exigência de
alvará sanitário, vejamos:
ACÓRDÃO 4206/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
"Não se pode olvidar que a nutrição parenteral não se trata de
uma forma de alimentação pura e simples, e sim um método para
suprir o corpo humano de nutrientes essenciais ao seu
funcionamento. Como já mencionado em instrução pretérita (peça 6,
p. 1), a nutrição parenteral se dá por intermédio de infusão venosa,
similar à de um medicamento. Ademais, percebe-se que até mesmo
produtos dietéticos estão abarcados pela citada legislação.
Importante termos em mente que não se esta desobrigando o pretenso
fornecedor de se adequar às normas sanitárias, reguladas pela lei 9.782/99
e Decreto-Lei nº 986/1969, no âmbito da União, e nos Estados e Municípios por
diplomas próprios, mas apenas e tão somente, postergando para um momento
futuro a apresentação de tal documentação. A Jurisprudência do TCU aponta ser
razoável a exigência da licença sanitária ou protocolo no órgão
competente somente do licitante VENCEDOR.
Nesse sentido, exigir a inscrição no CRN como indispensável para habilitação
no certame, sendo que para tanto, é necessária a apresentação de alvará sanitário
e de funcionamento, destoa da jurisprudência do TCU no ACÓRDÃO Nº 125/2011
– TCU – Plenário, abaixo transcrito, e se afigura como restrição à competição.
ACÓRDÃO Nº 125/2011 – TCU – Plenário

4.4 Nos termos do art. 8º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de
1999, incumbe à vigilância sanitária regulamentar, controlar e fiscalizar
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os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, entre eles,
conforme o § 1º, inciso IV, os saneantes destinados à higienização,
desinfecção ou desinfestação em ambientes domiciliares, hospitalares
e coletivos. Entende-se que a exigência ao licitante vencedor de
apresentação de alvará emitido pela vigilância sanitária não se
constitui em cláusula de caráter restritivo, mas em atendimento a
legislação especial. Em sentido semelhante foi o entendimento do
Acórdão 473/2004 do Plenário, conforme se verifica no item 13 do
Voto que o fundamentou, que analisou licitação que tinha como
objetivo contratar serviços de zeladoria, limpeza, conservação e
dedetização, realizada pela Companhia Docas do Estado de São Paulo.
4.5 Há que se observar que a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
estabelece em seu art.28, inciso V, c/c o art. 27, que o ato de
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente
será exigido dos interessados para habilitação nas licitações, bem
como será exigido dos interessados para habilitação nas licitações a
prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando
5
for o caso, nos termos do art. 30, inciso IV, c/c o art. 27. Entende-se
que essa norma também alcança as licitações na modalidade pregão,
ante o previsto no art. 4º, inciso XIII e art. 9º da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002.
Não se desconhece que em algumas licitações estaduais, há posição em
sentido contrário, entendendo como lícita a exigência de alvará sanitário e de
funcionamento, desde que haja previsão em lei especial ou no edital, a saber:
EMENTA
DENÚNCIA
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EXIGÊNCIA DE
ALVARÁ SANITÁRIO AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
POSSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PREVISTA
EM LEI ESPECIAL PERTINÊNCIA COM O OBJETO LICITADO
LEGALIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE
ARQUIVAMENTO. A lei de licitações permite a possibilidade da
apresentação de documentação prevista em lei especial, em
determinados casos, como requisito de habilitação técnica. O Código
Sanitário do Estado de Mato Grosso do Sul é claro ao dispor que as
ações de vigilância sanitária abrangem os alimentos e o seu preparo,
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bem como, estabelece a obrigatoriedade de alvará sanitário para
funcionamento. Conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da
União (TCU), é lícita a exigência dealvará sanitário e de localização ou
funcionamento quando a atividade assim o exigir, como no caso de o
objeto da licitação ser contratação de serviços de preparo e
fornecimento de alimentação. O processo de denúncia é arquivado
diante da não comprovação de irregularidade alegada pelo
denunciante.ACÓRDÃO: Vista, relatada e discutida a matéria dos
autos, na 2ª Sessão Reservada do Tribunal Pleno, de 15 de agosto de
2018, ACORDAM os Senhores Conselheiros, por unanimidade, nos
termos do voto do Relator, pelo arquivamento da Denúncia formulada
por Patrícia Dias Costa em face do Departamento Estadual de
Administração do Sistema Penitenciário, por possível ocorrência de
irregularidades no procedimento licitatório Pregão Presencial nº
005/2017 porquanto, não ficaram comprovadas as irregularidades
descritas pela denunciante no processo em tela, bem como pela
suspensão do caráter sigiloso dos autos. Campo Grande, 15 de
agosto de 2018.Conselheiro Iran Coelho das Neves Relator (TCE-MS DEN: 220572017 MS 1849961, Relator: IRAN COELHO DAS NEVES,
Data de Publicação: Diário Oficial do TCE-MS n. 1846, de 27/08/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LICITAÇÃO - VINCULAÇÃO AO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXIGÊNCIA DE ALVARÁ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA FASE DE
HABILITAÇÃO - POSSIBILIDADE SE ESSA EXIGÊNCIA ESTAVA
PREVISTA NO EDITAL – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. 1- A Administração Pública, além de
observar a igualdade de condições a todos os concorrentes, deverá
também atender aos princípios da legalidade, da vinculação ao
instrumento convocatório e do julgamento objetivo. 2- O edital é a lei
interna das licitações, é o instrumento normativo ao qual se vinculam
tanto a Administração, quanto os candidatos. 3- Estabelecidas as
regras que regerão o certame e, em sendo publicadas, devem ser
obedecidas, tanto por quem as editou, tanto por quem a elas se
submete, devendo, ainda, os termos do edital obedecer à legislação
vigente. Se os candidatos estão vinculados ao instrumento
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convocatório, se o edital faz lei entre as partes e se o edital exigia em
seu item 5.3.1 do Anexo IV do Edital de Pregão Eletrônico nº 062⁄2013:
¿ Alvará de Vigilância Sanitária, expedido pela Secretaria Municipal de
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Saúde, com validade prevista em Lei¿ das empresas participantes,
poderia e deveria sim a comissão permanente de licitação inabilitar a
ora apelada, razão pela qual merece reforma a sentença recorrida. 4Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos os
presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a
Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas
taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, dar
provimento ao recurso.(TJ-ES - APL: 00238968620138080012,
Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER,
Data
de
Julgamento:
19/10/2015, QUARTA
23/10/2015)

CÂMARA

CÍVEL,

Data

de

Publicação:

Também não desconhecemos posição do E. Tribunal Regional Federal da 1ª
Região exigindo inscrição de restaurantes junto ao Conselho Regional de Nutrição.
Veja-se:
5
"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO
REGIONAL DE NUTRICIONISTAS. LEI N. 6.583/78. DECRETO N.
84.444/80. RESTAURANTE. ATIVIDADE LIGADA À NUTRIÇÃO. DEVER
DE REGISTRO E DE POSSUIR RESPONSÁVEL TÉCNICO EM SEUS
QUADROS OU CONTRATADO PARA O SEU MISTER. 1. A teor do art.
1º da Lei n. 6.839/80, o registro das empresas e a anotação dos
profissionais legalmente habilitados nos conselhos profissionais,
subordina-se à "atividade básica ou em relação àquela pelo qual
prestem serviços a terceiros". 2. Segundo o parágrafo único do art. 15
da Lei n. 6.583/78, que criou os Conselhos Federal e Regionais de
Nutricionistas, "é obrigatório o registro nos Conselhos Regionais das
empresas cujas finalidades estejam ligadas à nutrição, na forma
estabelecida em regulamento". 3. O restaurante, cujo ramo de
atividade está intimamente ligada à nutrição, deve se registrar no
Conselho de Nutrição e deve possuir um responsável técnico em seus
quadros ou contratado para o seu mister. (TRF-1: AC
200234000309386/DF, j. 21.11.2008).
Porém, mesmo diante da existência de posicionamentos contrários, prenuncia
o TCU, que diante de um caso em que se verifique eventual conflito em relação à
145
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591340

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 875 de 13/10/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

exigência ou não em edital, esta deve ser resolvida a favor da habilitação do
participante, com vista a ampliar a competitividade, vejamos:
ACÓRDÃO 100/2004 - SEGUNDA CÂMARA
48. Mesmo que se admita, por hipótese, que exista um conflito
entre o disposto no item 2.10 e o que dizem os itens 2.1 a 2.6, deve
ser levado em conta o inequívoco intuito da Constituição e da Lei de
Licitações de ampliar a competitividade das licitações, ao limitar
expressamente os requisitos de habilitação admissíveis (vide
Constituição Federal, art. 37, inc. XXI; Lei 8.666/93, caput dos arts. 27,
29, 30 e 31). Em respeito a essa mens legis, o pretenso conflito
certamente deve resolver-se a favor da habilitação do
participante que apresente somente a documentação prevista no
item 2.10.49. À luz do exposto acima, fica patente a violação pela
Prefeitura do art. 41 da Lei de Licitações, bem como dos arts. 3º e 32,
§ 3º. É fato que se tratou da única ocorrência do gênero detectada
nesta auditoria e que não há evidências conclusivas nos autos de que
o alijamento indevido do licitante tenha sido motivado por má-fé,
favorecimento ilícito ou intuito de locupletamento dos gestores.50.
No entanto, é impossível deixar de constatar que se trata de uma
irregularidade grave. Primeiro, por serem feridos pelo menos três
princípios licitatórios capitais: a vinculação ao instrumento
convocatório, a competitividade e, em decorrência, a isonomia.
Também por ter sido prejudicado injustamente o licitante inabilitado.
E mais ainda pelo considerável o risco de que tenha havido prejuízo
ao Erário, devido à redução do universo de ofertantes em uma
licitação de valor expressivo para o montante gasto durante o
exercício de 2001 (R$ 146.970,00, cf. vol. 3, fls. 106, para um total gasto
no ano de R$ 379.849,08, cf. fls. 22). Merece registro o fato de o
licitante inabilitado ser um dos maiores supermercados do Estado, se
não o maior. Finalmente, há que considerar que tudo isso se originou
de uma interpretação totalmente desarrazoada do Edital, estranhável
partindo de gestores que mostraram ter familiaridade com a
legislação pertinente, a ponto de atentar para pequenos detalhes,
como a autoridade a quem se deveria endereçar o recurso da empresa
inabilitada (vol. 3, fls. 122-123).
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Assim sendo, muito embora compreendamos que a preparação de alimentos
exige condições mínimas de higiene, sofrendo assim o influxo fiscalizatório da
Vigilância Sanitária, com vista a fornecer maior segurança à Administração
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Pública, interpretamos que essa obrigação deve ser cumprida somente pelo
licitante vencedor.
2.7.DAS EMPRESAS REGISTRADAS NO CRN E A RESTRIÇÃO À
COMPETIÇÃO
O objeto a ser licitado pelo órgão é a o "(...) fornecimento de 3 (três) refeições
diárias – café da manhã, almoço, janta, e mamadeiras, quando solicitadas pelo
responsável do Polo Base”.
A despeito de toda a argumentação acima alinhavada, o órgão foi orientado a
realizar diligência, em forma de consulta ao CRN, objetivando verificar o impacto, a
nível de restrição de competitividade que a exigência de inscrição no Conselho
poderia provocar.
Em resposta, o Conselho Regional de Nutrição da 7ª Região informou a relação
de empresas cadastradas, num total de 104 (cento e quatro), sendo que, todas elas
estão sediadas na capital/ Rio Branco.
Na espécie, o fornecimento 5de alimentos deve ocorrer nas Casas de Apoio dos
polos-todas localizadas no interior do Estado. Assim, a conclusão é de que não
existe empresa nos locais de fornecimento da alimentação com registro no
CRN.
Importante observarmos que em Despacho o órgão afirmou que "não será
admitida subcontratação do objeto licitatório;".
Aliado à essa informação, temos o parecer técnico da Nutricionista Janara
Carvalho Jinkings - CRN 2516/7ª Região apontando que o fornecimento do
alimento deve ocorrer no prazo máximo de 01(uma) hora do seu preparo, vejamos
a justificativa:
Dos serviços de fornecimento de alimentação a pacientes e
acompanhantes indígenas, em tratamento, deve obrigatoriamente
possuir um tempo máximo de 1 (uma) hora, para sua distribuição a
contar do momento do término do seu preparo, mantendo as
refeições em temperatura de produção, ou seja, alimentos quentes
devem ser mantidos acima de 65°e alimentos frios em até 8º. As
refeições devem ser transportadas em local adequado, com intuito de
preservar seu valor nutricional.
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Assim, corroborando o que já exposto, a se exigir a inscrição no CRN, haverá
frustração da competição em relação às empresas locais. O mesmo se diga quanto
à exigência de alvarás sanitários e de funcionamento, que impediriam que outras
empresas que não possuem estrutura no polo, participassem do certame.
2.8. AMPLIAÇÃO DA COMPETITIVIDADE E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO
PODER PÚBLICO
Pedimos escusas pela repetição, mas é indispensável repisar que a exigência
de registro no CRN possui caráter meramente formal, explico.
Atento a evitar restrição à competição, emitimos no Parecer
n° 034/2018/FAS/CJU-AC/CGU/AGU[13], o qual relata, em seu parágrafo 75,
d) a sugestão de que fosse exigido acompanhamento de nutricionista
devidamente inscrito no CRN da região, o que foi atendido pelo órgão.
Tal requisito, por si só, contempla a necessidade da Administração de que haja
o devido acompanhamento na dispensação e qualidade dos alimentos servidos.
Saliente-se que essa atividade, exercida pela profissional nutricionista registrada no
respectivo conselho, é passível de fiscalização pelo respectivo CRN.
Nesse diapasão, a inscrição no Conselho exige que haja um nutricionista como
representante da empresa, a fim de figurar como responsável técnico, sendo que,
o edital prevê como requisito de habilitação a presença de profissional nutricionista
à licitante. Assim, a Administração, com essa exigência, cumpre a finalidade
estabelecida na lei, qual seja, a oferta de alimentos com supervisão de profissional
técnico.
Essa posição, de exigir o mínimo, seguindo a linha das decisões do TCU,
ampliando assim a competitividade, já foi objeto de discussão perante o Poder
Judiciário Federal no Acre nos autos do processo N° 0000457-63.2015.4.01.3000 1ª VARA FEDERAL. Na espécie, o pregoeiro assim se pronunciou em sede de
informações em Mandado de Segurança:
"Por determinação do Excelentíssimo Senhor Juiz da 1 Vara
Federal de rio branco-AC, em reunião realizada dia 29 de janeiro de
2015 foram feitas as seguintes alterações no Edital Pregão n. 09/2014
e Termo de Referência, após as alterações foi republicado sob o
número 03/2015, com data de abertura prevista para o dia
19/02/2015, às 11:00 horas horário de Brasília.
Linha a (omissis)
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A linha
b) Foi substituída a redação do item 10.3.4. , letra d, onde lia-se
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a empresa deverá ter cadastro no Conselho Regional de
Nutrição, foi substituído por: A empresa deverá contar no seu
quadro efetivo de funcionários um(a) nutricionista com registro
regular no Conselho Regional de Nutrição da CRN-7ª Região, para
que o mesmo assuma a responsabilidade técnica da empresa,
assumindo assim o planejamento, coordenação, direção, supervisão e
avaliação na área de alimentação e nutrição, conforme disposto na
Resolução CFN°419/2008." (grifo nosso)
A sentença judicial por sua vez assim contemplou a alteração promovida no
edital:
9. Quanto ao mérito, tem-se que a decisão concessiva da medida
liminar apreciou tão somente as alegações relativas aos itens 'a' e 'b'
constante do parágrafo 2 da presente sentença, a qual foi
posteriormente revogada, pelos seguintes fundamentos:2.
Considerando que5 as razões que justificaram a decisão liminar de
fls.140/143 não mais subsistem em face da alteração promovida pela
autoridade impetrada no Edital Pregão n. 09/2014 e Termo de
Referência, conforme comprovam o novo edital confeccionado sob o
n. 03/2015 (item10.3.4, letra “d”, do Edital n. 03/2015 – fls. 196/197 e
item 6.1.4. do Anexo I – Termo de Referência – fl. 220), DEFIRO o
pedido formulado pela autoridade impetrada e pela União, pelo que
REVOGO a liminar anteriormente deferida.
Da leitura atenta da liminar concedida, e da sentença, é possível inferir que o
M.M. interpretou que a inscrição no CRN era medida excessiva, restritiva da
competição, e que a presença de uma nutricionista já atendia ao interesse público
de supervisão da alimentação fornecida, posição com a qual comungamos.
Por fim, diante de dúvida de interpretação, o TCU aponta para que a
hermenêutica se curve à hipótese de maior ampliação da competitividade, exigindo
o mínimo de requisitos, na linha dos ensinamentos de Marçal Justen Filho, a saber:
“o art. 27 efetivou a classificação dos requisitos de habilitação. As
espécies constituem “numerus clausus”
(…)
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“o elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não
como mínimo, ou seja, não há imposição legislativa a que a
Administração, em cada licitação, exija comprovação integral quanto
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a cada um dos itens contemplados nos referidos dispositivos. O edital
não poderá exigir mais do que ali previsto, mas poderá demandar
menos”.
3. CONCLUSÃO
Frente a toda argumentação alinhavada, nosso entendimento é de que as
exigências restritivas de habilitação devem advir de lei em sentido estrito. Com
efeito, a inscrição no CRN origina-se em interpretação de Resolução do Conselho
Federal de Nutrição, e não possui força normativa para impor restrição não prevista
pela Lei 8.666/93.
Não bastasse, o objeto da licitação – fornecimento de quentinhas -, não se
enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 18 do Decreto nº
84.444/80 c/c art. 2, Resolução nº 378/2005 do CFN, não havendo que se falar
portanto em inscrição obrigatória no CRN.
Ademais, a apresentação de alvará de funcionamento ou sanitário, como o faz
o Conselho de Nutrição para respectiva inscrição, seria o mesmo que exigir tais
documentos dos pretensos participantes, posição rechaçada pelo TCU.
A par de todos os argumentos acima expostos, e de se concluir que a exigência
em edital quanto à necessidade de registro no CRN viola a jurisprudência do TCU,
bastando, para atendimento ao processo licitatório, a cobrança de profissional do
tipo nutricionista, com registro no CRN, e que, somente pode ser cobrada a
apresentação de alvará de funcionamento e sanitário do licitante vencedor.
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ADOÇÃO HOMOAFETIVA - O MELHOR INTERESSE DO MENOR ASSEGURADO
PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
OSWALDO MACHADO NETO: Advogado.
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RESUMO: O presente artigo apresenta discussão acerca da adoção homoafetiva,
no contexto das novas entidades familiares que se constituíram numa realidade
inegável do Brasil. As relações afetivas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo são
questões polêmicas, por envolverem concepções fortemente influenciada por
questões religiosas e culturais. Também polêmica é a possibilidade de adoção por
casais homoafetivos. O presente artigo buscou olhar a questão analisando aspectos
jurídicos, mas sem deixar de lado a análise psicológica que circunda a temática.
Buscou-se analisar, com base na interdisciplinaridade, as questões de maior relevo
no que diz respeito à possibilidade de adoção por casais homoafetivos que serão
abaixo expostas.
Palavras-chave: Direito. Família. Adoção por casal homoafetivo.
INTRODUÇÃO

5

O maior desafio da contemporaneidade deixou de ser o reconhecimento dos
novos arranjos familiares, na medida em que estes já se constituíram em uma
realidade inegável, especialmente após o julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, de ações de controle de constitucionalidade (ADPF 132/RJ e ADIN 4277/DF)
reconhecendo como entidades familiares aquelas constituídas por pessoas do
mesmo sexo. O objetivo atual, portanto, passa a ser a busca de mecanismos de
garantia de direitos a toda essa diversidade de configurações, cujos laços de
afetividade seriam sua causa e fim. Essas diversidades decorrem da evolução de
costumes e da mudança de valores que a sociedade vem passando.
As novas configurações das entidades familiares contribuem para o
surgimento de novas formas de relacionamentos: a monoparentalidade, a
conjugalidade, a parentalidade, bem como a adoção e a homoafetividade. O
surgimento dessas formas de relacionamento mencionadas desperta preconceitos
e falta de aceitação, especialmente a homossexualidade. Por esse motivo, são alvos
de discriminação e rejeição social.
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Questão polêmica que se coloca, dividindo opiniões na sociedade, diz respeito
à possibilidade de casais compostos por pessoas do mesmo sexo poderem adotar
uma criança ou adolescente. Não há qualquer impedimento legal, seja na
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Constituição Federal de 88, seja no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pois
a capacidade para a adoção em nada se relaciona com identidade de gênero ou
orientação sexual.
Outra polêmica diz respeito à influência da adoção por casais homoafetivos
na orientação sexual da criança e do adolescente. As pesquisas relacionadas à
temática apontam que a orientação sexual da criança e do adolescente independe
da orientação sexual dos pais. O que tem mais relevo no desenvolvimento global
saudável diz respeito aos valores que lhe são passados. Ora, se a orientação sexual
dos pais influenciasse diretamente a dos filhos, nenhum homossexual seria
concebido dentro de um modelo heterossexual de família.
A falta de informação, o desconhecimento e o preconceito interferem nessas
posições contrárias a respeito da adoção e enfatizam que a orientação sexual da
criança pode sofrer influências e acarretar riscos ao desenvolvimento pessoal
I – A CONCEPÇÃO DE FAMÍLIA
A concepção de família passou por diversos significados e funções ao longo
da história, como o casamento que deveria garantir passagem da riqueza e de bens
de duas famílias a seus descendentes e a família baseada no amor. A família baseada
na figura do pai como centro da família, com uma relação de hierarquia e
subordinação para com a mulher e os filhos, era o modelo familiar adotado pelo
Código Civil de 1916 – fortemente marcado pelas características do patrimonialismo
e individualismo. Esse modelo foi padrão por vários séculos, levando a sociedade a
respeitar os ditames patriarcais mais rígidos.
Embora a noção de família esteja relacionada a vários aspectos
socioeconômicos de cada povo e de cada época, é necessária uma definição para
o entendimento de seu funcionamento. O que importa (TEIXEIRA, 2005) é a análise
dos valores que a família transmite, a sua sistemática e a forma como se
contextualiza.
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Atualmente, considerando as diretrizes propostas pela Constituição Federal de
1988, bem como por conta das disposições contidas no Código Civil de 2002, podese afirmar que o conceito de família, hoje, é relido através do filtro das novas
relações socioafetivas que brotam do fato social. O modelo familiar considerado
padrão, baseado na origem genética, passa a ter ao seu lado novas formas de
entidade familiar, de modo que o centro desse novo conceito de entidade familiar
é o afeto – independentemente de relações sanguíneas.
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Nos últimos anos, novas formas de entidade familiar têm surgido: família
monoparental, família reconstituída (ou recomposta, mosaico), famílias adotivas,
temporárias, produções independentes, dentre outras.
II – A FAMÍLIA COMPOSTA POR CASAIS HOMOAFETIVOS
Os especialistas consideram que a homossexualidade é um fato decorrente
de inúmeros fatos, com influências biológicas, psicológicas e socioculturais, porém,
não pode ser relacionada somente a uma determinação genética ou
uma opção racional. É bom que se diga que o termo opção sexual não é o mais
5
adequado, considerando não se tratar de uma escolha.
Até pouco tempo seria impossível pensar na inserção da família constituída
por pares homossexuais no direito de família. É que, até os dias atuais, os
homossexuais compõem uma minoria que é alvo de discriminação e de rejeição
social.
No ocidente, foi a partir da década de 90 que os homossexuais iniciaram a
intervenção no campo político e questionaram a verdade absoluta de que a família
e o casamento diriam respeito estritamente às relações afetivo-sexuais entre
homens e mulheres. O reconhecimento de novas formas de família, especialmente
as constituídas por pares homossexuais, tem estreita ligação com as mudanças nos
papéis de gênero que têm ocorrido nos últimos anos.
A homoafetividade, embora venha ganhando visibilidade com as mudanças
nos novos arranjos familiares, ainda se é vista como um tabu, tendo em vista tratarse de tema polêmico e complexo, visto muitas vezes sob as lentes do preconceito
de grande parte da população.
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Mesmo ciente desse cenário, é preciso considerar que há milhares de crianças
abandonadas ou entidades de acolhimento tendo em conta o processo crescente
de desagregação das famílias. Sendo assim, ao possibilitar homoafetivos como pais
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adotivos, aumentariam as chances de crianças e adolescentes virem a ter uma
família, o que se compatibiliza com o princípio do melhor interesse do melhor.
A referida questão social bateu às portas do Poder Judiciário. Diversas ações
foram levadas ao conhecimento da justiça, ensejando a manifestação do Supremo
Tribunal Federal. No julgamento da ADIN 4277/DF e ADPF 132/RJ, o Supremo assim
se manifestou:
Ementa:
1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA PARCIAL DE OBJETO.
RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO
HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO
INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE
AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO.
Encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº
4.277-DF, com a finalidade de conferir “interpretação
conforme à Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil.
Atendimento das condições da ação.
2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM
RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA
HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA
ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A
PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO
CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO
PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL.
LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE,
INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE
VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA.
CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, salvo disposição
constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não
se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição de
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preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição
Federal, por colidir frontalmente com o objetivo
constitucional de “promover o bem de todos”. Silêncio
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normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo
dos indivíduos como saque da kelseniana “norma geral
negativa”, segundo a qual “o que não estiver juridicamente
proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido”.
Reconhecimento do direito àpreferência sexual como direta
emanação do princípio da “dignidade da pessoa humana”:
direito a auto-estima no mais elevado ponto da consciência
do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto normativo da
proibição do preconceito para a proclamação do direito à
liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da
autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da
sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade
constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade.
Cláusula pétrea.
5
3. TRATAMENTO
CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA
FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
NÃO
EMPRESTA
AO
SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM
SIGNIFICADO
ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A
FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E
PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR
FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O caput do
art. 226 confere à família, base da sociedade, especial
proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição da
família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de
núcleo doméstico, pouco importando se formal ou
informalmente constituída, ou se integrada por casais
heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de
1988, ao utilizar-se da expressão “família”, não limita sua
formação a casais heteroafetivos nem a formalidade
cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como
instituição privada que, voluntariamente constituída entre
pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil
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uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que é o
principal lócus institucional de concreção dos direitos
fundamentais que a própria Constituição designa
por “intimidade e vida privada”(inciso X do art. 5º). Isonomia
entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que
somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual
direito subjetivo à formação de uma autonomizada família.
Família como figura central ou continente, de que tudo o mais
é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não-reducionista
do conceito de família como instituição que também se forma
por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição
Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na
direção do pluralismo como categoria sócio-político-cultural.
Competência do Supremo Tribunal Federal para manter,
interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu
fundamental atributo da coerência, o que passa pela
eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das
pessoas.
4. UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL
REFERIDA A HOMEM E MULHER, MAS APENAS PARA
ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO
CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS
HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS
TIPOLOGIAS
DO
GÊNERO
HUMANO. IDENTIDADE
CONSTITUCIONAL
DOS
CONCEITOS
DE “ENTIDADE
FAMILIAR” E “FAMÍLIA”.
A
referência
constitucional à dualidade básica homem/mulher, no § 3º do
seu art. 226, deve-se ao centrado intuito de não se perder a
menor oportunidade para favorecer relações jurídicas
horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades
domésticas. Reforço normativo a um mais eficiente combate
à
renitência
patriarcal
dos costumes
brasileiros.
Impossibilidade de uso da letra da Constituição para
ressuscitar o art. 175 da Carta de 1967/1969. Não há como
fazer rolar a cabeça do art. 226 no patíbulo do seu parágrafo
terceiro. Dispositivo que, ao utilizar da terminologia “entidade
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familiar”, não pretendeu diferenciá-la da “família”. Inexistência
de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas
formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo
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doméstico. Emprego do fraseado “entidade familiar” como
sinônimo perfeito de família. A Constituição não interdita a
formação de família por pessoas do mesmo sexo.
Consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém
senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo
interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá
na hipótese sub judice. Inexistência do direito dos indivíduos
heteroafetivos à sua não-equiparação jurídica com os
indivíduos homoafetivos. Aplicabilidade do § 2º do art. 5º da
Constituição Federal, a evidenciar que outros direitos e
garantias, não expressamente listados na Constituição,
emergem “do regime e dos princípios por ela adotados”,
verbis: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios
5
por ela adotados,
ou dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte”.
5.
DIVERGÊNCIAS
LATERAIS
QUANTO
À
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. Anotação de que os
Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar
Peluso convergiram no particular entendimento da
impossibilidade de ortodoxo enquadramento da união
homoafetiva nas espécies de família constitucionalmente
estabelecidas. Sem embargo, reconheceram a união entre
parceiros do mesmo sexo como uma nova forma de entidade
familiar. Matéria aberta à conformação legislativa, sem
prejuízo do reconhecimento da imediata auto-aplicabilidade
da Constituição.
6. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM
CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA
DA INTERPRETAÇÃO CONFORME). RECONHECIMENTO DA
UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA
DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de interpretação em
sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do
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Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se
necessária a utilização da técnica de “interpretação
conforme à Constituição”. Isso para excluir do dispositivo em
causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da
união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo
sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito
segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências
da união estável heteroafetiva.
Percebe-se, dessa maneira, que foi reconhecido perante o Poder Judiciário
aquilo que já vinha acontecendo, há muitos anos, no mundo dos fatos: as relações
entre pessoas do mesmo constituem espécie de entidade familiar e devem receber
a proteção e reconhecimento daí decorrentes.
III – ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS
Com a Constituição Federal de 88, adotou-se o princípio da igualdade entre
os filhos, independentemente da origem (biológica ou afetiva), extinguindo-se a
distinção que havia entre a filiação legítima e a filiação adotiva, garantindo a todos
os filhos tratamento igualitário, conferindo-lhes os mesmos direitos. “Filho” é um
substantivo que não pode ser adjetivado, ou seja, não pode haver qualquer
distinção entre os filhos.
A adoção é uma das formas de se garantir tratamento digno a uma criança
que não pode ser criada por seus pais biológicos. No que diz respeito à adoção por
casais homoafetivos, essa possibilidade também é alvo de debates e polêmicas, pois
muitos sustentam que haveria prejuízo à criação das crianças e do adolescentes por
casais homoafetivos – trata-se de visão equivocada e, muitas vezes, baseada
exclusivamente no preconceito com que o tema ainda é visto.
Ignora-se, muitas vezes, que a adoção por casal homoafetivo pode significar,
não raras vezes, a única chance de uma criança ou adolescente de ter novamente
uma família, já que as situações de abandono são cada vez mais corriqueiras no
Brasil.
Ao relacionar a adoção e a homoafetividade, deve-se ter em evidência que os
maiores interessados e beneficiados são as crianças e adolescentes, titulares de
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diversos direitos, dentre eles o de convivência familiar e comunitária. Assim, é
preciso ressaltar o interesse dos adotados, sobrepondo-se ao preconceito da
sociedade através da valorização das relações de amor e afetividade, com todas as
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condições necessárias ao bom desenvolvimento biopsicossocial. Como cita CHAVES
(2011):
A idoneidade dos requerentes à adoção, assim como a
sua capacidade para o exercício efetivo e afetivo da
parentalidade são os fatores que deverão ser levados em
conta, para materialização do melhor interesse da criança ou
adolescente. Só um estudo aprofundado nessas questões,
apartando-se do fato de o casal ser homossexual ou não,
poderá evidenciar se o interesse daquela criança ou
adolescente está sendo atendido, o que poderá resultar da
preterição ou não do exercício da parentalidade.
Ressalte-se, pois, que se deve sempre procurar avaliar as particularidades de
cada caso e não apenas a orientação sexual de seus pretendentes. A manutenção
de atos de respeito, de receptividade
ao novo, ao diferente, está cada vez mais
5
presente na sociedade. Para tanto, é fundamental que se deixe de lado o
preconceito, as suposições e dúvidas que acometem as pessoas quando se fala em
adoções por pares homoafetivos.
Mais uma vez a questão chegou aos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal
de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.540.814-PR, assim se manifestou:
É possível a inscrição de pessoa homoafetiva no registro
de pessoas interessadas na adoção (art. 50 do ECA),
independentemente da idade da criança a ser adotada.
A legislação não veda a adoção de crianças por solteiros
ou casais homoafetivos, tampouco impõe, nessas hipóteses,
qualquer restrição etária.
Em virtude dos princípios da igualdade, da dignidade da
pessoa humana e do "pluralismo familiar", não é possível
haver distinção de direitos ou diferença de exigências entre
pessoas homoafetivas e heteroafetivas.
Além disso, mesmo se se analisar sob o enfoque do
menor, não há, em princípio, restrição de qualquer tipo à
adoção de crianças por pessoas homoafetivas. Isso porque,
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segundo a legislação vigente, caberá ao prudente arbítrio do
magistrado, sempre sob a ótica do melhor interesse do
menor, observar todas as circunstâncias presentes no caso
concreto e as perícias e laudos produzidos no decorrer do
processo de adoção. Nesse contexto, o bom desempenho e
bem-estar da criança estão ligados ao aspecto afetivo e ao
vínculo existente na unidade familiar, e não à opção sexual do
adotante.
Dessa maneira, após o reconhecimento das relações entre pessoas do mesmo
sexo como entidade familiar, com a proteção e reconhecimento daí decorrentes, os
Tribunais Superiores garantiram a possibilidade de tais casais adotarem crianças e
adolescentes, considerando inexistir qualquer óbice para tanto.
IV – OBSERVAÇÕES FINAIS
Dentro do que foi narrado até aqui, é preciso colocar em discussão a questão
da adoção por pares homoafetivos. Aos poucos, novos arranjos familiares estão
entrando em cena e, nos dias atuais, é comum uma mulher capitanear a família, que
um casal tenha filhos independentemente de casamento, ou que uma criança seja
fruto de uma produção independente.
Em suma, as conclusões apontam para a importância crescente do tema, com
o crescente número de estudos a respeito. Assim, as relações homoafetivas, por
constituírem uma realidade social consolidada, passaram por um movimento de
reconhecimento de direitos, culminando, inclusive, no reconhecimento da
possibilidade de adoção por casais homoafetivos.
A homoafetividade e a adoção são fatos que visivelmente se impõem na
sociedade e essas novas configurações familiares não podem ser ignoradas.
Portanto, deve-se estabelecer uma nova visão e compreensão sobre essas relações
homoafetivas. Sugere-se, ainda, a continuidade do aprofundamento sobre o tema,
ressaltando-se a necessidade de inclusão expressa, na legislação de regência, da
possibilidade de adoção por casais homoafetivos, sempre em prol do melhor
interesse da criança e do adolescente, a fim de garantir o direito à convivência
familiar e comunitária.
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Resumo: Este artigo visa analisar o regime jurídico das empresas públicas e das
sociedades de economia mista, verificando a preponderância das normas de direito
público ou privado às estatais quando prestadoras de serviço público ou
exploradoras de atividade econômica, analisando a jurisprudência dos tribunais
superiores quanto ao tema.
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Sumário: Introdução. 1 Regime Jurídico das Empresas Públicas e das Sociedades
de Economia Mista. 2 INFRAERO. Considerações Finais. Referências

Introdução:
As estatais, empresas públicas ou sociedades de economia mista, são
instituídas pelo Estado por meio de Lei para viabilizar a execução de alguma
atividade de seu interesse, seja na prestação de serviço público ou na exploração
excepcional de atividade econômica.
São elas pessoas jurídicas integrantes da administração indireta, na medida
em que atuam de forma paralela à administração Direta por possuírem
personalidade jurídica própria.
Por serem instituídas por um ente público e criadas para atingir os objetivos
desse ente estatal, seu regime jurídico está submetido a peculiaridades, tendo em
vista que, apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, estão submetidas
ao controle estatal por meio do Ministro ao qual estejam vinculadas.
Nesse sentido, a proposta do presente artigo é analisar de forma mais detida
o regime jurídico das estatais, principalmente no que diz respeito ao entendimento
jurisprudencial atual quanto ao tema, demonstrando as diferenças existentes
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quanto à prevalência de normas de direito público ou privado a depender da
atividade por elas desempenhada.
1 Regime Jurídico das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista
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Conforme explanado anteriormente, as empresas públicas e as sociedades
de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, instituídas pelo poder
público por meio de Lei, conforme preconiza o art. 37, XIX, da CF. São elas instituídas
para a prestação de serviços públicos ou exploração de atividade econômica,
dependendo do objeto de sua atividade desempenhada.
Ambas estão sujeitas ao regime jurídico das empresas privadas quanto aos
direitos e obrigações trabalhistas, civis, comerciais e tributários, nos termos do art.
173, II, da CF, conforme expresso abaixo:
Art.

173. Ressalvados

os

casos

previstos

nesta

Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos
5
da segurança
nacional ou a relevante interesse coletivo,
conforme definidos em lei.
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiárias que explorem atividade econômica de produção
ou comercialização de bens ou de prestação de serviços,
dispondo sobre:
(...)
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas
privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis,
comerciais, trabalhistas e tributários;
(BRASIL, 1988)
Isso ocorre, pois, conforme entendimento defendido por Paula Corrêa Guasti
(2015), com o claro intuito de proteger o setor privado da concorrência brutal do
Estado, que possui maior poderio econômico, o Legislador Constituinte vedou a
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concessão de privilégios às sociedades de economia mista e às empresas públicas,
determinando que o regime jurídico destas entidades públicas fosse o mesmo das
empresas privadas.
O principal objetivo do legislador foi proteger a livre iniciativa e a livre
concorrência, segundo José dos Santos Carvalho Filho (2015), impondo o
paradigma do regime jurídico próprio das empresas privadas à sociedade de
economia mista e à empresa pública, sem, contudo, modificar a raiz jurídica pública
dessas empresas estatais.
Ocorre que, segundo esse mesmo autor, apesar de estarem sujeitas ao
regime jurídico privado, também estão subordinadas às normas de direito público
quanto aos assuntos ligados ao controle administrativo, que acabam sendo
resultantes de sua vinculação ao ente federativo que as criou. Como exemplos,
temos a necessidade de respeito ao princípio da autorização legal insculpido no art.
37 da CF para sua instituição, a exigência de concurso público para ingresso de seus
empregados, além da prévia dotação orçamentária do art. 165, §5º da CF.
Outro exemplo importante trazido por Marçal Justen Filho (2014) está no
fato de não se submeterem à falência, já que tal situação deriva da insolvência da
empresa, visando o pagamento de seus credores com a liquidação de seu
patrimônio e sua posterior extinção. Sendo elas submetidas ao princípio da
legalidade, somente uma Lei poderia determinar a criação, dissolução ou extinção
de qualquer uma das estatais.
Isso se dá porque ao assumirem função típica do Estado, torna-se inevitável
à sociedade de economia mista e à empresa pública a aplicação dos princípios
norteadores da Administração Pública em sua totalidade, de forma a manter a
primazia do interesse público sobre o privado, conforme defendido por Marçal
(2014).
Logo, o regime jurídico das sociedades de economia mista e empresas
públicas tem natureza híbrida - denominação dada por José dos Santos Carvalho
Filho (2015) - já que sofrem intervenção tanto do direito privado quanto do direito
público, de modo que, nas palavras do autor:
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Quando se trata do aspecto relativo a exercício em si da
atividade econômica, predominam as normas de direito
privado, o que ajusta bem à condição dessas entidades como
instrumentos do Estado-empresário. [...] Ao contrário, incidem
as normas de direito público naqueles aspectos ligados
ao controle administrativo resultante de sua vinculação à
pessoa federativa.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 875 de 13/10/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

(CARVALHO FILHO, 2015, p. 502-503).
Nesse sentido, observa-se que o regime jurídico das empresas estatais é
híbrido, constituído por meio de normas de direito público e de direito privado,
para que sua finalidade pública seja alcançada e, ao mesmo tempo, respeitem-se
as relações entre particulares, regidas pelos princípios da livre iniciativa e livre
concorrência.
No entanto, como explicitado por Marçal (2014) e por Celso Antônio
Bandeira de Mello (2009), sem perder o caráter híbrido do regime jurídico das
5
empresas públicas e sociedades de economia mista, a preponderância das normas
de direito público ou de direito privado vai variar de acordo com a natureza da
atividade desempenhada pela estatal, caso se trate de exploração da atividade
econômica ou de prestação de serviço público.
O próprio STF, no julgamento da ADI 1642-3, expôs entendimento no
sentido de haver diferença na natureza da atividade prestada pela estatal quando
relata o Ministro Eros Grau (relator):
Atividade econômica em sentido amplo é território
dividido em dois campos: o do serviço público e o da
atividade econômica em sentido estrito. A hipóteses indicadas
no art. 173 do texto constitucional são aquelas nas quais é
permitida a atuação da União, dos Estados-Membros, do
Distrito Federal e do Municípios neste segundo campo. O
preceito não alcança empresas públicas, sociedades de
economia mista e entidades (estatais) que prestem serviço
público.
(BRASIL, 2008, p.6)
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Segundo os autores supracitados, as empresas que realizam atividade
econômica são essencialmente subordinadas à livre iniciativa esculpida no art. 170
da CF, e sua exploração se dá, em regra, por particulares. O art. 173 da CF
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supramencionado, porém, permite que presentes os pressupostos necessários para
o desempenho da atividade, pode o Estado exercê-la por meio de uma empresa
estatal, prevalecendo, nesses casos, os ditames do direito privado.
Entendimento já pacificado no STF o de que se afasta a incidência do direito
público “quando a empresa estatal explorar atividade econômica ou for orientada
à disposição de lucros aos acionistas” (MARÇAL, 2014, p. 303). Veda-se, nessas
situações, a concessão de quaisquer privilégios não extensíveis à iniciativa privada,
conforme ensinamento do art. 173 da CF, sob pena de violação à garantia
constitucional da livre concorrência.
O titular da atividade econômica em sentido estrito é o particular, segundo
ditames da livre iniciativa, estando ele regido pelo direito empresarial, direito civil e
direito do consumidor, conforme sua atividade se encaixe em relações de consumo.
Se o Estado desenvolve atividade econômica em sentido estrito, por exemplo, ele
não a desenvolve como titular da atividade, mas sim somente sob regime de
excepcionalidade, atuando em domínio alheio, por meio da intervenção.
Por outro lado, é de incumbência do Estado a prestação de serviços públicos,
conforme art. 175 da nossa Carta Maior, podendo, por meio de uma empresa
estatal, assumir tal função, prevalecendo as normas de direito público, afastando a
livre iniciativa.
Nesses casos, a titularidade do serviço é do Estado e para que um particular
atue, é necessária a existência de um vínculo contratual com a administração
pública por meio da delegação, como permissionário ou como concessionário. O
Estado atua em domínio próprio e não em domínio alheio, motivo pelo qual se
sujeita ao regime de direito público.
Tal entendimento se vê, inclusive, no RE 220.906-9 – DF, no qual o Ministro
Mauricio Corrêa expõe que:
Enquanto a atividade econômica se desenvolve no
regime de livre iniciativa sob a orientação de administradores
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privados, o serviço público, dada sua natureza estatal, sujeitase ao regime jurídico do direito público.
(BRASIL, 2002)
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Logo, dependendo da atividade desempenhada pela estatal, prevalecerão
normas de direito público ou privado à empresa pública ou sociedade de economia
mista, sem, contudo, perder o caráter híbrido de sua natureza jurídica, estando elas
submetidas a princípios que norteiam a atuação da Administração Pública.
2 INFRAERO
Um caso interessante na jurisprudência que confirma o posicionamento dos
tribunais superiores diz respeito à INFRAERO, uma empresa pública federal
vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, que tem como
atividade fim serviços de infraestrutura aeroportuária.
Apesar de Empresa Pública, por ser entidade delegatária de serviços públicos
5
em regime de monopólio, o STF,
no RE 363412, entendeu por concedê-la os
benefícios da fazenda pública no que diz respeito à imunidade tributária do art. 150,
VI, a, da CF, em face do ISS, quanto às atividades executadas no desempenho de
seu encargo. Vejamos:
INFRAERO
EMPRESA
PÚBLICA
FEDERAL
VOCACIONADA A EXECUTAR, COMO ATIVIDADE-FIM, EM
FUNÇÃO DE SUA ESPECÍFICA DESTINAÇÃO INSTITUCIONAL,
SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA MATÉRIA SOB RESERVA CONSTITUCIONAL DE MONOPÓLIO
ESTATAL (CF, ART. 21, XII, C)- POSSIBILIDADE DE A UNIÃO
FEDERAL OUTORGAR, POR LEI, A UMA EMPRESA
GOVERNAMENTAL, O EXERCÍCIO DESSE ENCARGO, SEM QUE
ESTE PERCA O ATRIBUTO DE ESTATALIDADE QUE LHE É
PRÓPRIO - OPÇÃO CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMA CRIAÇÃO DA INFRAERO COMO INSTRUMENTALIDADE
ADMINISTRATIVA DA UNIÃO FEDERAL, INCUMBIDA, NESSA
CONDIÇÃO INSTITUCIONAL, DE EXECUTAR TÍPICO SERVIÇO
PÚBLICO (LEI Nº 5.862/1972)- CONSEQÜENTE EXTENSÃO, A
ESSA EMPRESA PÚBLICA, EM MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA
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PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, A)- O
ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DESSA GARANTIA
CONSTITUCIONAL, QUE TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES
CONCRETIZADORAS DO POSTULADO DA FEDERAÇÃO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA INFRAERO, EM FACE DO ISS,
QUANTO ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DESEMPENHO
DO ENCARGO, QUE, A ELA OUTORGADO, FOI DEFERIDO,
CONSTITUCIONALMENTE, À UNIÃO FEDERAL - DOUTRINA JURISPRUDÊNCIA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - AGRAVO IMPROVIDO . - A INFRAERO, que é
empresa pública, executa, como atividade-fim, em regime de
monopólio, serviços de infra-estrutura aeroportuária
constitucionalmente
outorgados
à
União
Federal,
qualificando-se, em razão de sua específica destinação
institucional, como entidade delegatária dos serviços públicos
a que se refere o art. 21, inciso XII, alínea c, da Lei
Fundamental, o que exclui essa empresa governamental, em
matéria de impostos, por efeito da imunidade tributária
recíproca (CF, art. 150, VI, a), do poder de tributar dos entes
políticos em geral. Conseqüente inexigibilidade, por parte do
Município tributante, do ISS referente às atividades
executadas pela INFRAERO na prestação dos serviços públicos
de infra-estrutura aeroportuária e daquelas necessárias à
realização dessa atividade-fim. O ALTO SIGNIFICADO
POLÍTICO-JURÍDICO
DA
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA, QUE REPRESENTA VERDADEIRA GARANTIA
INSTITUCIONAL
DE
PRESERVAÇÃO
DO
SISTEMA
FEDERATIVO.
DOUTRINA.
PRECEDENTES
DO
STF.
INAPLICABILIDADE, À INFRAERO, DA REGRA INSCRITA NO
ART. 150, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO . - A submissão ao regime
jurídico das empresas do setor privado, inclusive quanto aos
direitos e obrigações tributárias, somente se justifica, como
consectário natural do postulado da livre concorrência (CF,
art. 170, IV), se e quando as empresas governamentais
explorarem atividade econômica em sentido estrito, não se
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aplicando, por isso mesmo, a disciplina prevista no art. 173, §
1º, da Constituição, às empresas públicas (caso da INFRAERO),
às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias que
se qualifiquem como delegatárias de serviços públicos.
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(STF - RE: 363412 BA, Relator: Min. CELSO DE MELLO,
Data de Julgamento: 07/08/2007, Segunda Turma, Data de
Publicação: DJe-177 DIVULG 18-09-2008 PUBLIC 19-09-2008
EMENT VOL-02333-03 PP-00611 RTJ VOL-00206-01 PP00407)
Esse posicionamento consolida o estudo realizado nesse artigo no sentido
de haver preponderância das normas de direito público no que diz respeito às
estatais prestadoras de serviços públicos.
Conforme exposto no referido Acórdão, a submissão ao regime jurídico das
empresas do setor privado somente se justifica, no que diz respeito à livre
concorrência, se e quando as empresas governamentais explorarem atividade
5
econômica em sentido estrito, não se aplicando a disciplina prevista no art. 173, §
1º, da Constituição, às empresas públicas, como é o caso da INFRAERO e às
sociedades de economia mista que se qualifiquem como delegatárias de serviços
públicos.
Considerações Finais
Diante das informações acima prestadas tem-se que as empresas públicas e
sociedades de economia mista possuem regime jurídico híbrido, pois apesar de
terem natureza jurídica de direito privado, acabam derrogando o direito comum e
se sujeitando ao regime jurídico administrativo pela necessidade de se respeitar os
princípios constitucionais, além de outros princípios implícitos no nosso
ordenamento jurídico.
No entanto, sem perder o caráter híbrido do regime jurídico das empresas
públicas e sociedades de economia mista, a preponderância das normas de direito
público ou de direito privado vai variar de acordo com a natureza da atividade
desempenhada pela estatal, caso se trate de exploração de atividade econômica ou
de prestação de serviço público, como é o caso da INFRAERO que, como empresa
pública prestadora de serviços públicos, o STF entendeu por concedê-la os
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benefícios da fazenda pública no que diz respeito à imunidade tributária,
prevalecendo, portanto, as normas de direito pública a essa estatal.
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RESUMO: O presente estudo pretende expor a história da efetivação do acesso à
justiça por meio da proteção aos direitos individuais e coletivos lato sensu, sob a
óptica do estudo proposto por
Mauro Cappelletti e Briant Garth, no qual
5
concluíram que a efetivação do acesso à justiça passa, necessariamente, por três
etapas, denominadas de “ondas renovatórias”. Busca-se, no presente estudo,
demonstrar o papel da Defensoria Pública, enquanto instrumento de efetivação do
acesso à justiça, à luz das duas primeiras “ondas renovatórias”. No Brasil, a primeira
“onda renovatória” vem exemplificada na assistência jurídica integral e gratuita
operada por meio da Defensoria Pública. Já a segunda “onda renovatória” visa à
efetivação dos direitos dos grupos e das coletividades, sendo que a Defensoria
Pública tem íntima relação com a tutela desses direitos. Assim, tem-se
a sedimentação do papel institucional da Defensoria Pública enquanto instrumento
de efetivação do acesso à justiça.
Palavras-chaves: Defensoria Pública; direitos individuais e coletivos; acesso à
justiça; ondas renovatórias; Constituição Federal.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. O ACESSO À JUSTIÇA SOB A ÓPTICA DAS ONDAS
RENOVATÓRIAS DE MAURO CAPPELLETTI E BRIANT GARTH. 1.1 – O conceito de
acesso à justiça. 1.2 – O acesso à justiça e as ondas renovatórias. 1.2.1 – Primeira
onda renovatória. 1.2.2 – Segunda onda renovatória. 1.2.3 – Terceira onda
renovatória. 2. A DEFENSORIA PÚBLICA ENQUANTO INSTRUMENTO DE
EFETIVAÇÃO DA PRIMEIRA E SEGUNDA ONDAS RENOVATÓRIAS.19 2.1 – Breve
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história da assistência jurídica aos necessitados no direito brasileiro. 2.2 – Da
assistência judiciária à assistência jurídica: interpretação e amplitude da norma
constitucional da proteção integral e gratuita. 2.3 – Conceito e finalidades da
Defensoria Pública à luz da Constituição Federal de 1988: efetividade da primeira
onda renovatória. 2.3.1 – O conceito de necessitado à luz do artigo 134, caput, da
Constituição Federal de 1988. 2.4 – A legitimidade ad causam da Defensoria Pública
para a propositura de Ações Coletivas: efetividade da segunda onda renovatória.
CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO
A busca pela efetivação do acesso à justiça através da proteção aos direitos
individuais e coletivos lato sensu tem, cada vez mais, ganhado espaço no cenário
jurídico mundial, sendo também tema de grande relevância na comunidade jurídica
nacional.
Acerca do tema, Mauro Cappelletti e Briant Garth desenvolveram um estudo
sociojurídico no qual concluíram que a efetivação do acesso à justiça passa,
necessariamente, por três etapas, denominadas pelos mencionados autores de
“ondas renovatórias”, sendo a primeira “onda” (a) a efetivação da assistência jurídica
gratuita; a segunda (b) a proteção aos direitos difusos; e a terceira (c) a articulação
do chamado “enfoque do acesso à justiça”, no sentido de trazer ao ordenamento
jurídico técnicas judiciárias e instrumentos processuais com o fim de dar maior
alcance e eficiência à tutela jurídica individual e coletiva.
No Brasil, a primeira “onda renovatória” vem exemplificada na assistência
jurídica integral e gratuita – operada, no Brasil, por meio da Defensoria Pública –,
sendo fortemente observada pela Constituição pátria como instrumento de
efetivação do acesso à justiça, visto que a citada Instituição está ligada à efetivação
e à integralidade do acesso à justiça por meio da assistência jurídica integral e
gratuita aos necessitados.
Já com a mencionada segunda “onda renovatória” tem-se a ascensão dos
direitos dos grupos e das coletividades, isto é, os novos direitos indivisíveis e
pertencentes indistintamente à coletividade, que deram ensejo a uma nova forma
de interpretar o processo civil, sob o viés da efetivação coletiva do acesso à justiça,
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sendo que a Defensoria Pública tem íntima relação com a tutela dos interesses ou
direitos coletivos, pois, na conjuntura sociopolítica brasileira, a defesa de direitos
dos necessitados só pode dar-se de maneira integral e efetiva se a Defensoria
Pública puder atuar plenamente por meio de Ações Coletivas, tal como previsto na
Emenda Constitucional nº 80/2014.
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Isto posto, para a elaboração do presente estudo utilizou-se como método a
pesquisa bibliográfica e documental. Pelo método bibliográfico, foram feitas
pesquisas em diversas obras jurídicas, tais como livros, revistas, artigos doutrinários
e dissertações que tratam do tema. Quanto ao método documental, procedeu-se à
análise dos preceitos legais envolvidos, tais como a Constituição Federal de 1988, o
Código de Defesa do Consumidor, a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública e
a Lei n° 1.060/1950.
Quanto à abordagem, utilizou-se o método dedutivo, partindo-se de
premissas gerais do direito para a abordagem de uma norma em particular.
Ao fim do estudo, será possível concluir que a institucionalização da
5
Defensoria Pública atende prontamente aos anseios da efetivação do acesso à
justiça, haja vista que as inovações constitucionais e legislativas demonstram a
sedimentação do papel institucional da Defensoria Pública enquanto instrumento
de acesso à justiça.
1 – O ACESSO À JUSTIÇA SOB A ÓPTICA DAS ONDAS RENOVATÓRIAS DE
MAURO CAPPELLETTI E BRIANT GARTH.
1.1 – O conceito de acesso à justiça.
O conceito de acesso à justiça, nas palavras de Cappelletti e Garth (1988, p.
8), "[...] é reconhecidamente de difícil definição, mas serve para determinar duas
finalidades básicas do sistema jurídico — o sistema pelo qual as pessoas podem
reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado".
O direito ao acesso à justiça visa, em última razão, proporcionar a qualquer
indivíduo, quando se sentir ameaçado em qualquer de seus direitos, a possibilidade
de ter uma questão jurídica equacionada pelo Estado ou mesmo de receber auxílio
jurídico extraprocessual. Em razão disso, as normas processuais devem assegurar
às partes a aplicação do princípio da igualdade material, de tal sorte que fatores
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econômicos ou sociais sem relação com os autos não influam na resolução das
causas postas em juízo.
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Nesse sentido, sintetiza Ordacgy (2008, p. 91) que:
O acesso à justiça, portanto, deve levar em consideração o
entendimento do caráter coletivo que deve direcionar não só
o ordenamento jurídico, mas também a sua hermenêutica, de
forma a assegurar um sistema processual em que seja
garantida a maior igualdade possível entre os litigantes (grau
máximo de oportunidade para ambas as partes), não se
considerando quaisquer fatores extrajurídicos que possam
gerar vícios na prestação da tutela jurisdicional
(desigualdades econômicas, geográficas, de raça, de sexo, de
nacionalidade, de credo, dentre outras).
E certo que, para a doutrina clássica, o acesso à justiça restringia-se em
proporcionar o acesso ao Poder Judiciário por meio da garantia, em tese, do direito
de ação, limitando-se à mera garantia formal do acesso à justiça. Todavia, essa
concepção não mais se sustenta, haja vista que as mudanças promovidas no
período perpassado entre o individualismo dos estados liberais e a necessidade da
intervenção do Estado para regular conflitos e assegurar interesses sociais influíram
diretamente na busca pela efetivação do acesso à justiça de maneira mais ampla,
por meio de novos conceitos processuais e da proteção aos chamados novos
direitos[1].
Tais novos direitos, marcadamente "[...] os direitos e deveres sociais dos
governos, comunidades, associações e indivíduos" (CAPPELLETTI, GARTH, 1988, p.
10), ensejaram a necessidade de o poder público se utilizar dos direitos de
prestação[2], podendo-se citar dentre estes o direito ao acesso à justiça, com a
finalidade de atenuar as desigualdades sociais. Razão por que o mundo ocidental
— máxime na seara do direito processual — passou a verificar as problemáticas e
empecilhos à integralização do acesso à justiça e, com base em tais verificações,
construir meios processuais para a efetivação desse acesso.
Em vista de tais necessidades, o acesso à justiça passou a ser considerado
sob uma perspectiva mais ampla, visando, em ultima ratio, à garantia material do
acesso à justiça, no sentido de proteger e efetivar os bens jurídicos tutelados, quer
seja pela difusão de leis processuais que permitam a instrumentalização desse
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acesso, quer seja pela satisfação integral dos direitos pretendidos mediante a tutela
jurídica justa e acessível a todos.
Urge observar que a integralização do acesso à justiça vem sendo discutida
até mesmo em relação à eficiência de outras áreas do serviço público que não
somente o Poder Judiciário — como, por exemplo, no acesso à educação de
qualidade e na orientação jurídica extraprocessual —, conforme se pode
depreender das palavras de Santiago (2007, p. 30):
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A acepção material além de destacar a importância da
participação do Poder Judiciário, como uma das vias de
resolução de conflitos, enfatiza que não é apenas este o único
caminho, conforme considerado pelo Estado e a população
em geral, mas aponta outros meios tão importantes para os
deslindes de conflitos também satisfatórios [...].
Dentre esses meios de acepção material está presente a
possibilidade de abarcar todo e qualquer mecanismo capaz
de resolver a litigiosidade social, sendo que mesmo incluindo
5
o judiciário, enfoca a idéia de que a justiça não existe apenas
nos tribunais.
Assim, de encontro à concepção clássica (formal) da expressão acesso à
justiça, surge o conceito de acesso à ordem jurídica justa[3], expressão esta
cunhada por Kazuo Watanabe, "[...]que significa, através do acesso ao Estado-Juiz,
a satisfação concreta das pretensões dos titulares dos direitos subjetivos e das
situações de vantagem, com reflexos na pacificação social, que deve ser feita com
justiça" (SOARES, 2002, p. 79).
No que concerne à sua natureza jurídica, é importante reiterar que o acesso
à justiça somente começou a ser integralizado com o enaltecimento da segunda
dimensão dos direitos fundamentais, que cuidou da afirmação dos direitos sociais.
Não obstante isso, José Murilo de Carvalho e Cleber Francisco Alves entendem que
esse direito fundamental melhor se enquadra como um direito civil — de primeira
dimensão —, visto que é indispensável para o exercício pleno da liberdade humana
e igualdade jurídica entre os indivíduos[4] (ALVES, 2006, p. 37/38).
Isto posto, tem-se que o acesso à justiça é o direito fundamental basilar para
a efetivação da justiça em seu conceito mais amplo, visto ser o meio de garantia
necessário para a consecução do predicado máximo da justiça, que é, nos dizeres
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de Paulo Nader (parafraseando os pensadores Platão e Aristóteles): dar a cada um
o que é seu[5]
1.2 – O acesso à justiça e as ondas renovatórias.
De extrema importância para o desenvolvimento do direito humano ora em
estudo, convém comentar a doutrina de Mauro Cappelletti e Briant Garth acerca da
efetivação do acesso à justiça, na qual foram destacados os principais empeços à
efetivação desse direito — assim como as medidas governamentais historicamente
adotadas para a solução desses entraves —, além das perspectivas futuras para a
sua integralização.
De acordo com Suzana Gastaldi (GASTALDI, 2013):
Para Antônio Hermam V. Benjamin, a expressão acesso à
justiça pode ser definida de três formas: I) em sentido
restrito, diz respeito ao “acesso à tutela jurisdicional” de
direitos - acesso a um juiz natural para a composição de
litígios; II) em sentido mais amplo, embora insuficiente,
refere-se ao “acesso à tutela”, jurisdicional ou não, de direitos
– acesso a mecanismos de solução de conflitos, judiciais ou
extrajudiciais; e III) em acepção integral, significa “acesso ao
Direito” – acesso à ordem jurídica justa, conhecida e
implementável.
Quanto às problemáticas, Cappelletti e Garth (1988, p. 15) destacam que a
primeira questão verificada como empecilho ao acesso à justiça são as custas
judiciais e os honorários advocatícios. De feito, tais despesas pesam sobremaneira
na iniciativa, ou mesmo na possibilidade de o indivíduo buscar a tutela judiciária,
visto que, muitas vezes, a demanda processual é mais custosa que o próprio objeto
do litígio ou é inviável economicamente.
Cite-se, por oportuno, que o direito brasileiro adota o sistema sucumbencial
do pagamento de custas e honorários. Dessa forma, o litigante sucumbente é
obrigado a pagar não só o montante referente às suas despesas processuais, como
também os honorários advocatícios relativos ao litigante vencedor do certame,
encargos estes que, decerto, causam entraves à busca pelo acesso à justiça, como
aduzido por Cappelletti e Garth (1988, p. 17/18).
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Questões outras como as causas que envolvem pequeno valor — cujas
custas, muitas vezes, superam o montante da controvérsia — e a demora
processual para a solução da lide também causam embaraços à efetivação do
acesso à justiça.
Conforme aduz Boaventura de Souza Santos (SANTOS, 1989, p. 48/49)
acerca das dificuldades e desconfianças das pessoas hipossuficientes econômicas
em procurar a Justiça brasileira:
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[...] dois fatores parecem explicar esta desconfiança ou esta
resignação: por um lado, experiências anteriores com a justiça
de que resultou uma alienação em relação ao mundo jurídico
(uma reação compreensível à luz dos estudos que revelam ser
grande a diferença de qualidade entre os serviços
advocatícios prestados às classes de maiores recursos e os
prestados às classes de menores recursos), por outro lado,
uma situação geral de dependência e de insegurança que
produz o temor de represálias se se recorrer aos tribunais.
5

Ainda com base nas pesquisas de Cappelletti e Garth, outra problemática
que embaça a consecução da efetivação do acesso à justiça se concentra nas
vantagens e desvantagens estratégicas dos litigantes, sob a perspectiva de três
aspectos nos quais se manifestam tais dificuldades.
O primeiro desses aspectos é relativo aos recursos financeiros dispensados
no processo, visto que a capacidade econômica do litigante certamente influi na
qualidade de sua postulação, bem como na sua possibilidade de suportar as
delongas de um litígio.
O segundo aspecto, por sua vez, diz respeito à aptidão para reconhecer um
direito e mover a máquina judiciária quando necessário. Decerto, tal aptidão não
envolve somente os economicamente pobres, mas também "diz respeito a toda a
população em muitos tipos de conflitos que envolvem direitos" (CAPPELLETTI;
GARTH, 1988, p. 23), dada as limitadas informações obtidas pelas pessoas, somada
à resistência em se buscar a tutela jurídica, em razão da complexidade do processo.
Já o terceiro aspecto se concentra nas disparidades existentes entre a
qualidade da representação jurídica das entidades desenvolvidas, tais como as
grandes empresas, que frequentemente litigam para defender seus interesses, e os
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indivíduos que atuam, em grande maioria, como litigantes eventuais e sem maiores
conhecimentos do sistema judiciário.

In casu, o litígio representa um encargo muito maior para o litigante eventual
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do que para as grandes empresas, haja vista que estas têm especialização nas
matérias em litígio, assim como melhor planejamento dos riscos e das teses a serem
apresentadas na demanda, em detrimento dos litigantes eventuais que,
geralmente, têm pouca experiência e dificuldades de sustentar o processo.
Não bastassem os aludidos empecilhos, tem-se ainda que uma última
barreira social de caráter decisivo para a efetivação do acesso à justiça concentrase na dificuldade em se tutelar os direitos difusos e coletivos, tendo em vista que:
[...] O problema básico que eles apresentam — a razão de sua
natureza difusa — é que, ou ninguém tem direito a corrigir a
lesão a um interesse coletivo, ou o prêmio para qualquer
indivíduo buscar essa correção é pequeno demais para
induzi-lo a tentar uma ação. (CAPPELLETTI, GARTH, 1988, p.
26).
Constatados esses entraves, Cappelletti e Garth observaram que o mundo
ocidental, principalmente a partir de 1965, passou a tomar uma série de medidas
para suplantar as aludidas problemáticas e, em consequência, efetivar o acesso à
justiça, medidas estas que foram resumidas pelos citados autores em três processos
evolutivos, chamados de ondas renovatórias, cujas duas primeiras ondas dão a base
interpretativa do presente trabalho acadêmico.
1.2.1 – Primeira onda renovatória.
A primeira onda renovatória versa sobre o auxílio jurídico aos pobres como
meio necessário para a efetivação do acesso à justiça, consistindo, basicamente, na
atitude positiva do Estado em consolidar medidas para garantir a assistência
judiciária gratuita àqueles que não tenham condições de pagar pelas custas do
litígio.
Com efeito, países como a Alemanha e a Inglaterra, já nas primeiras décadas
do século XX, adotaram sistemas ainda não muito eficientes — visto que impunham
uma série de limitações legais ao seu gozo — de pagamento a advogados privados
que patrocinassem as causas dos necessitados econômicos.
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Só a partir da segunda metade do XX é que houve as reformas políticas mais
expressivas de garantia da tutela jurídica aos pobres, visto que, nesse período,
vários países — a exemplo da Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e Suécia —
passaram a utilizar medidas legislativas nas quais se impunha que o patrocínio
jurídico e processual dos necessitados econômicos deveria ser custeado
integralmente pelo Estado.
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Nessa tessitura, a assistência judiciária gratuita predominou, a partir da
década de 60 — especialmente em países europeus como a Inglaterra, França,
Alemanha Ocidental, Austria e Holanda —, por meio do chamado Sistema Judicare,
caracterizado pelo custeamento público de advogados particulares para
patrocinarem os necessitados econômicos, tendo, cada país, estabelecido critérios
próprios de limitação e utilização desse direito.
Nesse sistema, os valores pagos pelo Estado aos advogados são suficientes
para atrair os profissionais da área jurídica. Ademais, é o próprio litigante que
escolhe o advogado que vai representá-lo sob as expensas do Estado, nos mesmos
moldes da contratação de um advogado privado, à exceção do pagamento, que
5
será de responsabilidade do Estado,
em vez do cliente.
Não obstante as benesses desse sistema, Cappelletti e Garth observam que
ele é omisso com relação as outras dificuldades também vivenciadas pelos pobres,
já que não incentiva a busca pela tutela jurídica dos novos direitos, dado que é o
necessitado quem deve identificar a ofensa ao seu direito, para, somente após isso,
procurar um advogado. Dessa forma, não há, no Sistema Judicare, auxílio jurídico
para que os necessitados venham a identificar ofensas a direitos que, muitas vezes,
não se mostram de maneira clara, como ocorre com os direitos coletivos, estando,
portanto, tal patrocínio restrito a causas individuais.
Também criticando o Sistema Judicare, MELLO (2010, p.21) assevera que:
Outra crítica dirigida ao sistema é que ele se volta para a
defesa
eminentemente
individual
do
assistido,
desconsiderando a importância do enfoque de classe na
conquista de mais direitos. Além disso, não há a preocupação
com a formação de uma consciência dos direitos cabíveis às
pessoas, que ficam prejudicadas por sequer saber identificalos” (MELLO, 2010, p.21).
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Outro sistema de assistência judiciária gratuita que tem grande importância
é o do advogado pago pelos cofres públicos, criado, em 1965, nos Estados Unidos,
por meio do Programa de Serviços Jurídicos do Office of Economic
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Opportunity(Escritório da Oportunidade Econômica dos Estados Unidos). Aqui, o
diferencial reside em que os serviços jurídicos são prestados por espécies de
escritórios de advocacias integralmente mantidos pelo poder público, localizados
estrategicamente nos bairros mais pobres, cujo atendimento e patrocínio se limite
às causas dos necessitados.
Ao contrário do Sistema Judicare — que se limita à tutela das custas pelo
Estado dentro da relação advogado e indivíduo — o sistema dos advogados pagos
pelos cofres públicos é caracterizado pelo reconhecimento dos direitos coletivos
dos pobres, bem como pela promoção de seus interesses por meio do auxílio de
advogados especializados na defesa dessa classe, quer seja na tutela processual,
quer seja pugnando por reformas políticas.
Os advogados do aludido sistema têm uma postura mais definida quanto à
situação peculiar dos pobres, agindo sempre no intuito de auxiliá-los a reivindicar
seus direitos. Tais "[...] advogados tentavam ampliar os direitos dos pobres,
enquanto classe, através dos casos-teste, do exercício de atividades de lobby, e de
outras atividades tendentes a obter reforma da legislação, em benefício dos pobres,
dentro de um enfoque de classe" (CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p. 40).
De se ressaltar que esse sistema, embora apresente mais benesses que
o Sistema Judicare, traz algumas limitações. Por certo, dificilmente haverá
condições de o Estado disponibilizar advogados suficientes para atender a todos
os necessitados e, diante disso, pode ocorrer de os advogados — motivados pela
necessidade de alocação das receitas do escritório —, se limitarem a trabalhar em
causas coletivas, em detrimento de questões jurídicas individuais que também
demandam tutela jurídica.
Outra limitação, considerada por Cappelletti e Garth (1988, p 41) como de
maior gravidade, está nas dificuldades para se litigar, em determinados casos, em
defesa dos pobres, mormente quando tal defesa venha a conflitar com certos
interesses políticos, já que os advogados públicos são pagos integralmente pelo
poder público, dependendo diretamente do apoio governamental para manterem
seu labor.
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Assevere-se, ao fim, sobre o Sistema Jurídico dos Modelos Combinados,
adotado pela Suécia e Canadá a partir da década de 70 — e, posteriormente,
acolhido pela Austrália, Holanda e Grã-Bretanha —, no qual são utilizados,
concomitantemente, tanto o Sistema Judicare, como o sistema de advogados
pagos pelos cofres públicos. Desse modo, tal sistema se caracteriza pelo fato de o
hipossuficiente jurídico poder escolher, ao seu bel-prazer, entre um advogado
pago pelos cofres públicos ou um privado cuja causa será paga pelo Estado.
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Sobre o tema, Cappelletti e Garth (1988, p. 44) destacam a importância e
completude de tal sistema, sob o prisma de que nele se "[...] permite que os
indivíduos escolham entre os serviços personalizados de um advogado particular e
a capacitação especial dos advogados de equipe, mais sintonizados com os
problemas sociais dos pobres".
Seguindo a tendência mundial para a integralização do acesso à justiça por
meio de assistência judiciária gratuita, o Brasil não só constitucionalizou a
assistência judiciária gratuita aos juridicamente pobres, como instituiu e
constitucionalizou a Defensoria Pública — disciplinada nos artigos 134 e 135 da
5
Constituição de 1988 — na qualidade
de Instituição Essencial formada por
advogados pagos pelo Estado e com dedicação exclusiva à causa dos necessitados.
Contudo, é notório que não é só com a assistência judiciária gratuita que o
acesso à justiça pode ser efetivado de maneira plena. Afinal, para que isso ocorra
faz-se necessária a adoção de outras tutelas que não estão, ao menos diretamente,
relacionadas à mera necessidade econômica, tais como a proteção aos
consumidores e ao meio ambiente, o que foi cuidado por Cappelletti e Garth na
chamada segunda onda renovatória.
1.2.2 – Segunda onda renovatória.
Ao tratar da segunda onda renovatória, Cappelletti e Garth aduzem que tal
fase é caracterizada pela representação processual dos direitos difusos, coincidente
com a terceira geração dos direitos fundamentais. Nela verifica-se a mudança de
perspectiva do direito processual civil, que nasceu sob os auspícios dos direitos
individuais de liberdades, para a nova fase dos processos coletivos, cujos sujeitos
são indeterminados.
É de se constatar que a proteção dos direitos difusos teve, a princípio, maior
impulso nos Estados Unidos da América, entre 1965 e 1970 — ao mesmo tempo
em que se implantava a assistência judiciária gratuita – havendo já aí o
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reconhecimento da necessidade de introdução de meios de representação dos
direitos coletivos lato sensu, sobre tema (NERY JÚNIOR e ANDRADE NERY, 2003).
Para a efetivação da proteção dos direitos transindividuais, o mundo
ocidental deu início a várias reformas processuais no sentido de permitir a tutela
desses direitos por meio da atuação de indivíduos ou de grupos em nome da
coletividade a ser beneficiada, instituindo, assim, com relação à legitimação ativa,
a representação processual — em que um representante age processualmente em
benefício de uma coletividade —, nesse sentido (MOREIRA, 1989, p. 9), dando vez
ao novo sistema do processo coletivo. Tal representação acabou por dar nova
forma a diversas questões incidentes ao processo, como é o caso da citação e do
direito instrumental das partes, além dos efeitos da coisa julgada, que também
tiveram de ser adequados.
A respeito da legitimação processual, Cappelletti e Garth (1988, p. 51)
asseveram que a ação governamental em defesa dos direitos difusos — quer seja
por meio de promotores de Estado, quer seja por meio de agências
governamentais especializadas —, ainda é um dos mais expressivos e atuantes
meios para a defesa de tais direitos.
Todavia, os aludidos autores observam que a atuação governamental,
embora altamente necessária, não atende à integralização da proteção à tutela
coletiva. Isso porque, por serem institutos integrantes do Estado, poderá haver, em
maior ou menor grau, certa dificuldade ou constrangimento por parte dos agentes
públicos em litigar em favor de direitos difusos que venham a conflitar com os
interesses secundários do Estado[6]
Mais ainda, muitas vezes tais agentes não têm a qualificação técnica
necessária para identificar eventuais agressões a direitos transindividuais, além de
tenderem a tutelar somente os direitos bem definidos por classes organizadas, em
detrimento de questões que, pela própria natureza, em regra não são organizadas,
como é o caso dos direitos dos consumidores.
Ressalte-se que o Brasil conta com um complexo sistema governamental
que vela pela tutela coletiva, sendo composto por órgãos do Ministério Público, da
União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal, da administração indireta
e da Defensoria Pública, esta consoante a Constituição Federal, a Lei n o 1
1.448/2007 e a Lei Complementar no 80/1994.
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Já no que concerne às agências governamentais brasileiras, pode-se citar, a
título de exemplo, a agência de defesa dos direitos coletivos lato sensu dos
consumidores, formada pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor — SNDC,
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que é composto, em âmbito nacional, pela Secretaria Nacional do
Consumidor, esta subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Já em
âmbito estadual, o SNDC é composto pelos Programas Estaduais de Orientação e
Proteção ao Consumidor — Procons, enquanto nos Municípios atua por meio dos
órgãos municipais de defesa do consumidor, chamados de Condecons ou Procons
Municipais. Além disso, também há órgãos específicos de defesa do consumidor
insertos em outros Ministérios, bem como delegacias especializadas em infrações
penais de consumo (ALMEIDA, 2006).
No Brasil, embora com algumas restrições quanto à legitimação e ao objeto,
a propositura de ação coletiva pelo indivíduo é viável desde 1965, por meio da ação
popular – disciplinada pela Lei no 4.717 –, tendo a Constituição Federal de 1988
definido sua aplicabilidade e ampliado o rol de direitos por ela tutelados, ao dispor
em seu artigo 5º, inciso LXXIII, que qualquer cidadão poderá propô-la para anular
ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à
5
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
O reconhecimento de organizações não-governamentais que atuam na
representação de interesses coletivizados também traduzem importância sem igual
para complementar a tutela dos direitos coletivos lato sensu. Com efeito, a partir
de 1970, países como França, Suécia e Alemanha passaram a admitir a legitimação
ativa das associações defensoras de direitos coletivos e difusos, especialmente os
direitos dos consumidores.
Cappelletti e Garth (1988, p. 59/60) chamam a atenção, ainda, para o pouco
avanço quanto à estruturação e o fortalecimento das citadas organizações,
mormente aquelas em que os direitos defendidos não são bem organizados, como
é o caso dos direitos dos consumidores e dos preservacionistas. A par disso,
aduzem sobre a necessidade de se criar mecanismos para o amadurecimento de
tais organizações, ressaltando, no ponto, as iniciativas norte-americanas de
fortalecimento desses grupos.
Nos Estados Unidos foram implementadas várias medidas para a efetivação
dos direitos difusos, tais como as ações coletivas, em que um indivíduo representa
processualmente um grupo de pessoas, e as sociedades de advogados do interesse
público, que são organizações em regra sem fins lucrativos e mantidas por
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fundações, nas quais se disponibiliza o assessoramento jurídico para a proteção de
interesses não reivindicados por grupos específicos ou de grupos que não têm
condições de se representarem.
O governo estadunidense também se preocupou com a organização das
aludidas associações, implantando medidas como a assessoria pública — na qual
o Estado disponibiliza recursos públicos a grupos particulares, para que estes ajam
em prol dos direitos difusos, mas com total autonomia sobre o destino das verbas
— e o advogado público, nos casos em que o interesse não for minimamente
organizado.
Como se depreende, embora ainda pendendo de avanços com maior vulto,
a experiência norte-americana demonstra que a adoção de soluções plúrimas para
a efetivação da representação dos direitos coletivos lato sensu é o melhor caminho,
visto que somente assim as organizações, governamentais ou não, serão suficientes
e terão, de fato, condições econômicas e estruturais para proteger os direitos
transindividuais de maneira efetiva.
Comente-se, por oportuno, que no Brasil, impulsionadas pela influência
das class actions (ações de classe) estadunidense e da Lei Royer francesa, as
associações — que são pessoas jurídicas de direito privado, constituídas por um
maior número de pessoas e com fins não econômicos — têm legitimidade para a
representação processual dos direitos coletivos lato sensu, desde o advento da Lei
da Ação Civil Pública — LACP (Lei no 7.347/85).
Sobre o tema assevera Luiz Guilherme Marinoni (apud GASTALDI, 2013):
[...]
determinados
procedimentos
configuram
verdadeiros condutos postos à disposição dos cidadãos e de
associações legitimadas à proteção de direitos difusos,
coletivos e individuais homogêneos para a participação na
gestão do bem comum, isto é, na gestão do poder. O uso de
tais canais deve ser estimulado, já que representam
importantes instrumentos para a realização da democracia
participativa; e isto ocorre através das normas que
dispensam o pagamento das custas processuais e dos ônus
de sucumbência. [...] A dispensa do pagamento de custas
processuais e de ônus de sucumbência tem por objetivo não
só propiciar o acesso à justiça do menos favorecido, mas
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também não permitir que o cidadão e a entidade legitimados,
respectivamente, à ação popular e à ação coletiva, sintam-se
“ameaçados” quando da “decisão” pela propositura da ação.
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Em arremate, vê-se que a representação dos interesses transindividuais, bem
como a assistência judiciária gratuita vão ao encontro dos anseios da efetividade
do acesso à justiça, servindo como mecanismos eficazes para a tutela jurídica.
Contudo, para a integralização do citado direito fundamental, o Estado e a
sociedade devem olhar o acesso à justiça sob outros aspectos que não somente a
representação processual – como até agora se tratou –, observação esta na qual
repousa a chamada terceira onda renovatória, conforme se passa a expor.
1.2.3 – Terceira onda renovatória.
A terceira onda renovatória visa ao chamado por Cappelletti e Garth de
"enfoque do acesso à justiça", no qual a sociedade busca novas formas de efetivar
o acesso à justiça — sem, contudo, abandonar os enfoques anteriores — por meio
da adequação do conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e
procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas
5
sociedades modernas" (CAPPELLETTI;
GARTH, 1988, p. 67/68).
Enquanto as duas primeiras ondas têm por finalidade a representação
processual, a terceira onda renovatória volta seus esforços para a reforma
do modus operandi do próprio Poder Judiciário, por meio da criação de novos
tribunais e da adequação do direito processual com fito de evitar novas disputas
judiciais ou tornar viável a solução do litígio por meios menos complexos e mais
céleres.
Para tanto, questões como a complexidade da demanda, matéria, valor da
causa e premência da solução do litígio, além do perfil das partes que compõem a
demanda, devem ser observadas quando da criação de procedimentos judiciais,
para que estes se adéquem ao litígio, ou mesmo na adaptação dos procedimentos
já existentes (CAPPELLETTI; GARTH, 1988).
Sobre o tema, cabe mencionar que, no Brasil, com o advento da Lei
no9.099/95, foi instituído o Juizado Especial Cível — JEC para o julgamento de
causas cíveis de menor complexidade, pautado em um procedimento mais célere
e informal. Essa lei estabeleceu, entre outros benefícios, que em primeiro grau de
jurisdição o acesso ao JEC independe do pagamento de custas, taxas ou despesas
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processuais — inclusive ônus de sucumbência — e que, nas causas de valor até
vinte salários mínimos, a assistência por advogado é dispensável[7]
A terceira onda enfoca ainda o incentivo a técnicas parajudiciais de solução
de litígios, bem como a utilização de pessoas leigas para atuar como juízes ou como
defensores em determinadas lides, incentivando, assim, mecanismos privados ou
informais de solução de demandas, como a mediação e a arbitragem[8]
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Sob esse prisma, argumenta Landim (2008, p. 20/21) que a terceira onda:
[...] sintetiza as propostas dos dois movimentos anteriores,
mas vai além da representação judicial. O que se buscou foi
ampliar ainda mais o significado do acesso à justiça, para
inserir instituições, pessoas, novos mecanismos e novas
práticas para prevenir disputas na sociedade moderna.
De feito, as ondas renovatórias deixam claras não só a evolução histórica do
acesso à justiça no contexto do mundo ocidental, como também demonstram os
mais relevantes pontos sensíveis para a efetivação desse acesso.
Uma vez compreendidas as citadas três ondas renovatórias, pretende-se, no
presente estudo, fazer um paralelo entre a efetivação do acesso à justiça sob o
prisma das duas primeiras ondas renovatórias e a institucionalização e atuação da
Defensoria
Pública
– enquanto
instituição
jurídica
vocacionada
constitucionalmente para promover, individual e coletivamente, a assistência
jurídica gratuita –, o que será exposto nos próximos capítulos.
2 – A DEFENSORIA PÚBLICA ENQUANTO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DA
PRIMEIRA E SEGUNDA ONDAS RENOVATÓRIAS.
2.1 - Breve história da assistência jurídica aos necessitados no direito
brasileiro.

Desde o início da colonização portuguesa a defesa processual dos
necessitados já era ventilada no Brasil, mas apenas como mero dever moral e
religioso. Ademais, já ao tempo do Brasil Império, mais precisamente em meados
do século XIX, iniciou-se o surgimento das primeiras leis propriamente brasileiras,
observando-se, dentre elas, dispositivos que previam certos benefícios processuais
em favor dos pobres, como, por exemplo, a Lei no 261/1841 que alterou o
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Código de 1832, vindo a dispor sobre uma espécie de isenção de custas em
processos penais.
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Também se verificou nessa época o estabelecimento de manifestações
institucionais de assistência judiciária aos necessitados, destacando-se, no ponto,
o sistema de assistência judiciária aos indigentes em causas cíveis e criminais,
idealizado por Nabuco de Araújo e instituído pelo Instituto dos Advogados do
Brasil — IAB, com o apoio dos ativistas abolicionistas, que viam no programa uma
garantia para os escravos a serem libertados[9]
No que concerne ao Poder Público, é mérito da Câmara Municipal da Corte
(na época a Cidade do Rio de Janeiro) a instituição do primeiro agente público
voltado à defesa dos necessitados, cargo este intitulado de Advogado dos Pobres,
com atribuição oficial de defender réus miseráveis nos processos criminais, todavia,
tal cargo foi extinto em 1884.
Ademais, embora a Constituição da República de 1891 não versasse sobre a
questão do acesso à justiça para os pobres, em 1897 o Poder Executivo criou, por
meio do Decreto no 2.457/1897[10], o serviço oficial de Assistência Judiciária para o
5
Distrito Federal (Cidade do Rio de Janeiro), que ficou conhecido como o primeiro
serviço de natureza pública para o atendimento jurídico dos necessitados na
história do país.
Nos trinta anos após essa inovação ocorrida no então Distrito Federal,
muitos Estados brasileiros buscaram estabelecer leis de isenções de custas
processuais. Demais disso, a criação da Ordem dos Advogados do Brasil — OAB,
em 1930, e sua regulamentação pelo Decreto no 20.784/1931, estabeleceu que a
violação jurídica do dever de patrocínio gratuito dos necessitados poderia gerar
penalidade, o que ensejou o reconhecimento do direito público subjetivo do
cidadão à assistência judiciária, passando a OAB a ter importante participação na
busca pela efetivação da assistência judiciária gratuita no Brasil.
No entanto, foi somente com a Constituição Democrática de 1934,
marcadamente de cunho socialista (LENZA, 2016, p. 127), que a assistência
judiciária foi constitucionalmente reconhecida, ficando estabelecida tal assistência
como dever constitucional da União e dos Estados, sendo prevista, ainda, a criação
de órgãos públicos especificamente encarregados de prestar tal serviço. Assim,
dispõe o artigo 113, inciso XXXII, da sobredita Constituição que "A União e os
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Estados concederão aos necessitados assistência judiciária, criando para esse efeito
órgãos especiais e assegurando a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos".
Não obstante isso, em 1937, a Constituição de 1934 foi substituída pela
Constituição outorgada pelo Presidente Getúlio Vargas, em razão de um golpe de
Estado, não estabelecendo em seu bojo qualquer menção ao direito dos cidadãos
de receberem a assistência judiciária. Todavia, mesmo com esse retrocesso
constitucional, continuaram sendo proferidas pelo Chefe do Poder Executivo uma
série de leis que visavam à assistência judiciária dos necessitados[11], concluindose que, ao menos infraconstitucionalmente, o país vinha tratando sobre a questão
dos hipossuficientes jurídicos.
Já em 1946, com a promulgação da nova Constituição que marcou a volta
da democracia no país (LENZA, 2016, p. 134), o dever de assistência judiciária
gratuita foi novamente constitucionalizado, estabelecendo em seu artigo 141,
parágrafo 35, que "O poder público, na forma que a lei estabelecer, concederá
assistência jurídica aos necessitados".
Em âmbito infraconstitucional, pode-se dizer que assistência judiciária no
Brasil começou a ter uma atenção mais efetiva a partir de 1950, com a promulgação
da Lei no 1.060/1950 vigente até hoje em nosso ordenamento jurídico – porém
tendo a maioria de seus artigos revogados pelo CPC/2015 –, vindo a consolidar as
normas de proteção judiciária dos necessitados em um só documento legislativo.
Diante de tais inserções normativas, os Estados brasileiros começaram a se
preocupar mais intensamente com a assistência judiciária, asseverando Alves (2006,
p. 246) que os citados preceitos normativos "[...] levaram muitos dos Estados
brasileiros a editarem leis criando serviços públicos de assistência judiciária, onde
ainda não existiam, ou adaptando aqueles já existentes às novas regras
estabelecidas no âmbito federal".
Com o sistema ditatorial instalado no país a partir de 1960, dando ensejo a
duas novas Constituições Federais — de 1967 e de 1969 —, a assistência judiciária
gratuita, embora tenha continuado a constar nos novos textos, limitou-se a "[...]
estabelecer que seria concedida assistência judiciária aos necessitados 'na forma
da lei', sem dizer se tal serviço seria prestado pelo poder público ou por advogados
particulares" (ALVES, 2006, p. 247). Entretanto, a lei 1.060/50 continuou a disciplinar
a matéria.
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Insta asseverar, em arremate, que as manifestações da OAB e,
principalmente, da classe dos Defensores Públicos — dando-se destaque aos
Defensores Públicos do Rio de Janeiro —, deram ensejo à consagração da
Defensoria Pública na atual Constituição Federal de 1988 como Instituição do
Estado indispensável ao exercício da função jurisdicional e com a incumbência de
garantir a assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, incluindo-se aí
não só o patrocínio em juízo dos interesses dos necessitados, como também a
prestação de assistência extraprocessual.
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Sobre a tema, é de se asseverar que a OAB pugnava que atuação advogados
particulares no campo da assistência judiciária deveria se dar apenas em casos
supletivo e excepcionais, visto que caberia ao poder público o ônus de prover tal
serviço. Nesse sentido, vide Alves (2006, p. 250).
2.2 – Da assistência judiciária à assistência jurídica: interpretação e amplitude
da norma constitucional da proteção integral e gratuita.

Conforme visto, a Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988
5
consolidou, de maneira inequívoca, o dever do Estado de promover a assistência
jurídica integral e gratuita, estabelecendo no inciso LXXIV de seu artigo 5º que "O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos".
Saliente-se, por oportuno, que houve grande modificação na interpretação
do que seria assistência aos carentes, visto que, pela concepção tradicional, a
assistência jurídica gratuita consistia tão-somente em assistência judiciária, isto é,
no patrocínio técnico do advogado perante o juízo, sendo, portanto, uma
assistência estritamente processual, sem qualquer compromisso com o auxílio
jurídico sobre questão extraprocessual.
Entretanto, com o advento da Constituição de 1988, e com base nos estudos
doutrinários de juristas do gabarito de Cappelletti e Garth — e, nacionalmente,
Kazuo Watanabe e José Carlos Barbosa Moreira —, o conceito de assistência
jurídica gratuita passou a ter uma interpretação bem mais ampla, abrangendo não
só a assistência técnica processual (judiciária), como também o auxílio jurídico
extraprocessua l, nesse sentido aduz Watanabe (apud BRITTO, 2008, p. 6).
Assim, Barbosa Moreira apud Alves (2006, p. 256) observa que a atual
Constituição, ao trazer esse novo conceito de assistência jurídica integral, em
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substituição à assistência judiciária, abriu novas possibilidades de proteção ao
hipossuficiente, haja vista que agora este tem direito público subjetivo de não só
ser patrocinado gratuitamente por um advogado — além da isenção das custas e
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despesas processuais — como também ao aconselhamento, à consultoria e à
assistência quanto aos mais variados atos jurídicos extraprocessuais, a exemplo dos
atos notariais
A assistência jurídica integral promovida pela Constituição de 1988 engloba,
em verdade, duas espécies de assistência, sendo uma a judiciária (judicial) e a outra
a extrajudicial.
A primeira visa diretamente à igualdade material das partes no processo,
bem como objetiva que desigualdades econômicas entre os litigantes não influam
na justiça da prestação jurisdicional, ensejando, assim, a isenção de custas e
despesas processuais e o patrocínio jurídico de um advogado pago pelo Estado
aos que necessitarem. Já a assistência extrajudicial visa à garantia de direitos não
diretamente relacionados com a tutela processual, mas sim com questões mais
ligadas ao próprio exercício da cidadania e dos direitos fundamentais do indivíduo.
Com efeito, a orientação sobre questões jurídicas, o esclarecimento acerca da
existência ou não de eventuais direitos lesados, a conservação de direitos já
garantidos por meio da tutela jurisdicional são exemplos de assistência
extraprocessual.
De se observar que não há no ordenamento jurídico pátrio a exigência de
um prévio juízo de admissibilidade da causa para que esta venha ou não a ser aceita
pelo Defensor Público. Afinal, o contrário poderia ensejar uma possível violação do
princípio da inafastabilidade da jurisdição, motivo pelo Alves (2006, p. 273), aduz
que o Defensor Público "Somente estará dispensado de fazê-lo se tiver convicção
do não cabimento de qualquer medida ou de que as medidas em tese possíveis
podem acabar se revelando contrárias aos interesses das partes".
Nessa linha, dispõe o parágrafo 8º do artigo 3º da Lei Complementar
no80/1994 (com redação dada pela Lei Complementar no 132/2009) que "Se o
Defensor Público entender inexistir hipótese de atuação institucional, dará imediata
ciência ao Defensor Público-Geral, que decidirá a controvérsia, indicando, se for o
caso, outro Defensor Público para atuar".
Ao fim, tem-se que a assistência jurídica gratuita não é propriamente um
benefício, como comumente é chamada. Em verdade tal direito é um dever-função
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do Estado, sendo, portanto, um direito público subjetivo daqueles que se
enquadram no conceito de necessitados jurídicos, devendo ser visto como um
direito fundamental absoluto, cabendo tratar, a seguir, acerca da Instituição
constitucionalmente legitimada à execução desse direito básico.
2.3 – Conceito e finalidades da Defensoria Pública à luz da Constituição
Federal de 1988: efetividade da primeira onda renovatória.
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A efetivação da primeira onda renovatória se deu, no Brasil, através dos
mecanismos normativos e institucionais de amparo aos hipossuficientes jurídicos,
especialmente a partir de 1988 com a constitucionalização da Defensoria Pública,
bem como com a adoção, também constitucional, do dever estatal de assistência
jurídica gratuita e integral aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Com efeito, no Capítulo IV do Título IV da Constituição de 1988 foi
enumerada uma série de instituições como "funções essenciais à justiça". Dentre
essas instituições, pela primeira vez na história constitucional do Brasil, houve a
menção da Defensoria Pública como função essencial à justiça.
Nas palavras de Santiago 5(2007, p. 86), que a Defensoria Pública, consagrada
na atual Carta Magna, é a mais recente entre as instituições responsáveis
diretamente pelo acesso à justiça, por cuidar da assistência integral e gratuita dos
hipossuficientes que compõem a grande maioria da sociedade brasileira [...]”.
Ressalte-se que, em 04/06/2014, foi promulgada a Emenda Constitucional
nº 80/2014. Tal emenda retirou a previsão relativa à Defensoria Pública da Seção III
(Do capítulo referente às funções essenciais à justiça) cuja epígrafe era “Da
Advocacia e da Defensoria Pública”, passando a trata-la em uma seção própria, por
meio da seção IV (Da Defensoria Pública), o que firmou, de uma vez por todas, a
condição do Defensor Público como agente político de transformação social.
Quanto ao dispositivo constitucional que disciplina a Defensoria Pública,
dispõe o atual artigo 134 da Constituição Federal de 1988 que:
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe,
como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
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integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso
LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.
§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública
da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá
normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos
de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso
público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a
garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da
advocacia fora das atribuições institucionais.
§ 2ºÀs Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas
autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua
proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei
de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no
art. 99, § 2º.
§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas
da União e do Distrito Federal.
§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional,
aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e
no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.
Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras
disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão
remunerados na forma do art. 39, § 4º.
Como se depreende, o artigo 134 da atual Constituição estabeleceu uma
série de prerrogativas e deveres para a Defensoria Pública, sendo consignado que
a Defensoria deveria ter sua organização fixada em lei complementar. Demais disso,
ficou estabelecido que os cargos de Defensor Público devem ser preenchidos por
concurso público, lhes sendo concedida a garantia da inamovibilidade, bem como
imposta a obrigação de dedicação exclusiva, proibindo-os o exercício da advocacia
privada.
Demais disso, o parágrafo 2º do referido artigo inserido pela Emenda
Constitucional no 45/2004 — consignou a já tão pugnada autonomia funcional e
administrativa das Defensorias Públicas dos Estados –, sendo que a autonomia da
Defensoria Pública Federal e da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios
veio com a Emenda Constitucional nº 74/2013, sendo que a recente Lei
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Complementar no 132/2009, em seu artigo 9º,
infraconstitucional, autonomia dessas Instituições.

reafirmou,

em

âmbito
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No que concerne ao âmbito territorial de atuação, a Defensoria Pública foi
estabelecida tanto em nível Federal quanto Estadual, não sendo admissível a
criação de Defensorias Públicas Municipais, tendo em vista que, no entender de
Alves (2006, p. 313), do mesmo modo que as funções do Poder Judiciário e do
Ministério Público, dentre as competências constitucionais do Município não se
vislumbra a assistência jurídica gratuita
Atualmente, todos os estados brasileiros já instituíram sua Defensoria
Pública (sendo que o estado do Amapá é o único a não ter uma Defensoria Pública
considerada completamente institucionalizada, pois, embora já tenha realizado
concurso público, ainda não há defensores públicos nomeados). Noutro sentido,
Santiago (2007, p. 87) leciona que "l...] uma vez que os Estados instituam a
Defensoria Pública, estes não podem estabelecer convênios com outros órgãos, até
mesmo com a OAB, na assistência integral e gratuita, visto que este trabalho é
considerado de exclusividade desta instituição"
5

Assim, uma vez instalada a sua Defensoria Pública, não pode o Estado firmar
outros convênios de prestação de assistência jurídica gratuita. Do que se denota
que o Poder Público somente pode dispensar recursos públicos para o
fornecimento de assistência jurídica por outras entidades, caso a Defensoria Pública
ainda não tenha sido instituída naquele Estado, sendo este o entendimento do
Supremo Tribunal Federal[12]
Comente-se que, junto à Defensoria Pública, figuram como funções
essenciais à justiça o Ministério Público, a advocacia privada e a advocacia pública,
todos órgãos legítimos para provocar a jurisdição e garantir a efetividade do
ordenamento jurídico, motivo pelo qual o exercício de cada uma dessas funções
deve ser concebido de forma independente.
Assim, não pode ser admitida, no âmbito dos Estados, a vinculação da
Defensoria Pública a qualquer outro órgão administrativo. Sobre o tema, em
pesquisa realizada no ano de 2015 pelo Ministério da Justiça acerca da Defensoria
Pública no Brasil, constatou-se que, até aquele ano, somente a Defensoria Pública
Estadual de Santa Catarina estava oficialmente vinculada uma Secretaria de Estado,
o que, por certo, afronta a garantia de autonomia e independência funcional
concedida pela Constituição de 1988.
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Questão interessante refere-se ao Poder da União a que pertencem a
Defensoria Pública e o Ministério Público, visto que são funções essenciais com
autonomia e independência funcional assemelhadas. Nesse tema, Alves (2006, p.
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307) registra que tradicionalmente tais funções estão ligadas ao Poder Executivo,
dado o caráter funcional de executar e efetivar as leis por meio da tutela
jurisdicional por eles perseguidas, além de seus chefes serem escolhidos pelo Chefe
do Poder Executivo.
Assevera o aludido autor, entretanto, que, por terem, conforme o parágrafo
2ºdo artigo 134 da atual Constituição de 1988, a prerrogativa de independência
funcional e autonomia administrativa e orçamentário-financeira, devem o
Ministério Público e a Defensoria Pública ser entendidas como Instituições sui
generis, não podendo mais ser enquadrada dentro do Poder Executivo, já que
revestidas de plena autonomia.
Deve-se ter em mente que a instituição da Defensoria Pública é um dever
estatal inerente ao próprio exercício da cidadania, que não pode ser afetado ou
protelado por motivo de alocação orçamentária. Desta feita, vê-se que o serviço de
assistência jurídica gratuita é direito básico do cidadão — inserto no princípio da
dignidade humana — devendo a execução desse serviço ser capaz de representálo em juízo ou fora dele, qualquer que seja a natureza da causa (cível ou criminal)
e de prestar-lhe assistência jurídica integral, não podendo a Defensoria Pública ser
secundarizada em razão de qualquer tipo de conveniência política, já que esta é
uma Instituição pública constitucionalmente legitimada para tal desiderato.
Em arrimo ao exposto, comenta Soares (2002, p. 92), in verbis:
Com a interpretação sistemática das normas constitucionais,
pode-se afirmar que a Defensoria Pública é instituição
também essencial à manutenção do Estado Democrático de
Direito, afigurando-se indispensável para a preservação dos
Fundamentos e o alcance dos objetivos da República
Federativa do Brasil (CF. arts. 1º e 3º), contribuindo para a
preservação da cidadania, da dignidade da pessoa humana e
a construção de uma sociedade livre justa e solidária.
Embora a Defensoria Pública, somado ao dever-função do Estado de
promover a assistência jurídica integral e gratuita, componha um dos melhores
sistemas formais de garantia de igualdade aos necessitados (sem falar da história
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da assistência jurídica do Brasil que é reconhecida como uma das mais
vanguardistas do movimento de acesso à justiça[13]), a verdade é que a igualdade
material de assistência jurídica — a que se propõe a primeira onda renovatória —
ainda deixa a desejar em âmbito nacional.
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Isso porque, estruturalmente, dentre os Estados da Federação, ainda há
Defensorias Públicas que não estão implantadas em conformidade com a
Constituição. Além disso, nos Estados em que as citadas Instituições estão
funcionando, diversas são as dificuldades de ordem funcional e operacional que
ainda sofrem, dificuldades estas que maculam o sistema vigente.
Quanto à sua organização normativa, cabe asseverar que foi promulgada,
em 1994, a Lei Complementar 80/1994, que dispõe sobre a organização da
Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve
normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências. Com a
instituição dessa lei, o movimento pela criação das Defensorias Públicas nos
diversos Estados da Federação se intensificou, assim como foram fortalecidas as
Defensorias já existentes, sendo oportuno transcrever o artigo 1º da mencionada
5
lei:
Art. 1ºA Defensoria Pública é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe,
como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na
forma do inciso LXXIV do art. 5da Constituição
Federal. (Redação dada pela Lei Complementar no 132, de
2009).
Sobre o tema, comenta Cláudia Lima Gonçalves (2008, p. 86/87):
Com a implantação integral das Defensorias Públicas, a
assistência jurídica deixará de ser secundarizada, pois as suas
atividades, finalmente, serão executadas por um órgão
próprio, cuja atribuição maior será a defesa e a orientação dos
seus usuários.

197
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591340

www.conteudojuridico.com.br

[...] A Defensoria cumpre, assim, dois grandes papéis: de um
lado, destaca profissionais para prestarem precipuamente a
defesa e a orientação jurídica; e de outro torna mais ativa a
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participação dos executores e dos usuários das mencionadas
atividades.
A citada Lei Complementar também conferiu, em seu artigo 3º, os princípios
da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional aos defensores
públicos, em atendimento às prerrogativas atribuídas à classe pela Constituição
Federal de 1988.
Comente-se, ao fim, que a aludida Lei Complementar ganhou ainda mais
respaldo com as alterações trazidas pela Lei Complementar no 132/2009, que,
dentre outras modificações, inseriu expressamente a defesa dos direitos coletivos
no âmbito de atuação da Defensoria Pública.
2.3.1 – O conceito de necessitado à luz do artigo 134, caput, da Constituição
Federal de 1988.
É importante ressaltar que a assistência jurídica gratuita não é um direito
irrestrito. Na verdade, os destinatários dessa proteção são aqueles que não têm
condições de ter acesso ao sistema judiciário ou a certos direitos as suas próprias
custas, tendo em vista uma situação de necessidade por eles vivida. Por isso, faz-se
necessário definir quais seriam as pessoas tuteladas por esse direito, argumentando
Alves (2006, p. 265) que a "[...] definição do universo dos destinatários desse direito
deve resultar da interpretação combinada dos dispositivos constitucionais com o
ordenamento jurídico infraconstitucional".
De tal sorte, podem ser acobertados pela assistência judiciária gratuita, a
depender unicamente de sua impossibilidade em concreto para arcar com as custas
do processo, aqueles que possuem bens patrimoniais, bem como as pessoas
jurídicas. Ademais, não pode ser motivo de impedimento a natureza da causa (ação
de cobrança, usucapião, etc.), não importando também a vultosidade do objeto da
demanda ou a nacionalidade do indivíduo (se brasileiro ou estrangeiro residente
no país). Noutro sentido, conclui-se que os cidadãos pertencentes à classe média
também podem, sob certas limitações, fazer uso desse direito.
Ressalva a doutrina ainda que o conceito estrito de necessitado econômico
não mais atende à totalidade de assistidos que podem ser atendidos pela
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Defensoria Pública. Afinal, tais assistidos devem, isto sim, ser acolhidos sob a
perspectiva da necessidade jurídica, haja vista que, consoante aduz Britto (2008, p.
18), tem-se caracterizada a pluralização do conceito de carência [...] Todos devem
ser protegidos, o que se coaduna com a visão ampla que o princípio do acesso à
justiça deve propiciar [...]"
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Sob esse prisma, a Defensoria Pública não está constitucionalmente
legitimada a somente litigar em nome dos necessitados econômicos, mas deve
também auxílio jurídico a todos aqueles que demonstrarem hipossuficiência em
seu mais amplo sentido, sendo legitimada a atender de forma integral todos que
tiverem dificuldades em ter acesso à tutela jurisdicional ou ao auxílio jurídico
extraprocessual, seja de forma individual ou coletiva, o que vai ao encontro dos
ideais de efetivação do acesso à justiça, máxime quanto a sua primeira onda
renovatória.
Nesse sentido, a doutrina entende que dentro desse conceito de necessitado
jurídico se enquadram algumas carências próprias das sociedades de massa. Para
essa corrente, não seria concebível que a ação da Defensoria Pública ficasse restrita
à tutela individual, haja vista que5 esse tipo de proteção não mais engloba todos os
interesses pertinentes aos necessitados jurídicos, visto que na sociedade existem
interesses individuais e metaindividuais, todos merecedores de tutela jurisdicional
adequada, conforme observa José Garcia (2004, p.226/227).
2.4 – A legitimidade ad causam da Defensoria Pública para a propositura de
ações coletivas: efetividade da segunda onda renovatória.
A Defensoria Pública é constitucionalmente reconhecida no ordenamento
jurídico como legitimada para propor ações coletivas, sendo-lhe conferido, da
mesma forma que o Ministério Público, o dever-função de promover a defesa
coletiva.
As ações coletivas têm por justificativa, nas palavras de Didier Jr. e Zaneti Jr.
(2009, p.34) questões de ordens políticas e sociológicas, sendo as primeiras
exemplificadas pela uniformização dos julgamentos, a redução dos custos com a
prestação jurisdicional, além da maior segurança jurídica proveniente da amplitude
dessas ações.
Saliente-se, ainda, que a Instituição em questão é regida pela Lei
Complementar no 80/1994, que estabelece as normas gerais de organização e
atuação da Defensoria Pública em âmbito nacional também trouxe expressamente,
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por meio da Lei Complementar no 132/2009, importantes dispositivos que versam
sobre a atuação coletiva no âmbito da Defensoria Pública, tal como se depreende
de seu artigo 1º, in verbis:
Art. 1º A Defensoria Pública é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe,
como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na
forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.
De se dizer, ainda, que a Emenda Constitucional nº 80/2014 sedimentou vez
por todas a atuação ampla da Defensoria Pública no âmbito da tutela coletiva ao
prescrever no artigo 134 da CF/88 que: “A Defensoria Pública é instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe [...]a
defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV
do art. 5º desta Constituição Federal”.
Assim, constata-se que a legitimidade da Defensoria Pública para propor
Ação Civil Pública atende aos ideais de efetivação do acesso à justiça proposto pela
segunda onda renovatória de Mauro Cappelletti e Briant Garth.
Ao pensar na Defensoria Pública enquanto única Instituição estatal
legitimada à assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, bem como na
tutela coletiva como uma tendência mundial de maximização da proteção
jurisdicional e representatividade adequada, vê-se que a atuação coletiva é
essencial para a efetivação do acesso à justiça dos necessitados.
Urge mencionar que a proteção dos vulneráveis do ponto de vista
organizacional (conforme também disposto na LC 132/2009 e na Lei nº
11.448/2007), conferindo à Defensoria Pública legitimidade para atuar diante do
dano coletivo potencial, está totalmente acobertada pelo novel artigo 134 da
CF/88, não havendo qualquer problema em que, no seu atuar, sejam beneficiadas
pessoas que não careçam de recursos econômicos.
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A doutrina[14] reconhece a classificação, proposta por Breno
Mascarenhas apud (BRITTO, 2008, p. 22), na qual distingue o que seriam
Defensorias Públicas "tradicionais" e "não tradicionais". Assim, enquanto aquelas
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refletiriam a atuação da citada Instituição na proteção da tutela do indivíduo
singularmente considerado, isto é, “[...]vinculadas a órgãos jurisdicionais, núcleos
de primeiro atendimento e núcleos de estabelecimentos penais (BRITTO, 2008, p.
22), estas, a seu turno, atuariam nos conflitos ligados aos novos direitos da
sociedade, nos direitos e interesses de grupos de representação coletiva, tais como
os direitos dos consumidores e a defesa da cidadania.
Assim, a legitimidade para propor Ações Coletivas conferida à Defensoria
Pública nada mais faz do que reconhecer mais uma função não tradicional da
Defensoria Pública, já ínsita as suas funções institucionais desde o nascedouro da
Constituição Federal de 1988, o que é extremamente necessário para a
integralização da assistência jurídica aos hipossuficientes.
Logo, à Defensoria Pública devem ser conferidos todos os meios de tutela
para que possa exercer com máxima efetividade a proteção de seus assistidos.
5
Assim, é natural que a aludida Instituição
volte-se cada vez mais para a proteção
coletiva dos necessitados organizacionais, relevando os valores dos novos direitos
que são afetos aos grupos de carentes jurídicos, tudo isso, claro, sem depreciar a
representação individualmente considerada, visto que esta é também uma de suas
funções inarredáveis e essenciais.
A tutela coletiva dos necessitados influencia diretamente na efetividade da
assistência jurídica individual, haja vista que os efeitos dessa tutela têm reflexos
diretos no bem estar do indivíduo componente do grupo vulnerável que está sendo
lesionado coletivamente. Logo, seja por meio de execução da sentença coletiva (no
caso dos direitos individuais homogêneos), seja pela cessação da ofensa a bem
coletivo do qual usufrui por uma relação jurídica base ou por causas factuais
(direitos coletivos stricto sensu e direitos difusos, respectivamente), o necessitado
jurídico sempre há de ser assistido pela atuação da Defensoria Pública na tutela
dos direitos coletivos lato sensu.
Não por outro motivo que a já mencionada LC no 80/94 inaugurou no rol de
seu artigo 4ºdispositivos que expressamente dispõem sobre a possibilidade, ou
melhor, o dever funcional de a Defensoria Pública tutelar os interesses
coletivos lato sensu de grupos sociais e coletividades vulneráveis, conforme
enunciando nos incisos VII, VIII, X e XI[15].
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Vê-se, portanto, que a sobredita Lei incumbiu à Defensoria o papel de
exercer a defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos de grupos
e coletividades hipossuficientes ou vulneráveis, no caso da criança, do adolescente
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e das pessoas portadoras de deficiências, por exemplo.
Mostra-se inconteste, portanto, que a já citada inclusão da Defensoria
Pública como legitimada a propor ações coletivas nada mais é do que a realização
do enlace das duas primeiras ondas renovatórias propostas por Mauro Cappelletti
e Briant Garth, como observa Britto (2008, p. l), in verbis:
Nada mais interessante, portanto, do que promover a
interação entre as duas ondas renovatórias citadas, o que se
pretende a partir da combinação da assistência jurídica com
a tutela coletiva, procurando desenvolver uma interação
entre esses instrumentos de busca do acesso à justiça de
modo a potencializar os efeitos de sua utilização.
Em suma, conclui-se que a atuação da Defensoria Pública na defesa dos
interesses e direitos coletivos lato sensu, se não é a melhor forma de tutelar os
hipossuficientes jurídicos, ao menos é a mais abrangente, em virtude de ser a única
capaz de tutelar, a um só tempo, os direitos de coletividades carentes, e,
consequentemente, sanar e prevenir eventuais lesões a direitos individuais
decorrentes das ofensas a essas coletividades, do que se denota que a legitimação
processual da Defensoria Pública para agir em defesa dos direitos coletivos lato

sensu atende às premissas da efetivação do acesso à justiça.
CONCLUSÃO
É certo que, ao longo dos tempos, o direito fundamental ao acesso à justiça
ganhou novos prismas interpretativos, mormente no período perpassado entre o
individualismo dos estados liberais e o intervencionismo do Estado do bem estar
social, fato que influiu diretamente na efetivação do acesso à justiça.
Historicamente o acesso à justiça ganhou uma perspectiva mais ampla,
visando à proteção dos bens jurídicos tutelados, mediante a tutela jurídica justa e
acessível a todos. Impende observar, ainda, que tal evolução do mencionado
direito fundamental foi classificada pelos doutrinadores Mauro Cappelletti e Briant
Garth em três fases evolutivas chamadas de ondas renovatórias.
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Assim, a primeira onda renovatória versa sobre a efetivação do auxílio
jurídico aos pobres como meio de acesso à justiça, movimento este que se deu nos
países ocidentais por meio da atitude positiva do Estado em consolidar medidas
para garantir a assistência judiciária gratuita àqueles que não tinham condições de
pagar pelas custas do litígio.
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Já a segunda onda renovatória é caracterizada pela efusão dos direitos
coletivos. Nela verifica-se a mudança de perspectiva do direito processual civil, que
nasceu sob os auspícios dos direitos individuais de liberdades, para a nova fase dos
processos coletivos, cujos sujeitos são indeterminados e representados por
instituições ou agentes adequados.
A terceira onda renovatória, por sua vez, evidencia a busca da sociedade por
novas formas de efetivar o acesso à justiça — sem, contudo, abandonar os
enfoques anteriores —, visando à reformulação das instituições e normas jurídicas,
bem como a adoção de meios extraprocessuais de solução de conflitos e
prevenção de disputas nas sociedades modernas.
Em âmbito nacional, verifica-se que a efetivação da primeira onda
5
renovatória se deu por meio dos mecanismos normativos e institucionais de
amparo aos hipossuficientes jurídicos adotados especialmente a partir de 1988,
com a constitucionalização da Defensoria Pública e a adoção do dever estatal de
assistência jurídica gratuita e integral aos que comprovarem insuficiência de
recursos, assistência essa que engloba o auxílio tanto judicial, quanto extrajudicial.
Demais disso, é de se constatar que tal Instituição deve tutelar, além dos
necessitados econômicos, aqueles que demonstrarem qualquer tipo de
necessidade jurídica, o que vai ao encontro dos ideais de efetivação do acesso à
justiça.
Já como efetivação da segunda onda renovatória, tem-se a Defensoria
Pública, enquanto Instituição constitucionalmente reconhecida no ordenamento
jurídico como legitimada para propor ações coletivas, sendo-lhe conferida, da
mesma forma que o Ministério Público, o dever-função de promover a defesa
coletiva.
A Instituição em questão é regida pela Lei Complementar n o 80/1994, que
estabelece as normas gerais de organização e atuação da Defensoria Pública em
âmbito nacional também trouxe expressamente, por meio da Lei Complementar

203
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591340

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 875 de 13/10/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

no132/2009, importantes dispositivos que versam sobre a atuação coletiva no
âmbito da Defensoria Pública.
Assim, verificou-se que a atuação da Defensoria Pública na defesa dos
interesses e direitos coletivos lato sensu, se não é a melhor forma de tutelar os
hipossuficientes jurídicos, ao menos é a mais abrangente, em virtude de ser a única
capaz de tutelar, a um só tempo, os direitos de coletividades carentes, e,
consequentemente, sanar e prevenir eventuais lesões a direitos individuais
decorrentes das ofensas a essas coletividades, do que se denota que a legitimação
processual da Defensoria Pública para agir em defesa dos direitos coletivos lato

sensu atende às premissas da efetivação do acesso à justiça
Ao fim e ao cabo, verifica-se que a atuação da Defensoria Pública na defesa
dos direitos individuais e coletivos dos necessitados jurídicos, além de se inserir no
bojo das finalidades constitucionais dessa Instituição, é extremamente necessária
para a integralização da prestação jurisdicional dispensada aos necessitados
jurídicos.
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[1] A expressão "novos direitos" é utilizada por Bobbio (2004, p. 11).
[2] Nisto, Mendes, Coelho e Branco (2008, p. 257) lecionam que "[...] os direitos de
prestação partem do suposto de que o Estado deve agir para liberar os indivíduos
das necessidades. Figuram direitos de promoção.”
[3] Por acesso à ordem jurídica justa tem-se que o acesso à justiça deve orientar o
ordenamento jurídico no sentido de garantir uma igualdade real entre os litigantes,
sendo "[...] elementares desse direito: o direito à informação, o direito à adequação
entre a ordem jurídica e a realidade socioeconômica do país, o direito de acesso a
uma justiça adequadamente organizada e formada por juízes inseridos na
realidade social e comprometidos com o objetivo da ordem jurídica justa; o direito
de pré-ordenação dos instrumentos processuais capazes de promover a objetiva
tutela dos direitos; o direito à remoção dos obstáculos que se anteponham ao
acesso efetivo à justiça com tais características" (GRINOVER apud ORDACGY, 2008,
p. 90/91 ).
[4]Há também quem entenda que o acesso à justiça é um direito tanto civil, quanto
social, como é o caso de Garro apud Alves (2006, p. 37).
[5] “Esta colocação, que enganadamente alguns consideram ultrapassada em face
da justiça social, é verdadeira e definitiva; válida para todas as épocas e lugares,
por ser uma definição apenas de natureza formal, que não define o conteúdo do
seu em cada pessoa. O que sofre
5 variação, de acordo com a evolução cultural e
sistemas políticos, é o que deve ser atribuído a cada um. O capitalismo e o
socialismo, por exemplo, não estão de acordo quanto às medidas de repartição
dos bens materiais da sociedade" (NADER, 2005, p. 105).
[6]Por interesses secundários, entenda-se aqueles que o Estado exerce enquanto
pessoa jurídica, naturais a um ser de direitos, pugnando por interesses que lhes
são particulares e individuais. Já o interesse primário, é o interesse público
propriamente, isto é, o interesse da coletividade, que jamais poderá ser
contrariado ou mitigado pela atuação dos interesses particulares do Estado, sobre
o tema ver Mello (2007, p. 63).
[7] Sobre o JEC, aduz Donizetti (2008, p. 246) que: Concebeu-se, assim, para
as causas de menor complexidade, um processo orientado pelos critérios ou
princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação (art. 20). A
finalidade de tudo isso, obviamente, consiste na ampliação do acesso à justiça".
[8] Observe-se que o Brasil possui a Lei no 9.307/96 que trata especificamente
das disposições sobre a arbitragem.
[9] Nesse sentido ver Rocha apud Alves (2006, p. 240).
[10]Nesse sentido ver Rocha apud Alves (2006, p. 240).
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[11] O Código de Processo Civil de 1939 impunha que o patrono do
jurisdicionado hipossuficiente fosse incumbido do encargo ou, inexistindo,
nomeado pelo juiz (MASCARENHAS FILHO apud Alves, p. 244).
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[12] Sobre o tema, Santiago (2007, p. 87/88) comenta as ADI's nos. 2.229/ES e
2.903/PB, nas quais o STF considerou inconstitucional a realização de convênios e
contratações temporárias para a prestação de assistência jurídica gratuita nos
Estado em que houver Defensoria Pública já instituída.
[13] A exemplo disso, cabe retratar as palavras do advogado norte-americano
Peter Messite apud Alves (2006, p. 230/231), ao comentar que "A história da
assistência judiciária no Brasil é admirável por si mesma. Basta apenas comparar a
lei brasileira sobre assistência judiciária com a lei norte-americana sobre o assunto
para ver como a lei brasileira é adiantada. Ao litigante pobre nos Estado Unidos só
é garantido um defensor em casos criminais sérios. Nada de isenção de custas,
nenhuma garantia quanto a casos cíveis, nem sequer um defensor em casos
criminais que não são sérios". Ressalte-se que até hoje pouca coisa mudou nos
Estados Unidos.
[14] A exemplo de Soares (2002) e Adriana Britto (2008).
[15]VII — promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de
propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais
homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas
hipossuficientes;
VIII — exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e
individuais homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma do inciso LXXIV
do art. 5ºda Constituição Federal;
X
— promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos
necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos,
culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de
propiciar sua adequada e efetiva tutela;
XI
— exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e
do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da
mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais
vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado; (Grifou-se).
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo bibliográfico
sobre a responsabilidade civil do advogado no Brasil, verificando através de uma
visão a sua responsabilidade contratual, se os fins almejados pela Carta Magna e
pela legislação civil vigentes estão sendo concretizados, em especial no que tange
à proteção dos clientes . Nesse sentido, realizar-se-á na introdução uma abordagem
sobre a importância da responsabilidade civil do advogado e a importância de sua
responsabilização, visto que, no Brasil, todas as relações se desenvolvem através do
direito. Nos capítulos seguintes serão demonstradas as definições que a temática
envolve, como a relação do advogado com a responsabilidade contratual, com a
questão subjetiva, quanto ao dever do advogado de cumprir os prazos, bem como
5
os princípios e fins perseguidos pelas normas que regem o tema. Assim, utilizou-se
como metodologia o tipo de pesquisa bibliográfico, como método dedutivo, por
meio da análise textual, temática e interpretativa de obras jurídicas sobre o tema.
Por fim, o trabalho se justifica na medida em que crescem a cada dia os índices de
responsabilidades a serem arguidas pelos advogados, que, caso os homens não
consigam visualizar a sua responsabilização, pode gera um ciclo vicioso em desfavor
à efetiva tutela de seus interesses.
PALAVRAS-CHAVE: RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. HOMEM.
ABSTRACT: This work aims to carry out a bibliographical study on civil liability of
the lawyer in brazil, checking through a vision its contractual responsibility, if the
purposes pursued by the magna carta and the civil legislation in force are being
realized, in particular with regard to the protection of customers. In this sense, will
take place in the introduction an approach about the importance of the lawyer's
liability and the importance of its accountability, since, in Brazil, all relationships are
developed through the right. In the following chapters will be demonstrated the
definitions that the subject involves, how the lawyer's relationship with the
contractual liability, with the subjective question, regarding the duty of the lawyer
to meet the deadlines, as well as the principles and purposes pursued by the rules
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governing the topic. So, it was used as the type of bibliographic search
methodology, such as deductive method, by means of textual analysis, thematic and
interpretive legal works on the topic. Finally, the work is justified to the extent that
grow with each passing day the indexes of responsibilities to be accused by lawyers,
that if the men are unable to show your accountability can generates a vicious cycle
in disfavor the effective tutelage of their interests.
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SUMÁRIO: INTRODUÇÃO - 1. CONCEITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - 2. A
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO - 3. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
DO ADVOGADO - 4. QUANTO A RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - 5. DEVER DO
ADVOGADO DE CUMPRIR OS PRAZOS PROCESSUAIS - CONCLUSÃO REFERÊNCIAS

INTRODUÇÃO
Um dos principais fatores que tem contribuído satisfatoriamente para o bem
estar do homem em sociedade é a sua responsabilização pelos seus atos exercidos,
diante desse pressuposto, toda ação humana que gere prejuízo a outro individuo,
deverá e ocasionará o dever de indenizar. No Brasil, a Legislação Civil Brasileira
protege e dá garantias abstratas para aqueles indivíduos que, de alguma maneira
têm os seus direitos violados, sendo o Estado o escudo protetor de direitos e
garantias dos seres humanos.
O estudo do Direito Civil envolve uma gama extremamente
extensa de conhecimentos especializados, abrangendo todas
as relações e situações jurídicas realizadas antes mesmo do
surgimento da pessoa (seja na tutela dos direitos do nascituro,
seja, no que diz respeito à pessoa jurídica, a disciplina para
sua própria criação) até depois de seu perecimento (normas
regentes das sucessões). (Gagliano 2011, pág. 39)
Nesse contexto, ainda se observa que, no Brasil, todas as relações, são
realizadas através do direito, no qual, a busca cada vez maior por determinados
interesses jurisdicionais tem aumentado; diante deste carecer social, o advogado,
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surgem como uma peça relevante para a administração da justiça, visto que é este,
que materializa os fatos e os demonstra para serem julgados pelo Estado.
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No entanto, a materialização de fatos a ser realizada pelo advogado exige
uma grande responsabilização, pois esse trabalha com tempo, prazos e grandes
responsabilidades, diante dessa responsabilização e pela amplitude do tema,
buscou-se analisar a responsabilidade civil, inicialmente, busco a compreensão de
que seria a responsabilidade civil, suas características, a forma de dano, e
principalmente o seu objetivo no ordenamento jurídico.
No decorrer do texto, busco a compreensão sobre a responsabilidade civil
do advogado para com seu cliente, algumas formas de culpabilidade, dentre as
quais, pode-se citar a quando o advogado tem em sua conduta diante de um fato,
o seu agir com dolo ou culpa (imprudência, negligencia e imperícia), e também
alguns demais fatores, como a perda de uma chance, o dever do advogado em
cumprir os prazos, e para se findar a má atuação na defesa de uma causa.
Para se findar, busca analisar a responsabilização civil do advogado, há qual,
5
necessita de uma observação cada vez mais acurada, pois a busca de determinados
interesses interpessoais exige muito do profissional, o qual assume para si, o
compromisso de meios de zelar pela causa e buscar o resultado, atuando com
eficiência, presteza e acima de tudo com profissionalismo.
1. CONCEITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
O dano é o elemento central e de grande importância para que se gere uma
responsabilidade civil; nas concepções jurídicas, o conceito possui uma ampla
percepção, na qual se desenvolve-se com a principal finalidade de restringi-lo aos
seres humanos. (Rizzardo 2011, pág. 13)
A expressão “responsabilidade” tem sentido polissêmico
e leva a mais de um significado. Tanto pode ser sinônima de
diligência e cuidado, no plano vulgar, como pode revelar a
obrigação de todos pelos atos que praticam, no plano
jurídico. (Stoco 2011, pág. 132)
Nesse diapasão, o mesmo consegue se dividir em duas exterioridades. Na
primeira delas, pode se citar, a lesão de determinado bem jurídico ou a lesão de um
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bem jurídico qualquer, a segunda exterioridade se subdivide em duas pragmáticas,
a primeira se dá a referencia aos valores econômicos e patrimoniais, que em certas
condições, são considerados os danos materiais; a segunda pragmática a ser
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perpetuada nesse intervim são os chamados danos causados por algumas hipóteses
particularizadas, na qual, causa alguma lesão moral a determinado individuo.
(Rizzardo 2011, pág. 13)
A responsabilidade civil, trás em sua caracterização um obrigação jurídica, na
qual é a todos os indivíduos imposta, pelos atos de ação ou omissão imputável não
qual signifique lesão ao direito de outrem, ao qual é protegido por lei. (Rodrigues
2006, p.06)
No decorrer histórico, se tem que, a responsabilidade civil, e ocasionada
diante de uma inadimplência realizada entre um acordo de vontades de um
individuo perante o outro, em regra é causada por quem causou um dano moral ou
material, com um certo nível de obrigação para que se possa reparar tal dano,
entretanto se tem que a responsabilidade civil se ajusta na recomposição
material/patrimonial.(Pereira 2004, p.566)
É de suma relevância ainda frisar que para a responsabilização de alguém
civilmente, é necessário que se tenha o dano causado, contudo, é de imensa
relevância que os aspectos do dano, causem de alguma maneira, prejuízos a
outrem. (Rizzardo 2011, pág. 13)
O código civil que atualmente vigora, embora contenha algumas das
diplomacias trazidas do anterior, explana a responsabilidade civil com mais
profundez, embora sem a acuidade a qual fosse desejável, nos artigos 927 e
seguinte. (Venosa 2012, pág. 02)
O significado de ação ilícita é fornecida pelo artigo 186 do Código Civil
Brasileiro: aquele que, por ação ou omissão voluntaria, negligencia ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito. (Angher 2010, pág. 160)
Segundo Pereira:
O fundamento da responsabilidade civil está na culpa. É
fato comprovado que se mostrou esta insuficiente para cobrir
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toda a gama dos danos ressarcíeis; mas é fato igualmente
comprovado que, na sua grande maioria, os atos lesivos são
causados pela conduta antijurídica do agente, por negligência
ou imprudência. (Pereira 2004, p.566)
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Assim, com o principal objetivo da ordem jurídica, a responsabilidade civil
visa proteger o lícito e reprimir o ilícito. Ainda é de suma importância afirma, que
ela busca tutelar as atividades dos homens que se relacionam-se de acordo com o
direito, jugulando aqueles determinados comportamentos que a contrair. Assim,
pode se afirmar que esse breve relato, dedica aos atos lícitos; atentando aos atos
ilícitos pela grande pertinência de contê-los e corrigi-los as suas decorrências
lesivas. (Filho 2012, pag. 1)
Em decorrência disso, o ordenamento jurídico institui deveres que, de acordo
com a natureza do direito a que obedece, pode ser positivos, de dar ou fazer, assim
como, podem ser negativados, de não fazer ou deixar de admitir algum
acontecimento. Entre tanto ainda se fala em até mesmo em um dever universal de
não prejudicar a nenhuma pessoa,
tal concepção adotada pelo direito Romano
5
através da máxima neminem laedere. (Filho 2012, pag. 1)
Grande parte desses deveres alcançam a todos os indivíduos
indistintamente, como veem ao caso os direito absolutos de cada pessoa; outros
casos, são os chamados direito relativos, que alcançam simplesmente a pessoa ou
a determinadas pessoas. (Filho 2012, pag. 1 e 2)
Por fim compreende-se assim, como o dever jurídico, o comportamento
externo de um individuo imposto pelo Direito Positivado por exigência da
convivência entre os homens. Contudo, não é apenas uma ingênua advertência, ou
até mesmo um conselho, e se quer uma recomendação, mas é uma resolução ou
chefia, guiada pela à inteligência e à vontade dos homens, que de sorte, criam
deveres jurídicos, concretizando posteriormente em obrigações. (Filho 2012, pag.
2)
Para se findar, se tem que a conceituação de responsabilidade civil possui
um caráter juridicamente restrito, ao qual, busca por si, restaurar o equilíbrio
patrimonial e moral ao dano que consecutivamente for causado a outrem.
2. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO
213
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591340

www.conteudojuridico.com.br

A advocacia nascida no terceiro milênio antes de cristo, na suméria. Surge
como um utensílio de defesa dos direitos das pessoas, de suas propriedades e seus
negócios. A advocacia teve seu reconhecimento como profissão no Brasil com a
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criação dos cursos jurídicos em 11/08/1827, e posteriormente em 1930 foi criada a
OAB, pelo art. 17 do Dec. 19.408. (Aspectos da responsabilidade civil do advogado.
Revista da Escola Paulista da Magistratura, São Paulo, ano 6, n. 1, p. 41-61,juldez./2005). (Stoco 2011, pág. 564)
Dentre um extenso campo de estudo que é a responsabilidade civil vamos
tratar da responsabilidade civil do advogado.
Qualquer que seja a profissão exercida deve o profissional cumprir com os
parâmetros estabelecidos para aquele ofício. Caso este profissional não cumpra
com suas obrigações e esta conduta cause dano a outrem, este fica obrigado a
repará-lo. Qualquer pessoa ao exercer uma profissão dever conhecer os deveres e
os meios necessários para isso, o que já é presumido. (Venosa. 2009, pag. 257)
Na advocacia não é diferente, essa responsabilidade supracitada acima se
encontra fundamentada primeiramente no Estatuto da advocacia em seu art. 32 da
Lei nº 8906, de 04/07/1994. Que diz O advogado é responsável pelos atos que, no
exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Também consta no parágrafo 4
do art. 14 da Lei nº 8078, de 11/09/1990 (Código de defesa do consumidor): A
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais está apurada mediante a
verificação de culpa.
É de suma importância sabermos que o advogado não tem a obrigação de
resultado, exceto em situações singelas ou postulações que não demandam
controvérsias. (Rizzardo 2011, pág. 341)
No entanto, existem áreas em atua o advogado que são caracterizadas
obrigações de resultado. Como por exemplo, na elaboração de um contrato ou de
uma escritura, caso em que o advogado promete em tese um resultado.
É de grande importância sabermos distinguir o erro profissional e imperícia.
O erro profissional é aquele que contém o erro escusável e, portanto justificável. A
imperícia contém o erro inescusável, que não se justifica, nem se admite e, portanto,
erro punível no plano civil, que impõe o dever de reparar. (Stoco 2011, pág. 566)
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O advogado não pode ser visto, preliminarmente, como
elemento nocivo à sociedade.Ao contrário, deve ser visto
como elemento indispensável à sociedade, como o
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principal componente do Poder Judiciário, pois, além de
representar o cliente e aplicar o direito sobre o fato, é o
agente catalisador das questões judiciais e o verdadeiro
movimentador e causador dos princípios basilares do Direito,
quais sejam o princípio do contraditório. (Angélico, Américo
Izidoro.Sociedade de advogados.Responsabilidade pessoal,
solidária e ilimitada, RT 585/265, jul/94). (Stoco 2011, pág.
566)
Contudo percebemos que o advogado é de suma importância para o
judiciário, e que seu papel é de fundamental importância para o direito e seu
exercício. Mas este deve agir de acordo com condutas éticas, responsáveis, e de
modo que não prejudique o seu cliente. É muito importante que o advogado não
exceder os parâmetros de sua conduta estabelecidos no estatuto do advogado e
da OAB, dessa forma faz com que
5 seu cliente saia satisfeito e com a certeza de que
seu direito foi exercido da melhor maneira possível.
3. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO ADVOGADO
Como já visto anteriormente o art. 32 do Estatuto do advogado e da OAB,
que diz que o advogado é responsável pelos atos que no exercício da sua profissão
praticar com dolo ou culpa. A CF/88 em seu art. 133 diz que: o advogado é
indispensável á administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e
manifestações no exercício de sua profissão, nos limites da lei.
A partir do momento em que o advogado recebe a procuração passa a ter o
dever contratual de acompanhar o processo em todas as suas fases, observando os
prazos e cumprindo as imposições do patrocínio, ou seja, comparecer ás audiências,
agir em defesa do cliente, entre outros. (Pereira 1993, pág. 162-163)
No momento da aceitação da causa não gera obrigação de resultado, porém
obrigação de meios, ou seja, obriga o advogado a agir empregando todo o cuidado
e diligência necessários e a cuidar da causa com zelo e atenção.
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Podemos dizer que sua obrigação é de meios, a qual dedicará toda a sua
atenção, cuidado e diligência exigida pelas circunstâncias, de acordo com seu título
e com os recursos disponíveis. Não se pode exigir, contudo, que sempre ganhe a
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demanda.
Segundo o entendimento majoritário, o CC/02 adotou
a teoria da causalidade adequada, conforme a doutrina de
Carlos Roberto Gonçalves, que somente considera como
causadora do dano as condições por si aptas a produzi-lo.
Ocorrendo certo dano, temos de concluir que o fato que o
originou era capaz de lhe dar causa. Se ocorreu o dano por
causa de uma circunstância acidental, diz-se que a causa não
era adequada. (Tartuce, pág.184, 2008)
Ao perder uma ação, mas comprovado que agiu de forma correta ou dentro
do mínimo exigido por aquela demanda, dentro dos parâmetros legais, nada pode
responder.(Stoco 2011,pág. 567)
Contudo, quando o advogado falta no cumprimento dos deveres, além de
estar sujeito às sanções disciplinares, do Código de Ética dos advogados, ainda fica
sujeito a reparar os prejuízos a que der causa.
4. QUANTO A RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
Partindo da compreensão de que quando o advogado exerce a sua profissão
com autonomia e sem qualquer subordinação, se percebe que o advogado é um
profissional liberal e, e para tanto, a sua responsabilidade é subjetiva. No entanto
vale frisar que um dos posicionamentos é que o código de defesa do consumidor
abriu uma exceção para determinados profissionais liberais, assim sendo, será
verificado a culpa em seus atos; já outros posicionamentos entendem que não
incide no Código de Defesa do Consumidor determinados atos práticos por
profissionais liberais, contudo não se tem relação de consumo entre serviços
prestados por advogados; ainda nesse contexto, e de suma relevância ainda frisar
que, o cliente só poderá responsabiliza-ló, se provar ter agido de dolo ou culpa.
(Filho 2012, pág. 431/432)
Sendo a culpa, um dever preexistente, não havendo intenção de violar o
dever jurídico pretendente, que por sua vez acaba de ser violado por outra conduta,
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no entanto, as responsabilidades subjetivas do advogado se têm baseia-se em três
elementos, dentre os quais se pode levar em consideração, a imprudência, que a
falta de cuidado em uma determinada ação, a negligência, que por si só e a falta de
deixar de fazer, omissão do advogado em determinadas ações, e para se findar, a
imperícia, na qual se tem em sua percepção, a falta de qualificação, ou até mesmo
preparo, por parte de um individuo, para realizar determinada função. (Tartuce,
pág.185, 2008)
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Nesse diapasão, ainda pode-se afirma que a culpa do advogado pode ser
causada por perda de uma chance, trazida como uma ideia, essa perda é real, assim
sendo, é quando o seu individuo/cliente cria uma determinada expectativa, ou até
mesmo vé uma oportunidade futura, que dentro de uma determinada lógica
ocorreria se tudo estivesse dentro do cursor normal das situações ocorrido bem.
(Tartuce, pág.184, 2008)
O prejuízo da parte consiste na perda da possibilidade de
ver apreciado o mérito da causa na instância superior. Não se
configurando
qualquer
causa
de
exclusão
de
5
responsabilidade civil do advogado, impõe-se a procedência
do pedido indenizatório, com fixação da indenização através
de arbitramento em liquidação de sentença, levando-se em
conta que o dano corresponde apenas a perda de uma
chance. (TJPR, Ap. 833, Rel. Des. Carlos Hoffmann, 5ª Câmara
Civel, publ. 22-4-1996). (Venosa 2009, pág. 262/263)
Assim, se tem que a reparação para a vitima, não é igual a vantagem que ela
teria se o resultado fosse promissor para a sua pessoa, assim, caso fosse o resultado
tivesse sido alcançado, pois nunca a chance esperada é igual a certeza realizada.
(Tartuce 2008, pág.218)
Para se findar, observa-se que diante de varias divergências doutrinarias e
posicionamentos, conclui-se, que o advogado, caso acha por omissão, nas três
hipóteses descritas no decorrer textual, ser responsabilizado por sua conduta.
Afinal, as três condutas geram repercussões para os clientes; no entanto, é
de grande relevância ainda afirma que a perda de uma chance, por si, ocasiona uma
expectativa abstrata, e que posteriormente veem a ser constrangedor para aqueles
indivíduos que buscam através de uma lide, suas esperanças particularizadas.
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5. DEVER DO ADVOGADO DE CUMPRIR OS PRAZOS PROCESSUAIS
No que tange aos prazos processuais, á uma grande complexidade. De
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acordo com o Código de Processo Civil diz que a ação processual deve ser praticada
nos prazos estipulados na lei, e que quando esta for omissa será fixada pelo juiz.
No caso de nem estar estipulado na lei nem ter sido fixado pelo juiz, fica
automatizado cinco dias para a prática de ato processual. (Stoco 2011, pág. 572)
Os prazos fatais e peremptórios estão estabelecidos na lei processual, e os
não peremptórios que podem ser fixados com maior liberdade pelo juiz.
Geralmente são contados em dobro ou em quádruplos.
Em caso de litisconsortes com diferentes procuradores, todos terão o prazo
em dobro para contestar, recorrer e falar nos autos. (CPC, art 191).
Ainda há as hipóteses em que os prazos são interrompidos ou suspensos,
como na hipótese de feriados, pontos facultativos férias forenses, greves de
servidores, mas nem todas as ações deixam de ter curso nesse período. (Stoco 2011,
pág. 572/573)
Diante de todas essas hipóteses e variantes mencionadas anteriormente, há
uma imensa dificuldade em administrar o andamento da causa pelo advogado e o
cumprimento dos prazos.
No entanto, significa que se tratando de prazo processual, apenas nos casos
de erros inadmissíveis e visíveis icto oculi e, portanto inescusável, e que cause dano,
é que poderá ser responsabilizado o causador.
Para concluirmos, há hipóteses e circunstâncias que poderão escusar o
profissional pelo erro cometido, em situações anômalas em que o erro se mostra
escusável. O que não é o caso de quando o advogado perde prazo fatal e
peremptório para contestar, reconvir, recorrer, não havendo dúvida na contagem
do prazo processual deverá sim ser o advogado responsabilizado por sua conduta.
CONCLUSÃO
Para elaboração deste trabalho foi proposta análise com base em livros de
doutrinas específica e código específico. No decorrer do trabalho vimos que o dano
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é o elemento central e de grande importância para que se gere uma
responsabilidade civil, e que para a responsabilização de alguém civilmente, é
necessário que se tenha o dano causado, contudo, de alguma maneira, prejuízos a
outrem.
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Quanto à responsabilidade do advogado é de meios, a qual dedicará toda a
sua atenção, cuidado e diligência exigida pelas circunstâncias, de acordo com seu
título e com os recursos disponíveis. Não se pode exigir, contudo, que sempre
ganhe a demanda. Comprovado que agiu de forma correta ou dentro do mínimo
exigido por aquela demanda, dentro dos parâmetros legais, nada pode responder.
Contudo, quando o advogado falta no cumprimento dos deveres, além de
estar sujeito às sanções disciplinares, do Código de Ética dos advogados, ainda fica
sujeito a reparar os prejuízos a que der causa.
Depois de analisadas algumas obras vimos que quando o advogado exerce
a sua profissão com autonomia e sem qualquer subordinação, se percebe que o
advogado é um profissional liberal e, e para tanto, a sua responsabilidade é
5
subjetiva. No entanto o código de defesa do consumidor abriu uma exceção para
determinados profissionais liberais, assim sendo, será verificada a culpa em seus
atos.
Em todos os casos em que há divergência entre vontades do cliente e do
advogado, o princípio da boa-fé resolve bem o conflito. O dever de informação do
advogado com o cliente e o cuidado em se vincular seus atos no processo à
finalidade do cliente deve ser a principal preocupação do advogado.
Enfim, percebemos que o advogado é de suma importância para o judiciário,
e que seu papel é de fundamental importância para o direito e seu exercício. Mas
este deve agir de acordo com condutas éticas, responsáveis, e de modo que não
prejudique o seu cliente. É muito importante que o advogado não exceder os
parâmetros de sua conduta estabelecidos no estatuto do advogado e da OAB, dessa
forma faz com que seu cliente saia satisfeito e com a certeza de que seu direito foi
exercido da melhor maneira possível.
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PROJETO BÁSICO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ASSINADO POR AGENTE DA
POLÍCIA
RODOVIÁRIA
FEDERAL
COM
FORMAÇÃO
EM
ENGENHARIA/ARQUITETURA
LEONARDO TOSCANO DE BRITO: Advogado
da União. Consultor Jurídico da União no Estado
do Acre.
Resumo: O presente artigo avaliará, sem a pretensão de esgotar o tema, a
Boletim Conteúdo Jurídico n. 875 de 13/10/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

possibilidade do servidor, detentor de cargo Policial Rodoviário Federal, com
formação técnica na área de engenharia civil ou arquitetura, e registro no CREA,
poder, excepcionalmente, e de forma voluntária, elaborar e assinar documentos
técnicos relativos a serviços comuns e obras de engenharia, com pagamento da
ART pelo poder público.
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2.Desenvolvimento: 2.1.ENQUADRAMENTO DO
OBJETO E EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO TÉCNICA; 2.2. DOS CARGOS NO
5

ÂMBITO DO DPRF; 2.3.DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE POLICIAL
RODOVIÁRIO FEDERAL. NOVOS DIPLOMAS NORMATIVOS; 2.4. PRECEDENTE
AGU PARA O CARGO DE AUDITORES FISCAIS; 2.5.PRECEDENTE DA POLÍCIA
RODOVIÁRIA

FEDERAL

INAUGURADA

EMANADO
PELA

PELA

CONJUR/MJ

CJU-PI;

2.6.DIVERGÊNCIA

NO

PARECER

n

00319/2014/CEP/CONJUR-MJ/CGU/AGU; 2.7.NECESSIDADE DE REANÁLISE
DA

MATÉRIA

2.8.

NOTA

N°100/2010/CEP/CGLEG/CONJUR/MJ.

INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING; – 3. Considerações finais – 4. Referências.
1.Introdução
O estudo originou-se da submissão do PARECER Nº 158/2018 CJUAC/FAS/CGU/AGU, da lavra do Advogado da União, Felipe de Andrade Sá, à
aprovação do Consultor Jurídico no Estado do Acre, encartado nos autos do
processo de NUP: 08219.000987/2018-56.
A pesquisa foi realizada na legislação, doutrina, e especialmente junto aos
órgãos PRF, SIPEC, SRPRF/AC, DPRF, CJU/PI, CJU/SP, e CONJUR/MJ, todos
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contactados via e-mail ou por telefone, o que engradeceu o estudo em face das
diversas fontes.
Ocorre que, apesar da emissão de despacho do Consultor Estadual, a matéria
detém repercussão nacional, havendo ainda divergência interna no âmbito
interno da AGU entre a posição encartada pela CONJUR/MJ e aquela adotada
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pela CJU/PI e CJU/AC, motivo pelo qual, ao final, carente de uma posição
definitiva, os autos foram levados à Câmara Regional de Uniformização, na
forma da LC/73, combinado com artigo 4º, IV, do Ato Regimental nº 1/2016 [1].
2. Desenvolvimento
O supracitado estudo deu origem ao DESPACHO nº 00169/2018/CJUAC/CGU/AGU, reproduzindo-se abaixo sua fundamentação:
EMENTA:

CONTRATOS

SERVIÇOS

DE

PROJETO

BÁSICO

ADMINISTRATIVOS.

ENGENHARIA.
POR

ASSINATURA

SERVIDOR

DE

POLICIAL

RODOVIÁRIO FEDERAL, COM INSCRIÇÃO NO CREA.
AUSÊNCIA DO CARGO DE ENGENHEIRO NO
ÓRGÃO. ATIVIDADE INESPECÍFICA DE GESTÃO.
PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
SUBMISSÃO DOS AUTOS AO SIPEC E À CÂMARA
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
2.1.ENQUADRAMENTO DO OBJETO E EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO
TÉCNICA
De início, há que se pontuar que a PRF/AC justifica a necessidade
da contratação ao mencionar o estado de conservação do seu imóvel, já há quase
02 (dois) anos sem qualquer manutenção predial, a saber: “pintura desbotada,
com umidade e descascando, ambientes sem iluminação ou com iluminação
deficiente, tomadas danificadas, fechaduras quebradas, coberturas das áreas de
222
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serviço, frota, circulação e depósito danificadas, condutores elétricos soltos e
expostos e piso molhado.”
Pois bem, o objeto a ser contratado não envolve qualquer inovação
ou subjetividade, porém, carece esta CJU de atribuição técnica, a fim de qualificar
o respetivo serviço como comum de engenharia ou obra.
Breve pesquisa nos apontou que a ORIENTAÇÃO TÉCNICA IBRAOP
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OT -IBR 002/2009[2], nos itens 3 e 4, a definição de obra e serviço de engenharia,
respectivamente, e por fim, no item 7, atribui ao órgão a responsabilidade pela
correta qualificação/definição, in verbis:
3. DEFINIÇÃO

DE OBRA

Obra de engenharia é a ação de construir, reformar, fabricar,
recuperar ou ampliar um bem, na qual seja necessária a
utilização

de

conhecimentos

técnicos

específicos

5

envolvendo a participação de profissionais habilitados
conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66.
4. DEFINIÇÃO

DE SERVIÇO DE ENGENHARIA

Serviço de Engenharia é toda a atividade que necessite da
participação e acompanhamento de profissional habilitado
conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66, tais como:
consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar,
adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir. Incluem-se
nesta definição as atividades profissionais referentes aos
serviços técnicos profissionais especializados de projetos e
planejamentos,

estudos

técnicos,

pareceres,

perícias,

avaliações, assessorias, consultorias, auditorias, fiscalização,
supervisão ou gerenciamento.
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7.

DISPOSIÇÕES

COMPLEMENTARES

QUANTO

AOS

ENQUADRAMENTOS
7.1.A obra é um conjunto orgânico de serviços que,
agregados, se complementam e formam um todo com
função definida e completa. O enquadramento como obra
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ou serviço de engenharia deve ser feito em função do objeto
a ser executado, e da ação ou atividade definida nos itens 3
e 4, sendo independente de quantidade, porte ou custo;
7.2 A análise de enquadramento de Obras e Serviços de
Engenharia

depende

de

conhecimento

técnico

específico em conformidade com a Lei Federal nº
5.194/66;
7.3 Para o correto enquadramento é indispensável a perfeita
caracterização do objeto a ser contratado, sucinta e clara.
É justamente em razão da natureza técnica da atividade, seja ela
de obra ou de serviço comum de engenharia, que a habilitação técnica é
considerado requisito para elaboração do projeto básico, e mais, também das
planilhas orçamentárias. Eis o que previsto na legislação de regência:
LEI Nº 6.496 - DE 7 DE DEZ 1977[3]
Art. 1º- Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de
obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais
referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica
sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).
DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 [4]
Art. 10. A anotação de responsabilidade técnica pelas
planilhas orçamentárias deverá constar do projeto que
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integrar o edital de licitação, inclusive de suas eventuais
alterações.
ORIENTAÇÃO TÉCNICA
4. DEFINIÇÃO DE PROJETO BÁSICO[5]
Projeto Básico é o conjunto de desenhos, memoriais
descritivos, especificações técnicas, orçamento, cronograma
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e demais elementos técnicos necessários e suficientes à
precisa caracterização da obra a ser executado, atendendo
às Normas Técnicas e à legislação vigente, elaborado com
base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade e o
adequado tratamento ambiental do empreendimento.
Deve estabelecer com precisão, através de seus elementos
constitutivos, todas as características, dimensões,
5

especificações, e as quantidades de serviços e de materiais,
custos e tempo necessários para execução da obra, de forma
a evitar alterações e adequações durante a elaboração do
projeto executivo e realização das obras.
Todos os elementos que compõem o Projeto Básico
devem ser elaborados por profissional legalmente
habilitado, sendo indispensável o registro da respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica, identificação do
autor e sua assinatura em cada uma das peças gráficas e
documentos produzidos. (grifo nosso)
Na espécie, o termo de referência/Projeto básico foi assinado pelo
servidor VISLAN CAMPOS DOS REIS - engenheiro civil, formado pela
Universidade

Federal

do

Acre
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(https://www.escavador.com/sobre/9143793/vislan-

campos-dos-reis),

qualificado nos autos como agente de infraestrutura da PRF.
De tal fato, exsurge o questionamento quanto às atribuições do
cargo de policial rodoviário federal, e se o ato praticado estaria na linha de
desdobramento deste, ou, ao revés, haveria subsunção do ato ao malfadado
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desvio de função tipificado no arts. 117, XVII, e 130 da Lei nº 8.112/90, ou ofensa
à exclusividade estatuída no art. 7 da Lei 9.654
/98.
2.2. DOS CARGOS NO ÂMBITO DO DPRF
O objeto em discussão é denso, e tormentoso, vez que, se imiscui
em matéria, inclusive, de necessária manifestação do MPOG/SIPEC, porém, a
enfrentaremos, objetivando auxiliar no deslinde da questão.
Breve pesquisa demonstra que na PRF existem os seguintes cargos:
policial rodoviário federal, com atribuições dada pela citada lei 9.654, e agentes
administrativos[6] de nível médio e superior, com atribuições elencadas na Lei
11.095/2005.[7]
Ocorre que os cargos administrativos que exigem nível superior,
quais sejam, técnico de nível superior e técnico em assuntos educacionais, não
possuem em suas atribuições atividades correlacionadas à área de engenharia, e
mais, o DPRF não possui o cargo de engenheiro ou técnico de edificações em
seus quadros, vejamos as atribuições constantes dos editais dos referidos cargos:
2.1 NÍVEL SUPERIOR
CARGO 1: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR– Classe A, Padrão
I
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão
de curso de nível superior em qualquer área de formação,
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fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC).
ATRIBUIÇÕES: atividades relacionadas com supervisão,
programação, coordenação ou execução especializada, em
grau de maior complexidade, referentes a estudos,
pesquisas, análises, administração e projetos referente às
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atribuições relacionadas com as competências da Polícia
Rodoviária Federal.
CARGO 2: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS–
Classe A, Padrão I
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão
de curso de nível superior em Pedagogia, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo MEC.
5

ATRIBUIÇÕES: elaborar, instruir, analisar e acompanhar
processos no âmbito educacional; contribuir com a
organização, a coordenação e o assessoramento de
atividades pertinentes à área educacional em suas várias
especificidades; promover contatos com diversos setores da
instituição e parceiros, para a implementação de programas
e projetos; participar d e estudos técnicos e científicos em
assuntos de sua competência e área de atuação; elaborar,
supervisionar, avaliar, controlar e executar estudos técnicos
e estatísticos; participar de elaboração, coordenação
eexecução de projetos institucionais e interinstitucionais,
integrar comissões e eventos relacionados à administração,
ao ensino, à pesquisa; participar na elaboração de normas
internas; elaborar documentação técnica, redigir relatórios
de análise com parecer e laudo técnico dentro da área de
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atuação e demais atribuições relacionadas à Polícia
Rodoviária Federal.
2.3.DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL.
NOVOS DIPLOMAS NORMATIVOS.
O cargo de policial rodoviário federal, atualmente, exige
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formação genérica em nível superior, conforme se depreende do art. 2 da lei
9.654/98[8]:
Art. 2o-A. A partir de 1o de janeiro de 2013, a Carreira de que
trata esta Lei, composta do cargo

de Policial Rodoviário

Federal, de nível superior, passa a ser estruturada nas
seguintes classes: Terceira, Segunda, Primeira e Especial, na
forma do Anexo I-A, observada a correlação disposta no
Anexo II-A. (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012)
Nesse sentir, apenas se exige formação genérica superior para
ingresso na carreira de Policial Rodoviário Federal.
Ocorre que, a lei de regência do cargo, estabeleceu atribuições,
aos

servidores

da

classe

especial, essencialmente ligadas à direção,

planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação administrativa e
operacional, além daquelas ordinariamente ligadas à atividade operacional,
senão vejamos:
Art. 2o-A.
§ 1o As atribuições gerais das classes do cargo de Policial
Rodoviário Federal são as seguintes: (Incluído pela Lei nº
12.775, de 2012)
- Classe

Especial: atividades de

administrativa,

envolvendo

natureza

direção,

policial

e

planejamento,

coordenação, supervisão, controle e avaliação administrativa
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e operacional, coordenação e direção das atividades de
corregedoria, inteligência e ensino, bem como a articulação e
o intercâmbio com outras organizações e corporações
policiais, em âmbito nacional e internacional, além das
atribuições da Primeira Classe; (Incluído pela Lei nº 12.775, de
2012)
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- Primeira Classe: atividades de natureza policial, envolvendo
planejamento, coordenação, capacitação, controle e execução
administrativa e operacional, bem como articulação e
intercâmbio com outras organizações policiais, em âmbito
nacional, além das atribuições da Segunda Classe; (Incluído
pela Lei nº 12.775, de 2012)
- Segunda Classe: atividades de natureza policial envolvendo
5

a execução e controle administrativo e operacional das
atividades inerentes ao cargo, além das atribuições da
Terceira Classe; e (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012)
- Terceira Classe: atividades de natureza policial envolvendo a
fiscalização,

patrulhamento

e

policiamento

ostensivo,

atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e
demais atribuições relacionadas com a área operacional do
Departamento de Polícia Rodoviária Federal. (Incluído pela Lei
nº 12.775, de 2012)
Assim sendo, atividades de gestão financeira, pagamento, recursos
humanos, orçamentárias, contratual e de licitação, já são realizadas
internamente pelos agentes policiais. Tal c o n c l u s ã o é extraída do revogado
Regimento Interno da PRF - Aprovado pelo MJ na Portaria 1.375 de 02 de agosto
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de 2007[9] -, atualmente revogado, mas com funções mantidas no novo diploma
mais adiante tratado, in verbis:
II - Unidades Desconcentradas
1. Superintendências

Regionais de Polícia Rodoviária Federal -
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SRPRF
1.1.

Núcleo de Apoio Técnico - NUAT

1.2.

Núcleo de Comunicação Social - NUCOM

1.3.

Núcleo de Inteligência - NUINT

1.4.

Seção de Policiamento e Fiscalização - SPF

1.4.1.

Núcleo de Operações Especiais - NOE

1.4.2.

Núcleo de Multas e Penalidades - NMP

1.4.3.

Núcleo de Registro de Acidentes e Medicina Rodoviária –
NURAM

1.5.

Seção Administrativa e Financeira - SAF

1.5.1.

Núcleo de Orçamento e Finanças - NUOFI

1.5.2.

Núcleo de Patrimônio e Material - NUPAT

1.5.3.

Núcleo de Documentação - NUDOC

1.5.4.

Núcleo de Serviços Gerais - NUSEG

1.5.5.

Núcleo de Telemática - NUTEL

1.6.

Seção de Recursos Humanos - SRH

1.6.1.

Núcleo de Legislação e Capacitação de Pessoal - NUCAP

1.6.2.

Núcleo de Administração de Pessoal - NUAP

1.7.
1.7.1.
1.8.
1.8.1.

Corregedoria Regional - CR
Núcleo de Assuntos Internos - NUAI
Delegacia de Polícia Rodoviária Federal - DelPRF
Núcleo de Policiamento e Fiscalização - NPF (grifo nosso)
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É dizer, portanto, que os policiais rodoviários federais, já exercem
funções administrativas, muitas delas, inclusive, privativas de algumas profissões,
a exemplo da Administração, Contabilidade[10], etc. Como exemplo citamos a
Seção Administrativa e Financeira- SAF prevista no item 1.5 acima transcrito,
sendo sua atribuição licitar, gerir contratos e organizar o patrimônio, e a qual esta
ligada a área de Orçamento e Finanças - NUOFI, Patrimônio e Material - NUPAT,
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Documentação - NUDOC, Serviços Gerais - NUSEG, e Telemática - NUTEL.
Ainda com fundamento no Regimento Interno de 2007, a Direção
Geral da PRF criou, por meio de Portaria nº 38, de 29 de fevereiro de 2012, a
função de agente de infraestrutura predial, regulando sua atuação, ligada
intimamente às obras e serviços técnicos de engenharia no âmbito do
departamento, vejamos:
PORTARIA Nº 38, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012.
5

Institui e regulamenta a função de Agente de
Infraestrutura Predial.
A

DIRETORA-GERAL

DA

POLÍCIA

RODOVIÁRIA

FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art.
101, inciso XX, do Regimento Interno da Polícia
Rodoviária Federal, instituído pela Portaria nº 1.375,
de 2 de agosto de 2007, do Senhor Ministro de Estado
da Justiça, publicada no Diário Oficial da União de 6
de agosto de 2007;
CONSIDERANDO que a uma adequada infraestrutura
predial, composta por sedes,delegacias, postos e
demais edificações, é fundamental para o pleno
desenvolvimento

das

atividades

da

PRF;
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CONSIDERANDO que o atual organograma da PRF
não prevê, em sua estrutura funcional, uma
área exclusiva para o desempenho de atividades
relacionadas à gestão da infraestrutura predial no
âmbito de suas Unidades Desconcentradas;
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CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a gestão
da infraestrutura predial do Órgão, em especial quanto
às demandas regionais;
RESOLVE:
Art. 1º Instituir a função e as competências do
Agente de Infraestrutura Predial.
Art. 2º Ao Agente de Infraestrutura Predial compete:
I

– fornecer suporte técnico à Unidade Regional

nos processos de contratação de projetos,serviços
e obras de construção, reforma e manutenção das
edificações da circunscrição regional;
II

–

consolidar,

no

âmbito

da

Regional,

as

informações referentes ao planejamento anual de
obras e demais contratações correlatas como
projetos, ensaios, laudos técnicos, dentre outros;
III

– subsidiar a Unidade Regional na coleta,

avaliação

e

adequada

caracterização

das

demandas referentes à sua infraestrutura predial;
IV –

realizar vistorias e emitir relatórios e pareceres

com o objetivo de subsidiar a Unidade Regional
com

informações

técnicas

relacionados à infraestrutura de

nos

assuntos

imóveis

que
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estejam sendo utilizados ou que tenham sua
potencial utilização pleiteada pela Regional;
V

– acompanhar e orientar os trabalhos executados

por comissões designadas para a realização de
atividades afetas à área de infraestrutura predial no
âmbito da Unidade Regional,dentre as quais:a)
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Comissões de Fiscalização de Obras;b) Comissões
de Recebimento para projetos, serviços e obras de
construção civil relacionados às edificações

da

circunscrição regional;c) Comissões para realização
de estudos técnicos.
VI –

colaborar

com

a

DIPROJ/CGPLAM

no

levantamento e envio de informações relativas à área,
5

bem como na revisão, atualização e aprimoramento
dos padrões e procedimentos empregados, visando à
otimização dos recursos disponíveis e ao alcance dos
objetivos institucionais;
VII

– viabilizar, no âmbito da Unidade Regional, a

implementação das diretrizes e normas relativas à
execução de obras e ao desenvolvimento de projetos
de

infraestrutura

predial

emanadas

pela

DIPROJ/CGPLAM situada na Sede Central do DPRF;
Art. 3º O Agente de Infraestrutura Predial desenvolverá
prioritariamente as atividades relacionadas no artigo anterior
evitando a interrupção dos serviços e o comprometimento
das metas institucionais em função de quaisquer outras
atribuições;
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Art. 4º As regionais deverão tomar as providências para que
os Agentes de Infraestrutura Predial tenham meios e
disponibilidade de tempo para atuação em suas atividades,
podendo conceder horários e locais alternativos de trabalho,
conforme a conveniência do serviço, desde que de forma
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devidamente justificada e em consonância com a legislação
vigente;
Art. 5º As Unidades Regionais terão o prazo de 15 dias a
partir da publicação da presente portaria, para designarem
seus respectivos Agentes de Infraestrutura Predial, titular e
suplente,por meio de Portaria do dirigente máximo regional;
Art. 6º As dúvidas e casos omissos da presente portaria serão
resolvidos pelo Coordenador-Geral de Planejamento e
Modernização Rodoviária da PRF;
Art. 7º Esta portaria entra em
vigor na data de sua
publicação. MARIA ALICE
NASCIMENTO SOUZA DiretoraGeral
Não bastasse, objetivando melhorar a governabilidade, ainda sob a
batuta do Ministério da Justiça e Segurança Pública, buscou-se empoderar o
Departamento de Polícia Rodoviária Federal por meio da Portaria nº 820, de 29
de setembro de 2017[11] criando instrumentos mais eficazes de gestão.
Referida portaria, em seu anexo XIV, estabeleceu um conjunto de
funções, em sua maioria, essencialmente administrativas, para gestão da
instituição policial, considerando sobretudo os princípios de eficiência e
governança pública. Como exemplo, citamos a criação, no bojo da estrutura da
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PRF, de um setor intimamente ligado à área de projetos de engenharia,
denominado de DIP - Divisão de Infraestrutura Predial, e também de um Núcleo
de Administração Predial.
Seguindo à tendência de reestruturação da Polícia Rodoviária
Federal, foi publicada pelo então Ministério da Justiça e Segurança Pública a
Portaria nº 6, de 04 de janeiro de 2018[12], aprovando o novo regimento interno
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da instituição, mantendo os cargos de direção e chefia da instituição, ainda que
ligados à área administrativa, em mãos dos policiais.
Em acréscimo às mudanças legislativas já engendradas, foi
publicada em 26 de fevereiro do corrente ano a Medida Provisória no
821/2018[13], convertida na lei no 13.690/2018[14], criando o novo Ministério da
Segurança Pública.
Concluindo a modernização dos órgãos da área de segurança foi
5

publicado o Decreto nº 9.360 de 07 de maio de 2018[15], o qual estabeleceu,
expressamente, no art. 33, abaixo transcrito, competir à Diretoria-Executiva da
PRF dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de planejamento,
orçamento, administração financeira, gestão de pessoas, serviços gerais,
engenharia e tecnologia da informação no âmbito da Polícia Rodoviária Federal.
Art. 32. Ao Departamento de Polícia Rodoviária
Federal cabe exercer as competências estabelecidas
no art. 144, § 2º da Constituição, no art. 20 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, no Decreto nº
1.655, de 3 de outubro de 1995, e, especificamente:
I

- planejar, coordenar e executar o policiamento, a

prevenção e repressão de crimes nas rodovias
federais e áreas de interesse da União;
II -

exercer os poderes de autoridade de trânsito nas
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rodovias e estradas federais;
- executar o policiamento, a fiscalização e a

III

inspeção do trânsito e do transporte de pessoas,
cargas e bens;
- planejar e executar os serviços de prevenção de

IV
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acidentes e salvamento de vítimas nas rodovias e
estradas federais;
V

- realizar perícias de trânsito, levantamentos de

locais, boletins de ocorrências, investigações, testes
de dosagem alcoólica e outros procedimentos
estabelecidos em leis e regulamentos, imprescindíveis
à elucidação dos acidentes de trânsito;
- assegurar a livre circulação das rodovias e

VI

estradas

federais,

notadamente

em

casos

de

acidentes de trânsito, manifestações sociais e
calamidades públicas;
VII

- manter articulação com os órgãos de trânsito,

transporte, segurança pública, inteligência e defesa
civil, para promover o intercâmbio de informações;
VIII

- executar, promover e participar das atividades

de orientação e educação para a segurança no
trânsito, bem como desenvolver trabalho contínuo e
permanente de prevenção de acidentes de trânsito;
IX

- informar ao órgão de infraestrutura sobre as

condições da via, da sinalização e do tráfego que
possam comprometer a segurança do trânsito, e
solicitar e adotar medidas emergenciais à sua
236
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proteção;
X

- credenciar, contratar, conveniar, fiscalizar e adotar

medidas de segurança relativas aos serviços de
recolhimento, remoção e guarda de veículos e
animais e escolta de transporte de produtos
perigosos, cargas superdimensionadas e indivisíveis; e

escolta

dos

deslocamentos

do

Presidente
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- planejar e executar medidas de segurança para a

XI

da

República, Ministros de Estado, Chefes de Estado,
diplomatas estrangeiros e outras autoridades, nas
rodovias e estradas federais, e em outras áreas,
quando solicitado pela autoridade competente.
Art. 33. À Diretoria-Executiva compete dirigir,
5

planejar,

coordenar,

controlar

e

avaliar

as

atividades de:
I

-

planejamento,

financeira,

gestão

orçamento,
de

pessoas,

administração
serviços

gerais,

ENGENHARIA e tecnologia da informação no âmbito
da Polícia Rodoviária Federal;
II

- comunicação social, assuntos parlamentares,

relações institucionais e internacionais, de promoção
de

Direitos

Humanos,

Ouvidoria,

Serviço

de

Informações ao Cidadão, Governança, Gestão de
Risco e Controle Interno no âmbito da Polícia
Rodoviária Federal;
III

- consolidação da proposta orçamentária anual e

plurianual no âmbito da Polícia Rodoviária Federal;
IV

- avaliação de projetos e atividades, consideradas
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as diretrizes, os objetivos e as metas constantes do
plano plurianual e do plano estratégico do órgão; e
V

- avaliação das propostas de atos normativos ou

para estabelecimento de parcerias com outras
instituições, encaminhadas pelas Coordenações-
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Gerais e Corregedoria-Geral da Polícia

Rodoviária

Federal, no âmbito de suas competências, para
posterior deliberação da Direção- Geral. (grifo nosso)
Frente ao novel Decreto, parece-nos induvidoso que esta norma
veio a aclarar as atribuições constantes do art. 2o-A, I, da lei 9.654/98, passando
a dispor, textual e expressamente, que as atividades de engenharia poderão
ser levadas a efeito, ainda que, excepcionalmente, e de forma voluntária, por
aqueles que desenvolvem a direção do órgão, que são os agentes de classe
especial, com atividades inespecíficas.
2.4.PRECEDENTE AGU PARA O CARGO DE AUDITORES FISCAIS.
A AGU já se pronunciou em situação similar, qual seja, sobre a
confecção de projetos de engenharia por auditores fiscais. Estes, assim como os
PRFs, ingressam por meio de concurso para cargo que exigia curso superior
genérico, se utilizando portanto, a Administração, do conhecimento adquirido
pelo servidor, detentor de formação acadêmica de engenharia, em atividades
denominadas como "inespecíficas" do cargo, em face da previsão constante do
DECRETO Nº 6.641, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2008[16]. Vejamos o conteúdo da
nota 3517-3.24/2012/PPL/CONJUR- MP/CGU/AGU:
05.

Não há desvio de função o fato de os citados

servidores exercerem, em caráter excepcional, as atividades
de profissionais anteriormente mencionadas, tendo em vista
o disposto no art. 5, inciso, I do Decreto n 6641 de 10 de
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novembro e 2008, que estabelece: O regimento interno
desta Consultoria, aprovado pela Portaria n 232, de 3 de
agosto de 2005, prevê, em seu art. 1, o seguinte:
Art. 5o Os ocupantes dos cargos efetivos de Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil e de Analista-Tributário da
Receita Federal do Brasil, em caráter geral e concorrente,
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poderão ainda exercer atribuições inespecíficas da Carreira
de Auditoria da Receita Federal do Brasil, desde que
inerentes às competências da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, em especial:
I - executar atividades pertinentes às áreas de programação
e de execução orçamentária e financeira, contabilidade,
licitação e contratos, material, patrimônio, recursos humanos
5

e serviços gerais;
06.

Logo, ao exercer, no interesse da Administração, as

atividades inespecíficas, nelas incluídas as atividades de
contabilidade e engenharia, não se pode exigir dos
mencionados servidores o ônus de suportar com os custos
relacionados ao desempenho dessas profissões.
07.

Portanto, acompanho, s.m.j, o posicionamento

defendido pela CONJUR/MP e PGFN, no sentido de que
compete à União custear as anuidades das respectivas
entidades de classe e demais encargos, tais como a ART
(anotação de Responsabilidade Técnica), sob pena de auferir
os benefícios sem arcar com os ônus."
Importante termos em mente que, em relação aos auditores fiscais,
já houve manifestação do Consultor Geral da União, pelo despacho nº
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1.195/2012, nos autos do processo nº 10168.005341/2002-92, fundamentandose no
Parecer PGFN/CJU 3577/2002 da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e dos Parecer PGFN/CJU 03/2008 e Parecer MP/CONJUR/DP 075-
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3.27/2010.
Cargo

PRF

Auditor fiscal

Exigência para ingresso

Qualquer formação superior

Qualquer formação
superior

Cargo de engenheiro

Não existe

Não existe

Decreto nº 9.360/2018

Decreto nº 6.641/2008

Divergência CONJUR/MJ x

Aprovação pelo

CJU/PI e AC

Despacho CGU

Previsão de
atividades
inespecíficas

Posição da AGU

1.195/2012
A situação sob análise se amolda à inteireza ao caso dos auditores
fiscais. Na espécie, ambas as carreiras exigem nível superior genérico para
ingresso em seus quadros, sendo que o Decreto nº 6.641/2008 para os Auditores,
e o novel Decreto nº 9.360/2018, para a PRF, autoriza que o detentor de tais
cargos, de forma voluntária, e excepcional, no interesse do órgão, exerçam
atividades denominadas de inespecíficas.
2.5.PRECEDENTE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
EMANADO PELA CJU-PI
Em precedente específico, levado à discussão pela PRF do Piauí, a
CJU/PI, no Parecer nº 194/2014/CJU- PI/CGU/AGU, da lavra do Advogado da
União, Dr. Manoel Paz e Silva Filho, aprovado pelo Coordenador, Dr. Marcos
Augusto de Carvalho Lopes, manifestou-se pela possibilidade de elaboração de
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Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591340

www.conteudojuridico.com.br

TR ou PB por agente da polícia rodoviária federal, vejamos os termos e
orientações que fundamentaram o ato:
“[...]7. Considerando, então, a semelhança das disposições
legislativas, deve-se adotar a mesma razão jurídica da
interpretação utilizada nos pareceres mencionados, no
sentido que, em caráter excepcional, é possível o exercício
Boletim Conteúdo Jurídico n. 875 de 13/10/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

de atividade de engenharia por parte de policiais rodoviários
federais, desde que estejam devidamente inscritos no
conselho competente e sejam as atividades destinadas à
própria Administração.[...]”
“[...]12. Isto posto, conclui-se que a legislação que dispõe
sobre as atribuições e competências do cargo de Policial
Rodoviário Federal permite aos policiais devidamente
5

habilitados perante o Conselho competente a realização das
atividades relacionadas ao exercício das atribuições do
Departamento

de

Polícia

Federal,

ainda

que,

excepcionalmente, estejam relacionados à profissão de
engenheiro, à semelhança da situação analisada nos
Pareceres PGRN/CJU n. 3577/2002, PGNF/CJU n. 03/2008 e
Parecer MP/CONJUR/DPC n. 075-3.27/2010 –que foram
utilizados como fundamento da uniformização da matéria
tratada no Despacho n. 1195/2012 do Consultor- Geral da
União. Entretanto, pela especificidade da matéria, a consulta
deverá ser encaminhada ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão,conforme preconiza o Parecer GQ-46,
antes citado, para fins de uniformização conclusiva.[...]”
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Em face de possível repercussão nacional, e por envolver matéria
atinente a pessoal civil da União, e considerando o entendimento esposado no
GQ 46, os autos foram encaminhados ao órgão central do SIPEC.
2.6. DIVERGÊNCIA INAUGURADA PELA CONJUR/MJ NO

PARECER

00319/2014/CEP/CONJUR-MJ/CGU/AGU.
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Em atenção ao Parecer nº 194/2014/CJU-PI/CGU/AGU os autos
foram encaminhados ao SIPEC, o qual, por meio do DESPACHO Nº
1044/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 20 de outubro de 2014, assinado
pelo estagiário – DIPCC Sr. Victor Oliveira Dias e, pela Chefe de Divisão de
Planos de Cargos e Carreiras, Sra. Tânia Jane Ribeiro da Silva, exarou o
seguinte pronunciamento:
“[...]7. Destarte, lembre-se que os processos encaminhados à
Secretaria de Gestão Pública, quando da realização de
consultas relacionadas a orientação e esclarecimento de
dúvidas concernentes à aplicação da legislação de recursos
humanos, passam por uma rigorosa triagem, na qual se
verifica a adequação aos requisitos previstos na indigitada
ON nº07/2012, e caso não atendam tais requisitos, serão
encaminhados aos órgãos demandantes para que procedam
à devida adequação.
8.

Portanto, somente em caso de dúvida pertinente,

devidamente justificada, e acerca daqual não tenha a SEGEP
se manifestado anteriormente, poderão tais feitos retornar a
esta Secretaria para análise, sem prejuízo do que dispõe a
referenciada Orientação Normativa,especialmente quanto à
necessidade de submissão de suas dúvidas ao órgão
setorialcorrespondente.
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Por isso, restituam-se os autos à Coordenação-

9.

Geral de Administração do Departamento de Polícia
Rodoviária Federal, para conhecimento e providências.[...]"
Nesse diapasão, os autos foram remetidos à Divisão de Recursos
Humanos da Coordenação-Geral de Recursos Humanos, pelo Coordenador-Geral
de Administração do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, em 24 de
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agosto de 2014, para “...conhecimento, análise e diligencias necessárias com
vistas ao atendimento do pleito formulado pela 17ª SRPFR/PI.”
Conforme se observa no breve histórico feito pela Advogada da
União, Dra. Regina Maria Fleury Curado, o processo recebeu, no âmbito interno
na PRF, em 10 de novembro de 2014, por meio do Despacho nº 1879/2014DIREC, o “De acordo” do Coordenador-Geral de Recursos Humanos Substituto, à
manifestação do Policial Rodoviário Federal, Sr. Hudson Sergio de Araújo, o , às
5

fls. 24 até 29, concluindo pela impossibilidade:
a)

de

Policial

Rodoviário

Federal

graduado

em

engenharia emitir anotação de responsabilidade técnica
(ART) e;
b)

da União custear as despesas referentes a anuidade do

CREA e da emissão da ART.
Não obstante a citada conclusão, ao final do despacho, formulou
dúvidas sobre a matéria, bem como concluiu pelo encaminhamento dos autos à
Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, para pronunciamento.
Ocorre que, conforme fundamentação contida nos itens 8 e 9 do
DESPACHO Nº 1044/2014/CGNOR /DENOP/SEGEP/MP, após manifestação do
órgão setorial, persistindo dúvida fundamentada, o processo deveria, s.m.j., ter
sido novamente envido ao SIPEC, e não à CONJUR/MJ.
Nesse diapasão, nos parece que a matéria ainda não sofreu o
devido tratamento no âmbito do SIPEC, motivo pelo qual orientamos que os
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autos sejam a este órgão enviados, em cópia ou por processo apenso, a fim
de não causar prejuízo à contratação buscada pela PRF. Saliente-se que, por
cautela, orientamos que seja seguido o contido no parecer aprovado por este
consultor, no sentido de que engenheiro, que não policial, assine o TR ou PB,
o que pode ser buscado por meio de processo licitatório próprio, ou, por
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cooperação com outro órgão federal, a exemplo do 7 BEC, em Rio Branco.
Pois bem, ainda que equivocadamente enviado à CONJUR do
Ministério da Justiça, esta emitiu o PARECER nº 00319/2014/CEP/CONJURMJ/CGU/AGU (NUP: 08668.001765/2014-39), o qual concluiu:
17.

Assim, em face do exposto, seja-nos permitido

concluir que, no caso sob exame, é vedado ao
servidor público, titular do cargo de Policial
Rodoviário Federal, que têm suas atribuições e
funções definidas em lei, o exercício das funções e
atribuições próprias e

privativas do cargo

de“engenheiro”. Exceto quando o desvio decorre
de situação emergencial e é transitória, frise-se,
situação essa em que, em tese, não se enquadra o
exercício da função de engenheiro, ou seja: seriam
as situações emergenciais (calamidade pública,
catástrofe, epidemia, etc.), nas quais se exige uma
solidariedade

de

todos

necessidades impostas

por

para
uma

superar

as

adversidade

excepcional e não prevista.
18.

Por outro lado, com relação ao questionamento

“se é possível pagamento de anuidade junto ao
Conselho Regional de Engenharia (CREA) e das
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despesas para emissão da ART por parte da União,”
oportuno aqui transcrevermos a doutrina de Roque
Antonio Carrazza in “Curso de Direito Constitucional
Tributário”[3], no qual assevera:“[...]II – Já, as
contribuições

de

interesse

das

categorias

profissionais ou econômicas, como instrumento de
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sua atuação nas respectivas áreas, destinam-se a
custear entidades(pessoas jurídicas de direito público
ou privado) que têm por escopo fiscalizar e regular o
exercício de determinadas atividades profissionais ou
econômicas, bem como representar,coletiva ou
individualmente,

categorias

profissionais,

defendendo seus interesses.Enquadram-se nesta
5

categoria as contribuições arrecadadas, de seus
filiados, pelos sindicatos, as contribuições que os
advogados e os estagiários pagam à Ordem dos
Advogados do Brasil, as contribuições que os médicos
pagam ao Conselho Regional de Medicina etc.Tais
contribuições também são tributos (revestindo,
normalmente, a natureza de imposto),devendo,
destarte, ser instituídas ou aumentadas por meio de
lei ordinária, sempre obedecido o regime jurídico
tributário.Evidentemente,

as

“contribuições

de

interesse das categorias profissionais” só poderão ser
exigidas de quem efetivamente vier a beneficiar-se
atuando

num

dado

setor

profissional.Noutras

palavras, o legislador federal só poderá eleger o
sujeito passivo de tais“contribuições” dentre os que
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estiverem diretamente envolvidos com a atividade
profissional que de pretende disciplinar. Nunca
terceiros estranhos à tal atividade.[...]”
19.

Como se vê da doutrina acima transcrita,

respondendo ao questionamento de fl. 28,quanto a
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possibilidade

jurídica

de

a

União

pagar

as

contribuições referentes à anuidade do CREA e da
emissão da ART, observamos que o legislador federal
só

poderá

eleger

o

sujeito

passivo

de

tais

contribuições , no presente caso, o profissional
“engenheiro”, visto que essas contribuições, tidas
como tributo/imposto, pagas a várias entidades,
como à Ordem dos Advogados do Brasil/OAB, ao
Conselho Regional de Medicina/CRM, etc. entre as
quais, as dos “engenheiros”, ao CREA, nunca poderá
ser pagapor terceiros estranhos à tal atividade,
compreendendo aqui, a União, entendimento esse
também extensivo ao pagamento da emissão da ART.
É o parecer,
[1]

Mattos, Mauro Roberto Gomes de.Lei nº 8.112/90

interpretada/Mauro Roberto Gomes de Mattos. – Rio
de Janeiro : América Jurídica, 2008 – 4ª edição, p.
721/722.
[2]

Duarte Neto, Claudionor O Estatuto do Servidor

Público (Lei nº 8.112/90), à luz da constituição e da
jurisprudência /Claudionor Duarte Neto. – 2. ed. – São
Paulo : Atlas, 2011, p. 191.
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Roque Antonio Carrazza, 11ª edição, revista,

ampliada e atualizada, 02-1998, Malheiros Editores
LTDA., p. 369.
A consideração superior.
BRASÍLIA, 29 DE DEZEMBRO DE 2014. REGINA MARIA
FLEURY CURADO
Boletim Conteúdo Jurídico n. 875 de 13/10/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

ADVOGADO DA UNIÃO
Do excerto colacionado acima, observamos que a temática foi
antagonicamente tratada nos pareceres da CONJUR/MJ e da CJU/PI, distoando
também da posição ora adotada por esta CJU/AC, que levou em consideração os
novos diplomas administrativos do órgão e o advento do Decreto nº 9.360/2018.
Naquele momento da análise do parecer CONJUR, ao nosso singelo
sentir, outro equívoco ocorreu, uma vez que, face à divergência entre as
5

Consultorias ligadas à CGU, data vênia, os autos deveriam ter sido encaminhados
ao DECOR, órgão responsável, à época, por uniformizar o tema, fundamentado na
LC/73, combinado com artigo 9º do Ato Regimental nº 5/07, o qual assim dispõe:
Art. 9º Compete ao Departamento de Orientação e
Coordenação de Órgãos Jurídicos - DECOR:
I

- orientar e coordenar os trabalhos das Consultorias

Jurídicas dos Ministérios ou órgãos equivalentes e dos
Núcleos de Assessoramento Jurídico, especialmente no que
se refere à:
a)
b)

uniformização da jurisprudência administrativa;
correta aplicação das leis e observância dos

pareceres, notas e demais orientações da Advocacia-Geral
da União; e
c)

prevenção de litígios de natureza jurídica; e

II

- propor ao Consultor-Geral da União medidas
247
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relacionadas à atuação das Consultorias Jurídicas dos
Ministérios ou órgãos equivalentes e dos Núcleos de
Assessoramento Jurídico.
Diz-se à época, considerando que, atualmente, por força do Ato
Regimental nº 1/2016 da AGU, eventual divergência como a que aqui se apresenta
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deve ser dirimida pela Câmara Nacional de Uniformização, senão vejamos a dicção
do art. 4 do mencionado normativo:
Art. 4º Compete às Câmaras Regionais:
I - decidir questões em tese ou, de forma excepcional, em
concreto que lhes afetem as respectivas Consultorias quando
envolvida matéria relevante, do ponto de vista econômico,
político, social ou jurídico, segundo os valores envolvidos, a
amplitude regional ou a complexidade implicada, ainda que
restrita a uma única Consultoria;
II - solucionar os conflitos entre as Consultorias da respectiva
Região;
III - decidir quanto ao posicionamento da respectiva Região
no que toca aos conflitos entre o entendimento de uma
Consultoria vinculada e a decisão de outra Câmara Regional;
IV - solucionar os conflitos de entendimentos de uma
Consultoria vinculada e a decisão de Consultoria de diversa
Região.
§ 1º A Câmara Regional, na hipótese do inciso III, mantida a
divergência, submeterá a questão à Câmara Nacional.
§ 2º Na hipótese do inciso IV , a decisão será comunicada à
Consultoria da outra Região, para que provoque, se for o
caso, a respectiva Câmara Regional.
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2.7.NECESSIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA
Em razão dos novos diplomas normativos publicados nos anos de
2017 e 2018, tais como o novo regimento interno da instituição PRF (Portaria nº
6, de 04 de janeiro de 2018), a criação

do Ministério Extraordinário

da

Segurança Pública (lei no13.690/2018), e especialmente, o Decreto 9.360 de 07
de maio de 2018, entende esta CJU que o pleito carece de nova análise, a uma,
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pelo SIPEC, a duas, pela Câmara Regional de Uniformização da AGU, órgão
atualmente imbuído de atribuição para dirimir a presente divergência instalada
entre a CJU/PI, CJU/AC e a CONJUR/MJ.
2.8. NOTA N° 100/2010/CEP/CGLEG/CONJUR/MJ. INAPLICABILIDADE.

DISTINGUISHING.
Em análise do tema, no âmbito da Políca Federal, a CJU/SP foi
instada

a

se

manifestar,

e

após

análise,

emitiu

o

PARECER

5

Nº0617/2012/CAOP/CJU-SP/CGU/AGU – SRPF, da lavra do Advogado da União,
Dr. Carlos Alberto de Oliveira Pinto, aprovado pela Coordenação.
No bojo do referido ato enunciativo, o parecerista tratou do tema
nos parágrafos 06 e 18, especialmente, concluindo pela possibilidade da
elaboração de Termo de Referência ou Projeto Básico de serviço de engenharia e
obra por integrante da carreira de agente da policial federal, vejamos:
06. Por outro lado, restou comprovada a autorização da
designação de servidores dos cargos da carreira Policial
Federal, que estejam regularizados junto aos Conselhos
Regionais de Engenharia e Arquitetura – CREA – c o m o n o
caso,aoqueparece,doautordoProjetoBá
s i c o n º 0 7 5 / 2 0 1 1 para atuarem junto à Divisão de
Projetos de Edificações e Obras DEOB/CPLAM/DLOG/DPF
(fls. 256 anverso e verso) ; a nomeação do Superintende
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Regional de Polícia federal no estado de São Paulo (fls. 258),
bem como a nomeação dos Pregoeiros e Equipes de Apoio
da SRPF/SP (fls. 260).
(...)
18. Pois bem, o Projeto Básico foi elaborado pelo Setor
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Técnico da SRDPF, na pessoa do Agente de Polícia Federal –
Ronaldo

Cruz.

Vide,

no

ponto

a

Anotação

de

Responsabilidade Técnica - ART encartada às fls. 36 destes
autos, não havendo aprovação por autoridade superior,
conforme determina o Legislador e como já restou apontado
alhures neste Parecer
Ocorre que, a POLÍCIA FEDERAL possui em seus quadros o cargo
de engenheiro! Nesse sentir, embora respeite a posição encartada pela CJU/SP,
é precio dar razão à CONJUR/MJ que, ao exarar a NOTA n° 100/2010
/CEP/CGLEG/CONJUR/MJ bem pontuou a questão, vejamos:
17.

Apenas a título exemplificativo, faz-se referência a

alguns cargos do referido Plano Especial de Cargos do
Departamento de Polícia Federal, estruturado no art. 2° da
Lei n.° 10.682/2003, com atribuições específicas para
determinadas profissões:(...)
CARGO 8: ENGENHEIRO CIVIL
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão
de curso de graduação de nível superior.em Engenharia Civil,
fornecido por instituição de ensino superior credenciada
pelo Ministério da Educação, e inscrição no Conselho
Regional

de

Engenharia,

Arquitetura

e

Agronomia.

ATRIBUIÇÕES: elaboração e fiscalização de projetos de
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construção civil e estudos de viabilidade econômica;
planejamento da manutenção predial do DPF. (...)
18.

Desse modo, os cargos administrativos de nível

médio ou superior, ainda que portando habilitação legal, não
podem ser exercidos por servidores da Carreira Policial
Federal, considerando que há concurso público específico

efetivo, consoante se denota

do
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para o exercício de referidos cargos públicos de provimento
concurso anterior

autorizado pelo Ministério Planejamento, Orçamento e
Gestão, por meio da Portaria n.° 51, de 23 de março de 2004,
publicada no Diário Oficial da União de 24 de março de 2004,
tornando pública a abertura de inscrições e estabelecendo
as normas para a realização de concurso público para
5

provimento de vagas em cargos de nível superior e de nível
intermediário do Plano Especial de Cargos do Departamento
de Polícia Federal, observadas as disposições constitucionais
referentes ao assunto e de acordo com os termos da Portaria
n.° 259 - DG/DPF, de 5 de abril de 2004, publicada no Diário
Oficial da União 67, Seção II, de 7 de abril de 2004, da
Portaria n.° 450 - MP, de 6 de novembro de 2002, do Decreto
n.° 4.175, de 27 de março de 2002, da Lei n.° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e suas alterações, e da Lei 10.682, de 28
de maio de 2003, bem como das normas contidas no edital.
Do que acima transcrito na referida nota, temos que a situação,
aparentemente similar da Polícia Federal, é inaplicável à Polícia Rodoviária
Federal, considerando que, no âmbito da primeira, existe o cargo de
engenheiro, o que não ocorre em relação à PRF.

251
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591340

www.conteudojuridico.com.br

Embora a referida nota tenha sido negativa em relação ao pleito
inaugural do órgão, a Dra. Priscila Cunha do Nascimento aventou, frente ao
compromisso da AGU de buscar alternativas à gestão, a alternativa de
contratação temporária, que pelo seu brilhantismo, pedimos escusas em
transcrever:
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DAS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS *
27.

Em que pese restar atendida a consulta que

conclui pela impossibilidade do pagamento das anuidades
dos conselhos profissionais aos servidores do DPF, creio que
a função desta Consultoria Jurídica não se exaure com a
simples resposta a consulta formulada quando esta não
pode ser executada em seus termos, vai além, alcançando o
dever de ser colocado à disposição dos órgãos consulentes
soluções juridicamente viáveis a resolução do problema
verificado.
28.

No caso dos autos, depreende-se da consulta que

o problema enfrentado pelo DPF é a carência de servidores
para o desempenho das funções específicas de nível
superior.
29.

A

esse

respeito

importa

mencionar

que

recentemente passou por esta CONJUR/MJ a análise dos
processos relativos a abertura de concurso público para
diversos

cargos

do

DPF.

Especificamente

sobre

o

preenchimento de cargos do PEC do DPF tramitou nesta
CONJUR/MJ o Processo n.° 08064.003451/2010-46 (apenso:
08200.018721/2008-97), devidamente encaminhado ao
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para
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adoção das medidas cabíveis; Ocorre que até o presente
momento não consta à autorização para realização do
concurso público para o provimento dos referidos cargos, o
que agrava ainda mais a carência de pessoal.
Nesse contexto, uma possibilidade para resolução

30.

do problema em caráter temporário seria a contratação
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temporária de pessoal para o desempenho de tais
atribuições.
a) DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL
Diante da urgência e necessidade, devidamente

31.

comprovadas e observados os preceitos legais, é possível a
contratação temporária de pessoal para atender a demanda
até que seja realizado o concurso público, levando em conta
5

que o procedimento de solicitação para abertura de
concurso público para provimento de cargos públicos
demanda um período razoável para sua realização e término,
não podendo a Administração Pública paralisar o adequado
desempenho de suas atividades enquanto aguarda o seu
desfecho.
32.

Nesse

sentido,

é

a

norma

constitucional prevista no inciso IX, do art.
37: Art. 37 (...):
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público.
33.

de

Nesse aspecto, a Lei n° 8.745, de 9 de dezembro
1993,

regulamentou

a

contratação

por

tempo

determinado para atender a necessidade temporária de
253
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excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art.
37 da Constituição Federal e, no art. 2a, estabeleceu as
atividades consideradas de necessidade temporária de
excepcional interesse público, entre as quais, destaca- se
aquela prevista no inciso VI, alínea "i":
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i) técnicas especializadas necessárias à implantação de
órgãos ou entidades ou de novas atribuições definidas para
organizações existentes ou as decorrentes de aumento
transitório no volume de trabalho que não possam ser
atendidas mediante a aplicação do art. 74 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990; (Incluído pela Lei n° 11.784, de
2008)
§ 3° As contratações de pessoal no caso das alíneas h e i do
inciso VI do art. 2o desta Lei serão feitas mediante processo
seletivo simplificado, observados os critérios e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei
n° 11.784, de 2008)
34.

As

contratações

serão

feitas

por

tempo

determinado observado, in casu, o prazo máximo de 4
(quatro) anos, a teor do art. 4°, V, da aludida lei.
35.

Ou seja, para que tais contratações sejam

consideradas

regulares,

devem

apenas

atender

o

excepcional interesse público, dentro do prazo legal
autorizado, sendo o contrato ao final deste encerrado.
Conclui-se, portanto, que não há possibilidade de nova
contratação, mas se assim se fizer necessário, o prévio
concurso público deve ser realizado e os cargos passarão a
254
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provimento efetivo e não mais temporário.
36.

As contratações somente poderão ser feitas com

observância da dotação orçamentária específica e mediante
prévia autorização do Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão e do Ministro de Estado da Justiça,
conforme estabelecido em regulamento. Referida regra está

37.
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delineada no art. 5° da Lei de regência.
Nesse sentido, impende colacionar abaixo o

entendimento sobre a matéria em tela firmado no âmbito do
Tribunal de Contas da União:
• RESENHA

- área: PESSOAL; tema: ADMISSÃO; subtema:

Admissão
Título: REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
5

Texto: São ilegais os atos de admissão para contratação
temporária que não sejam precedidos de autorização
ministerial e de dotação orçamentária específica. Controle:
915422 5.000 Datas Última alteração do texto: 13/03/10
. Acórdão 808/2008 - Segunda Câmara - Sessão: 01/04/08
Grupo: l Classe: V Relator: Ministro AROLDO CEDRAZ Registro de Atos - Representação (...) 1.3 Análise As
contratações em epígrafe são regidas pela Lei n° 8.745/93.
Por sua vez, o art. 5° do referido diploma legal estabelece
que as contratações só podem ser efetivadas com a
observância da dotação orçamentária específica e mediante
autorização prévia do Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão e do Ministro sob cuja supervisão se
encontrar o órgão contratante. Dessa forma, referidas
contratações infringem o diploma legal que rege a matéria.
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(...) Impende mencionar que o Tribunal, ao analisar situação
semelhante

na

própria

FUFMS,

manifestou-se

pela

ilegalidade dos atos. É o que se verifica pelos trechos do Voto
condutor do Acórdão 3055/2006, proferido pela 2a Câmara,
transcritos abaixo: "A Constituição Federal de 1988, no inciso
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IX do art. 37, possibilitou a contratação por tempo
determinado para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público. Para regulamentar tal
dispositivo constitucional, foi editada a Lei 8.745/93. O citado
normativo estabelece, em seu art. 5°, que as contratações
somente poderão ser feitas com observância da dotação
orçamentária específica e mediante prévia autorização do
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e
do Ministro de Estado sob cuja supervisão se encontrar o
órgão ou entidade contratante, no caso, o Ministro da
Educação. Tal condição não foi verificada nos atos de
admissão em análise". De igual forma, são ilegais as
contratações temporárias que não se enquadram nas
hipóteses autorizadas pelo art. 2° da Lei 8.745/93, com a
redação dada pela Lei 9.849/99. Segundo o Parecer do
Controle Interno e tendo por base informação contida nas
fichas de concessões, verifica-se que a entidade de origem
alegou a necessidade genérica de suprir a carência de
docentes na Universidade. Essa hipótese, todavia, não se
insere na possibilidade de contratação temporária prevista
no art. 2°, § 1°, da Lei 8.745/93, a qual prescreve que a
admissão temporária de professor substituto far-se-á
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exclusivamente para suprir a falta de docente de carreira,
decorrente de exoneração ou demissão, falecimento,
aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento
ou licença de concessão obrigatória.Outro elemento
essencial não observado nas contratações temporárias
refere-se à não apresentação da declaração de bens e rendas
Boletim Conteúdo Jurídico n. 875 de 13/10/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

pelos servidores admitidos. Registre-se que o art. 3°, c/c o
art. 1°, inciso VII, da Lei 8.730/93 fulmina de nulidade os atos
de admissão de servidores que, no ato de posse ou no
exercício, não apresentem a declaração de bens e renda.
38.

Por fim, cabe mencionar o aresto que se segue, o

qual demonstra o entendimento do Supremo Tribunal
Federal a respeito do assunto:
5

EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL CAPIXABA QUE
DISCIPLINOU

A

CONTRATAÇÃO

TEMPORÁRIA

DE

SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DE SAÚDE. POSSÍVEL
EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO IX DO ART. 37 DA
LEI MAIOR.
INCONSTITUCIONALIDADE. ADI JULGADA PROCEDENTE, l A
contratação temporária de servidores sem concurso público
é exceção, e não regra na Administração Pública, e há de ser
regulamentada por lei do ente federativo que assim
disponha. II - Para que se efetue a contratação temporária, é
necessário que não apenas seja estipulado o prazo de
contratação em lei, mas, principalmente, que o serviço a ser
prestado revista-se do caráter da temporariedade. III - O
serviço público de saúde é essencial, jamais pode-se
caracterizar como temporário, razão pela qual não assiste
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razão à Administração estadual capixaba ao contratar
temporariamente servidores para exercer tais funções. IV Prazo

de

contratação

prorrogado

por

nova

lei

complementar: inconstitucionalidade. V - É pacífica a
jurisprudência desta Corte no sentido de não permitir
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contratação temporária de servidores para a execução de
serviços meramente burocráticos. Ausência de relevância e
interesse social nesses casos. VI - Ação que se julga
procedente. (ADI 3430 / ES; Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI; Julgamento: 12/08/2009; Órgão Julgador:
Tribunal Pleno)
III - CONCLUSÃO
39.

Estas são as considerações julgadas pertinentes

sobre o caso, recomendando-se a restituição dos autos à
Diretoria de Administração e Logística Policial para adoção
das medidas que julgar cabíveis.
À consideração superior.
Brasília, 12 de novembro de 2010. Priscila Cunha do
Nascimento Advogada da União
Coordenadora de Estudos e Pareceres
3. CONCLUSÃO
Em virtude do estudo produzido, a

CJU/AC

entendeu

ser

plenamente legal, que servidor, detentor do cargo de policial rodoviário federal,
desde que possua formação técnica na área de engenharia civil e registro no
CREA, excepcionalmente, e de forma voluntária, exerça atribuições inespecíficas
que estão na linha de desdobramento da sua atividade de gestão e planejamento,
em razão da ausência de cargo com tal atribuição na estrutura do órgão, tais
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como elaborar e assinar documentos técnicos relativos a serviços comuns e obras
de engenharia em projeto básico e/ou termo de referência.
Contudo, em face do alcance da matéria, da possível repercussão
nacional, e da divergência entre a posição encartada pela CONJUR/MJ e a
adotada pela CJU/PI e CJU/AC, houve os seguintes encaminhamentos:
a) Envio dos autos à Câmara Regional de Uniformização da AGU,
Boletim Conteúdo Jurídico n. 875 de 13/10/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

fundamentado na LC/73, combinado com artigo 4º, IV, do Ato Regimental nº
1/2016, a fim de pacificar o tema;
b) A PRF/AC remeta os autos ao SIPEC, para análise da dúvida

encartada pelo CGRH da PRF nos autos do processo Sapiens (NUP:
08668.001765/2014-39), em anexo, qual seja:
"[...]31.1 Se há legalidade no fato de servidor público federal,
ocupante de cargo de Policial Rodoviário Federal, elaborar
5

projeto básico para contratação de serviços de engenharia
com respectiva emissão de anotação de responsabilidade
técnica?31.2 Se é possível pagamento de anuidade junto ao
Conselho Regional de Engenharia (CREA) e das despesas
para emissão da ART por parte da União?[...]"
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RESUMO

O presente trabalho apresenta um estudo realizado na empresa denominada
Papelaria Universitária, situada na cidade de Coromandel, estado de Minas
Gerais. A principal finalidade desse trabalho foi apreciar o aspecto e a percepção
dos consumidores da organização, em analogia aos produtos e serviços
oferecidos por ela, tendo em vista que de acordo com as considerações de
marketing, esses são fatores importantes para a tomada de determinações de
toda organização, que certamente almeja a sobrevivência em um cenário
comercial repleto de obstáculos e concorrentes. Julgando a partir dessa
finalidade, ou seja, desse objetivo, destaca-se a relevância das ferramentas
administrativas como o marketing, que por meio de algumas variáveis, como por
exemplo a pesquisa de marketing, permitiu a classificação dos dados objetivados
pelo estudo. Tais dados levaram a importantes descobertas. Uma delas, essencial
a se destacar, é a de que os consumidores da organização apresentam um
aspecto bem eclético, bastante diferenciado, e, além disso, expressam, em sua
maior parte, contentamento e certo grau de satisfação com o que a organização
lhes proporcionam. Esses resultados, sem dúvida alguma, demonstram que a
empresa possui uma administração eficiente e muito inclinada a oferecer sempre
e da mais satisfatória forma imaginável, os anseios e precisões de seus
consumidores.

Palavras-chave: Consumidores. Marketing. Satisfação.
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ABSTRACT

The present work presents a study accomplished in the company denominated
Papelaria Universitária, located in the Coromandel city, state of Minas Gerais. The
main purpose of this work was to appreciate the aspect and the consumer's
perception of the organization, in analogy to the products and services offered by
it, because in agreement with the marketing considerations, those are important
factors for the outlet of determinations of all organization, that certainly longs for
the survival in a commercial scenery replete of obstacles and competitive. Judging
from that purpose, in other words, from that objective, stands out the relevance of
the administrative tools, like the marketing, that with the marketing research, for
instance, allowed the classification of the data aimed by the study. Such data
conduct to important discoveries. One of them, essential stand out, is that the
organization’s consumers present a very eclectic aspect, quite differentiated, and,
besides, they express, in your largest part, joy and certain satisfaction degree with
that the organization provides them. Those results, without any doubt,
demonstrate that the company possesses an efficient administration and very
willing to offer always and of the most satisfactory form, the longings and
precisions of its consumers.

Keywords: Consumers. Marketing. Satisfaction.
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INTRODUÇÃO

Para o site (Wikipédia 2010), o Marketing é uma ferramenta de grande
importância para a meta de atingir novos consumidores, no entanto, nem sempre
é considerado de grande relevância na tomada de determinações dentro de
algumas organizações, acontecimento este que é visto mais comumente nas
cidades do interior do país. Esta falta de conhecimento de marketing e sua
maneira falha de ser empregada podem existir devido a alguns fatores: por ser
uma área de estudo nova se comparada às demais áreas da administração, há
carência de pessoas capacitadas na liderança das organizações e há carência de
empreendedores com aptidão de inventar organizações constituídas por um
adequado planejamento de Marketing. Porém, no interior do país, o pouco uso do
marketing também pode ser atribuído à ausência de uma ampla concorrência, o
que deixa os donos das empresas da região acomodados, ou à tradição, pois
talvez por se tratar de uma organização familiar que já esteja no mercado há
anos, seus proprietários ainda estejam com pensamentos de que os tempos não
mudaram, que simplesmente não houve nenhuma evolução mercantil e que os
mercados continuam os mesmo que outrora; com esse pensamento, não viram
objetivos para mudanças ou não se incomodaram com o mercado, se ele teve ou
não alterações.
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Para Kotler (2009), freqüentemente os profissionais deixam de encarar a
realização do marketing como objetivo primordial devido à ausência de indivíduos
com competência na liderança das organizações e pela falta de empreendedores
nas organizações pequenas e familiares, que, em grande parte, iniciam-se sem
qualquer planejamento, o que proporciona falha na maioria das áreas da
organização e induz a ter os seguintes dados estatísticos: de cada dez pequenas
organizações que iniciam seus trabalhos, sete não conseguem se manter no
mercado e acabam encerrando suas atividades após três anos consecutivos.
Para Cobra (1997), a ausência de estratégias para as empresas, o
domínio

dos

elementos

mercadológicos

e

a

carência

de

arranjo

dos

empreendedores são fatores que fazem com que muitas organizações se
adentrem em estado de decadência e em seguida cheguem à falência. Neste
contexto, o presente trabalho pretende demonstrar o quanto é relevante um bom
planejamento de marketing, tendo como finalidade o estudo e a assimilação de
fatores importantes que a empresa necessita buscar para elevar a sua
participação mercantil.
No objetivo deste estudo está uma micro-empresa familiar, localizada em
Coromandel, Minas Gerais e recém adquirida por novas pessoas. Entretanto, o
foco principal é demonstrar como o Marketing é relevante para a organização se
manter no mercado, cada dia mais acirrado e demonstrar também como a
idealização de um planejamento de Marketing pode dar inovadores rumos ao
interesse da organização. Tudo isso para que a empresa possa oferecer para o
mercado em que ela atua o produto certo, no tempo exato, o que levará à
organização e à invenção, com objetivos em estratégias apropriadas para
alcançar suas metas específicas.
Metas que por sua vez não se diferem de qualquer outra organização,
que é a estabilização da marca na seção em que atua, a criação de bens de
serviços que sejam sinônimos de qualidade e que sejam anseios de
consumidores de toda região. Mas o mais atraente desta organização tema é que
seus administradores querem que ela se destaque na comunidade, criando
formas inovadoras de auxiliar na sustentabilidade da sociedade da região,
acontecimento este que é quase inexistente em organizações locais. Nem mesmo
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administradores de organizações maiores e já estabilizadas se incomodam muito
com o lado social, pois focam excepcionalmente no lucro.
Porém, a Papelaria Universitária terá um excesso de desafios na busca
de suas metas específicas, como a carência de credibilidade para consumidores
mercantis,

o

pouco

conhecimento

da

marca,

concorrentes

com

mais

conhecimento no setor, com um planejamento de marketing já estruturado, com
programas de fidelização de consumidores e com muitos meios para proporcionar
créditos aos clientes, a longo prazo.
No primeiro capítulo serão enfatizadas as visões dos autores Lakatos
(1997), Drucker (2002), Chiavenato (2005) e Chiavenato (2007), que relatam
finalidade, conceito e tipos de empresas, sua evolução com o passar dos tempos
e quais fatores tornaram-se relevantes para as empresas conseguirem novos
mercados e melhores transações do que possuem no presente.
No segundo capítulo serão demonstradas as percepções dos autores
Grecco (1977), Cobra (1997), Kotler (2000), Rossi (2003), Kottler e Keller (2006) e
do site Wikipédia (2010), que relatam conceitos, escopo e sua evolução com o
passar dos tempos e também como os clientes adquiriram a capacidade de
transação que possuem até a época presente.
No terceiro capítulo ressaltam os autores Grecco (1977), Malhotra (2001),
Ambrósio (2002), Samara e Barros (2002), McDaniel e Gates (2003), Aaker
(2004), Kotler (2009), Kotler (2009), Chiusoli (2010) e o site Referencial (2010). Eles
relatam a importância e as ferramentas do marketing, destacando-se o Composto
de Marketing, o Sistema de Informação de Marketing e a Pesquisa de Marketing,
com suas funcionalidades e características, que buscam suprir os desejos e
necessidades dos consumidores e aumentar o poder de compra que os mesmos
possuem atualmente.
No entanto, o estudo realizado na organização Papelaria Universitária,
demonstra que a mesma não possuía um bom planejamento de marketing e que
ele não era um fator de grande relevância para a mesma. Mas com o decorrer do
tempo, serão descobertos tanto os pontos fracos e fortes, quanto as ameaças e
oportunidades existentes no mercado em que atua. Para que isso ocorra da
melhor maneira possível, é preciso desvendar e conhecer as percepções dos
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clientes em relação aos produtos e serviços oferecidos, com o objetivo de buscar
suprir as necessidades e desejos dos consumidores mercadológicos, para que
num breve futuro, a empresa possa ter mais credibilidade e espaço no comércio,
conquista muito ambicionada pela mesma.

1 EMPRESAS

Os autores Lakatos (1997), Drucker (2002), Chiavenato (2005) e
Chiavenato (2007), relatam finalidade, conceito e tipos de empresas, sua
evolução com o passar dos tempos e de que maneira os fatores tornaram-se
relevantes para empresas conseguirem novos mercados e melhores transações
do que já possuem no presente.

1.1 História de empresa

Chiavenato (2007) afirma que a história das organizações pode ser
dividida em seis etapas:
Etapa artesanal: é a etapa que vai da antiguidade até quase 1780,
quando se começa a Revolução Industrial. Nessa etapa, a forma de fabricação
era baseada no artesanato simples, das pequenas manufaturas e na mão-de-obra

www.conteudojuridico.com.br
ativa e não classificada na agronomia. Existia um ascendente de pequenas
manufaturas, fazendas e lavouras, com destaque no afazer escravo e no uso de
equipamentos simples e grosseiros. Possuía detritos também do feudalismo e o
sistema mercantil fundamentava-se na velha idéia das barganhas, em comércios
da própria localidade. Assim enfatiza Chiavenato (2007).
Etapa da mudança do artesanato à industrialização: obedecia à Primeira
Revolução Industrial, que ocorreu entre 1780 e 1860. Foi a partir dessa etapa que
surgiu a Era Industrial. Houve intenso desenvolvimento e mecanização das
manufaturas e da lavoura. Os expoentes válidos eram o carvão, a nova mina
fundamental de energia, e o ferro, o material principal. Deles decorreram o
admirável surto no aumento dos países. Nesta etapa, aconteceu uma média
mecanização das manufaturas, o surgimento da máquina de fiar, em 1767, e do
tear maquinal, em 1792. A agronomia foi marcada pelo surgimento do
descaroçador de algodão, em 1792. A máquina a vapor e o aproveitamento da
energia motriz do vapor na fabricação, impulsionaram o surgimento do sistema
fabril: as manufaturas mecanizadas transformaram-se em oficinas e em fábricas
dotadas de admiráveis e pesados instrumentos, que passaram a suprir o
empenho da força humana. As conduções também atravessavam por fortes
ampliações, com a navegação a gás, em 1807, o surgimento da locomotiva a gás
e o surgimento das iniciais estradas de ferro de amplo volume, iniciadas em 1823.
As comunicações foram desenvolvidas com o surgimento do telégrafo elétrico, em
1835, e do selo do correio, em 1840. Tudo isso, dito por Chiavenato (2007).
Etapa do alargamento industrial: corresponde à Segunda Revolução
Industrial, entre 1860 e 1914. Os expoentes mais valiosos eram o aço, o moderno
objeto principal, cuja forma de produção foi desenvolvida no início de 1856, e a
eletricidade. Aconteceu a mudança do ferro gerado para o aço, como material
industrial, e do vapor para a eletricidade e para os provenientes do petróleo, como
centrais minas de energia. Apareceu o intenso aumento da maquinaria, com o
surgimento do motor e explosão e do motor movido por eletricidade, em 1873.
Existia aqui um importante campo da nascente indústria, pelo conhecimento e
pelo aumento da tecnologia e por intervenção de um escarcéu de inventos. Houve
alterações profundas nos meios de condução, com o aparecimento do telégrafo
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sem linha de força, do aparelho telefone, em 1876, e do cinema. O planeta ficava
cada vez menor. O capitalismo industrial cedia o espaço para o capitalismo
financeiro. Desde então, apareceram os amplos bancos e estabelecimentos
financeiros, unidos com um espetaculoso acréscimo nas relações de negócios. As
organizações bem acertadas desenvolveram-se assustadoramente e passaram
por um procedimento de burocratização e por um aspecto mecanicista de seus
desempenhos, afirma Chiavenato (2007).
Etapa do gigantismo industrial: essa etapa está situada entre as duas
maiores Guerras Mundiais, entre 1914 e 1945. Nela se desenvolveu a empresa e
o procedimento adiantado para acabamentos predominantemente aguerridos.
Essa etapa foi também a que abrangeu a ampla desesperança da crise
econômica de 1929 e a tensão mundial gerada por ela. Foi, especialmente, a
etapa em que as organizações alcançaram dimensões admiráveis, agindo em
operações de campo multinacional e universal. Aconteceu a dominação de
aplicações especialistas-científicas e a ostentação em objetos petroquímicos. Os
meios de condução se energizaram: comércio marítimo de amplo volume, trilhas
de ferro e estradas, aperfeiçoamento do veículo e do avião. Além das ferrovias e
estradas, as comunicações se tornaram também extensas e aceleradas, com o
telefone, o telégrafo, a televisão e o rádio. O planeta se tornava menor ainda e,
em cada ocasião, mais complicado, ressalta Chiavenato (2007).
Etapa

moderna:

essa

etapa

também

ficou

conhecida

como

contemporânea. Ela parte de 1945, depois da batalha, a 1980 e indicava uma
límpida divisão entre os países desenvolvidos, ou seja, que eram industrializados,
e os subdesenvolvidos, assim sendo, os não-industrializados e os países em
desenvolvimento. O acréscimo tecnológico era admirável e seu uso para
terminações mercantis se intensificava, gerando-se bens e procedimentos mais
inovadores. Modernos objetos fundamentais apareceram, como o concreto, o
alumínio, novas fibras têxteis e o plástico. Modernas minas de energia foram
ampliadas: energia solar, energia eólica, energia nuclear; contudo, o petróleo,
mais conhecido como ouro negro, e a eletricidade, conservaram sua
superioridade. Novas tecnologias iniciaram-se, como o circuito interligado, o
transmissor e o silicone, gerando o surgimento de inovadoras invenções do
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período moderno: o aparelho de calcular eletrônico, o som de elevada definição, o
computador, o televisor colorido, a conversação telefônica e a comunicação de TV
por satélite, a popularização dos veículos. Tais acontecimentos foram decorrência
de um fato maior: eles foram arquitetados, inventados, tencionados e construídos
dentro de organizações. A análise e o aumento tecnológico foram gerados dentro
das organizações e norteados necessariamente para modos mercantis. Nesta
etapa, nasceram e aumentaram as organizações de amplo tamanho, juntamente
com uma admirável diferença de organizações pequenas, as microempresas, e as
mini-organizações. A automatização e a computação se perpetuaram e se fizeram
presentes, aumentando poderosamente suas soluções e potenciais e levando
cada vez mais para longe as organizações de dianteiras, em semelhança às que
não se modernizaram nesse significado. Mas por outro lado, a carência de
soluções, a inflação, os juros e as despesas em permanente acréscimo,
envolveram o ambiente mercantil. O planeta se tornava ainda menor, devido ao
inexplicável acréscimo das comunicações, dos meios de locomoção e dos
comércios em campo universal. No entanto, se tornava também cada vez mais
complicado, eficaz e modificável. Essas complicações e modificações acarretaram
uma grande inovação: a dúvida e a imprevisibilidade, que poderão e virão ocorrer,
destaca Chiavenato (2007).
Etapa da globalização: essa etapa localiza-se depois de 1980 e foi
sobrecarregada

de

provocações,

adivinhas,

advertências,

coerções,

contingências, desventuras e restrições para as organizações. O espaço externo
foi obrigado a se diferenciar por uma confusão, modificações que as organizações
não conseguiram compreender, nem explicar de forma adequada. De tal modo,
aconteceu a improbabilidade por artifícios das organizações, em analogia ao que
estava acontecendo ao redor e, especialmente, em analogia a tudo que poderia
vir a acontecer em um amanhã imediato ou distante. Nesta etapa, as
organizações foram afrontadas com acirrada concorrência e encararam o
problema, aprendendo sobre as reações do comércio e sobre as ações dos
competidores. Mas a recordação e o decorrido foram acontecimentos que se
partiram e não decidiram os problemas da época presente e nem do amanhã. Em
diferentes adjacências, a atitude habitual de conduzir e de inventar não se
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adaptou adequadamente. Tudo se modificou. E a direção igualmente. Um terceiro
Ciclo Industrial indica esta etapa: a revolução do computador, trocando
atualmente não só a força humana pela máquina, mas o cérebro humano pelo
aparelho eletrônico. Outro exemplo é a Internet, que vem modificando de maneira
expressiva a forma de se fazer comércios. Penetramos absolutamente no período
da informação, enfatiza Chiavenato (2007).

1.2 Conceito, tipos de empresa

Drucker (2002) alega que para melhor compreender sobre o que é uma
organização, deve-se primeiramente conhecer sua finalidade.
Dessa forma, a intenção deve estar no exterior da própria organização e à
vista da sociedade, já que as organizações são órgãos feitos para beneficiar o
público. Contudo, só permanece um significado legítimo para a intenção das
organizações: criar um cliente.
Chiavenato (2007), ainda ressalta que em uma percepção mais extensa,
as empresas são agrupamentos humanos, de propósitos feitos e refeitos e com a
finalidade de conseguir metas particulares. Assim sendo, conclui-se que as
empresas são intencionais e esquematizadas, feitas e preparadas para chegar a
determinadas metas e ainda feitas e refeitas, reequipadas e redefinidas, de
acordo com as suas metas específicas, que são conseguidas com o empenho
mínimo de cada um. Entretanto, tudo isso é um mecanismo social aberto a
modificações e subordinado. Chiavenato (2007) alega que:

Empresa é todo empreendimento humano que procura reunir e integrar
recursos humanos, não humanos (como recursos financeiros, físicos,
tecnológicos, mercadológicos etc.) e competências para alcançar
objetivos de auto- sustentação e lucratividade através da produção e da
comercialização de bens ou serviços. A sustentabilidade é um objetivo
óbvio, pois trata-se de dar continuidade e permanência ao
empreendimento. A lucratividade representa a remuneração ao
empreendimento em si. E é a lucratividade o estímulo básico capaz de
assegurar a livre iniciativa de dar continuidade ou de aumentar o
empreendimento. (pp.33/34)
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As empresas têm a capacidade de buscar metas vantajosas ou não
lucrativas. Dentre as empresas, permanecem aquelas que foram adaptadas
especialmente

para

alcançar

resultados

positivos

em

suas

metas

e

sucessivamente uma maior lucratividade, como forma de conseguir sobreviver no
mercado competitivo e gerar um resultado financeiro satisfatório para seus donos
e acionistas. As organizações quase sempre se compõem de modelos
característicos de empresas que têm metas para aumentar sua lucratividade, de
acordo com Chiavenato (2007).
O autor supracitado ainda alega que, assim sendo, existem empresas que
não buscam a lucratividade como fator primordial. Essas empresas são públicas,
voltadas para o benefício da comunidade, para empenhos profissionais, para
humanização, entretenimentos, costumes, entre outros, sempre direcionadas para
o social.
Para Chiavenato (2005), as organizações podem ser distribuídas de
acordo com o que produzem:
Organizações primárias ou extrativas: são as organizações que se
destinam à comercialização das matérias-primas principais da natureza. Sua
produção incide na exploração dos recursos naturais. É o caso das organizações
que

trabalham

com

agronomia,

pescaria,

mineração,

prospecção

e

comercialização de petróleo, etc. O bem das organizações extrativas compõe o
insumo fundamental, usado pelas organizações secundárias, conforme enfatiza
Chiavenato (2005).
Organizações secundárias ou transformadoras: são as que se destinam
ao processamento e modificação das matérias-primas em bens prontos, para o
consumo final. Sua fabricação baseia-se em produtos ou mercadorias. É o caso
das manufaturas num todo, sejam elas elaboradoras de produtos de consumo ou
de produtos de fabricação. O bem das organizações secundárias pode ser
designado ao consumo ou à fabricação, ressalta Chiavenato (2005).
Organizações terciárias ou prestadoras de serviços: são as organizações
que se destinam à fabricação ou prestação de serviços particularizados. Por sua
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vez, a fabricação incide em atividades. É o caso das organizações lucrativas e
não-lucrativas, afirma Chiavenato (2005).
Para o autor supracitado, as organizações ainda podem ser classificadas
de acordo com a sua propriedade:
Organizações públicas: são aquelas de domínio do Estado. Seu desígnio
principal é a prestação de serviços públicos para o bem estar da sociedade. Tais
serviços públicos compõem o chamado âmbito público de uma economia, enfatiza
Chiavenato (2005).
Organizações privadas: são as organizações cuja característica compete
a privados, ou seja, à ação particular. Sua finalidade principal é fabricar produtos
ou oferecer serviços, com intenção de conseguir lucro para recompensar o
dinheiro investido, afirma Chiavenato (2005).
Organização não-governamental: são as chamadas organizações do
campo terciário e estão crescendo muito com o decorrer do tempo. Essas
organizações, ainda chamadas de institutos, apresentam todo dia uma energia
maior em prol da sociedade e da evolução do país. Em síntese, são organizações
que operam em vários tipos de temas, na procura de recursos inovadores para as
dificuldades da época presente, alega Chiavenato (2005).
Para Lakatos (1997), as organizações se classificam também quanto ao
objetivo final que perseguem:
Organizações lucrativas: são aquelas em que o objetivo final é o ganho. O
comportamento dessas organizações costuma ser analisado em relação ao ganho
alcançado em todo exercício anual. O ganho compõe o excedente em meio a
rentabilidade conseguida e o custo realizado em uma determinada operação. O
proveito representa o pagamento do empreendedor, que admite as precipitações
do mercado, enfatiza Lakatos (1997).
Organizações não-lucrativas: são as organizações cujo desígnio final é a
prestação de determinado serviço de serventia pública. O ganho é secundário. No
entanto, a sua atuação é avaliada de acordo com o desempenho do serviço
público oferecido à sociedade, alega Lakatos (1997).
O autor supra ainda enfatiza que todas as organizações avaliaram como
necessárias a sua colocação na sociedade. Deste modo, a favorável colocação

www.conteudojuridico.com.br
econômica da organização, enquanto causadora de oportunidades de trabalho e
renda, produziu sua estima perante a sociedade.

1.3 Empresas, o consumismo e o marketing

Para Drucker (2002), é o cliente quem define o que vem a ser uma
organização. É exclusivamente a ambição do cliente em obter algum produto ou
serviço que transforma as soluções econômicas em fortunas e os artefatos em
benefícios. O que o cliente adquire e aprecia com estima, jamais é o produto. É,
no entanto, algum benefício, ou seja, alguma vantagem e bem trago para ele.
O autor supra enfatiza também que, como a intenção da organização
mercantil é instituir um cliente e ela tem destaque a respeito da estratégia de
mercado e da abordagem de marketing, ele é também um fato em várias
organizações. O consumismo é amostra desta afirmação. O que o consumismo
solicita de alguma organização é que a mesma fique verdadeiramente atualizada
no negócio. Ele ordena que a mesma vá em busca das precisões, fatos e
importâncias para os clientes. Estabelece também que a organização fundamente
seu rendimento em sua ajuda ao cliente. E determina que a organização foque
em sua finalidade e no contentamento das precisões do cliente. O fato de o
consumismo apenas existir-se modificado em importante agitação pública, depois
vinte anos de eloqüência de marketing, mostra que não existe bastante
aprendizado de estratégia de mercado.
Entretanto, o consumismo é ainda uma chance de marketing para as
organizações. Ele obrigará as empresas a focalizarem seus atos na estratégia de
mercado, em virtude de sua alocução.
E, diante de tudo, o consumismo necessita alargar o conflito em que
ilustra em amplo elemento e por qual motivo o marketing verdadeiro tem sido tão
escasso. No momento em que os executivos raciocinam sobre marketing, estão
freqüentemente mencionando o desempenho estabelecido em todas as atuações
das vendas. Isso consiste em ser venda. E ainda dá início aos nossos bens. Além
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disso, busca o nosso negócio. Mas o adequado marketing inicia-se com o cliente,
suas informações demográficas, suas realidades, suas precisões e seus
estímulos, enfatiza o autor.
Drucker (2002), ainda alega que comercializar e praticar marketing são
mais eticamente contrários e não sinônimos ou ainda complementação um do
outro.
Continuamente,

existirá

determinada

precisão

de

comercializar.

Entretanto, o objetivo do marketing é fazer a comercialização se tornar
desnecessária, é distinguir e perceber tão afetuosamente o cliente, que o bem ou
serviço se ajuste a ele e os mesmos se comercializem sozinhos, alega Drucker
(2002).
O autor supra ainda afirma que o marketing, exclusivamente, não
completa uma organização mercantil. Em economias exaltadas, as organizações
mercantis não permanecem. Não existem também homens de mercado. O
procurador, em uma economia exaltada, é um corretor, que ganha seu
ressarcimento sob o feitio de comissão ou um especulador, que não institui
nenhuma estima.
Uma ação organizacional só tem capacidade de permanecer em
economias em afrouxamento, para que, pelo menos, seja possível analisar quais
modificações são correspondentes e admissíveis. E a organização é o
instrumento característico do desenvolvimento, da ampliação e da alteração,
conforme enfatiza Drucker (2002).
Considerando todo conceito, finalidade, histórico e tipos de organizações,
mais o fator considerável observado pela empresa, juntamente ao consumismo e
o marketing, que foram apresentados, pode-se alegar que cada elemento tem sua
relevância. Com toda a pesquisa levantada, percebe-se que, com o passar dos
tempos supracitados, o valor do ser humano e da tecnologia da informação foi
bastante determinante para o desenvolvimento e a importância da empresa
dentro das sociedades. O fato teve grande valia no mundo contemporâneo.
Portanto, conclui-se que as organizações nasceram da necessidade dos
seres humanos em buscar o melhor para atender suas necessidades e,
posteriormente, atender as suas satisfações pessoais.
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2 HISTÓRICO DO MARKETING
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O marketing apresentado de acordo com a visão dos autores Grecco
(1977), Cobra (1997), Kotler (2000), Rossi (2003), Kottler e Keller (2006) e do site
Wikipédia (2010), que relatam conceitos, escopo e sua evolução com o passar
dos tempos e também como os clientes adquiriram a capacidade de transação
que possuem até a época presente.

2.1 Conceitos e escopo do marketing

Na percepção de Grecco (1977): a expressão Marketing vem do seu
dialeto original to market, que almeja descrever fazer mercado. E inventar
mercado corresponde a todas as formas e estratégias usadas para induzir um
bem (serviço ou negócio) do elaborador ao cliente.
Com o objetivo de apresentar um pensamento aberto e inteligível do que
é Marketing, segue um significado ingênuo:
Marketing é a forma que se torna artifício crescente em conhecimento,
altamente particularizada, que classifica e aconselha todas as atividades
comerciais da organização, desde a sua invenção, até mesmo o emprego dos
seus bens ou serviços à clientela terminal, ministrando o seu acréscimo estável,
em direção à atração do comércio.
Rossi (2003), alega que sabe-se que em inglês o sufixo ing tem a
definição de ação, como talking, que significa falando, ou walking, que tem seu
significado, caminhando. Assim, quando se observa o significado da palavra
Marketing e sua tradução para o português, há um problema natural em se achar
a melhor definição, visto que market é adotado constantemente como substantivo
“mercado”, o que impede seu emprego no gerúndio.
Partindo adiante nessa tradução, observam-se alguns verbos como
mercadizar ou mercadejar e como tais se apresentariam no gerúndio, algo como
mercadizando ou “mercadejando”, que ainda que seja de valia, é no mínimo
estranho em nosso idioma. É relevante perceber que ing, também aqui, introduz a
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ação dentro da palavra mercado. Tal fato representa o mercado como eficaz e em
oscilação.
Em português, tem se usado a palavra mercadologia, que, de adequada
maneira, nos induz ao mesmo assunto – o estudo de mercado, porém sem a
definição de ação que a expressão marketing traz. Esse pode ser um dos motivos
pelo qual o uso da expressão seja ainda freqüente em inglês.
Deve-se levar em conta que a expressão importada é bem vista em nossa
cultura. Assim, se torna bem mais relevante ser assistente, gerente ou diretor de
marketing do que de mercadologia.
Na visão de Kotler (2000), na maioria das vezes, o marketing é visto como
uma tarefa de criação, para favorecer o progresso e fornecer bens e serviços a
clientes, sejam pessoas físicas ou jurídicas. ”Na verdade, os profissionais de
marketing envolvem-se no marketing de bens, serviços, experiências, eventos,
pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e idéias.”(p.25)
Bens: são palpáveis ou produtos que na maioria das vezes partem do
esforço de produção e marketing, em grande parte dos países.
Serviços: os serviços vêm crescendo e acompanhando gradativamente a
evolução da economia. Sendo assim, considera-se que a proporção cada vez
maior em sua atividade, gera uma maior concentração na produção de serviços.
Experiências: coordenando vários serviços e mercadorias, pode-se criar,
demonstrar e comercializar experiências.
Eventos: empresas de marketing realizam, por determinados períodos,
eventos em geral, demonstrando que há uma categoria de profissionais
encarregados de planejá-los, elaborá-los e realizá-los de maneira perfeita.
Pessoas: o marketing de celebridades tornou-se um importante negócio,
com visão de empreendedores e de marketing. Para solidificar a fama, muitos
famosos criam e aconselham que cada pessoa crie e torne-se sua própria marca.
Lugares: o marketing de cidades, estados, regiões e países inteiros –
competem para atrair pessoas a se mudarem, fazerem viagens, investir
economicamente em pontos turísticos, comerciais, em locais de negócio e em
agências de propaganda e de relações públicas.
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Propriedades: são direitos impalpáveis de posse, tanto de bens imóveis
quanto de bens financeiros, ações e títulos. Os direitos de propriedade são
comprados e vendidos, levando assim a um esforço de marketing. Imobiliárias,
instituições de investimentos e bancos estão envolvidos. Vale tanto para pessoas
jurídicas como para físicas.
Organizações: as organizações trabalham idéias inovadoras para alienar
e construir uma imagem sólida e positiva de seus produtos/serviços na mente do
público.
Informações: as informações podem ser geradas e comercializadas, de
forma a serem vistas como produtos de setores econômicos.
Idéias: toda oferta de marketing traz, em sua essência, uma idéia básica,
que arduamente busca atender às necessidades essenciais e que satisfaçam os
clientes em geral.

2.2 Marketing e a sua evolução ao passar dos tempos

Alguns fatores foram relevantes quando se refere ao começo do
conhecimento do Marketing.
Rossi (2003, p.19) afirma que: “Antes de mostrá-los, cabe lembrar que na
década de 1920 se tornou célebre a frase de Henry Ford (1863-1947): “O
comprador pode escolher o carro de qualquer cor, desde que seja preta”.
Isso comprovava o quanto os clientes não eram bem abordados e aceitos.
Não se levavam em conta as suas precisões e requisições.
Ao mesmo tempo, começaram a tentar novas formas para reverter a
idealização de que os clientes estavam sempre prontos para adquirir quaisquer
produtos que fossem fabricados.
A mudança veio ocorrer em 1926, quando Frederick Schlink instituiu em
Nova York o Clube dos Consumidores, fornecendo classificações de bens
analisados bons e de bens não-indicados, partindo da qualidade baixa, do valor a
ser pago excessivo ou da publicidade tapeadora.
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Ainda em 1926, a Revista de Comércio e Contabilidade, do português
Fernando Pessoa, publica em Lisboa o artigo A essência do comércio, que, por
sua vez, recrimina o desatento dos exportadores ingleses que revendiam seus
bens na Índia (na época, sobre dominação britânica) sem a preocupação de
adaptá–los às precisões dos clientes específicos.
Em 1933, o mesmo Schlink e Artur Kallet difundem, nos Estados Unidos,
o livro Cem milhões de cobaias, em que distinguem as imponderações
apresentadas por alguns bens de consumo, nos campos de alimentos, remédios e
cosméticos.
Rossi (2003), afirma: “Isso lembra a afirmação bem humorada de um
colega, sobre algumas empresas “arremessarem” produtos no mercado, em vez
de lançá-los.” (p.20)
Na verdade, Rossi (2003) ressalta que os americanos Schlink e Kallet
observavam seus conterrâneos como experimentos de bens, que eram colocados
no mercado sem qualquer apreensão com a característica e com as
conseqüências prejudiciais que pudessem vir a gerar.
Embora tenha suas origens bem antigas na história da humanidade, na
aceitável formação do comércio, o marketing é uma área de estudo nova, se
comparado às demais áreas do conhecimento, enfatiza Cobra (1997).
Para o site Wikipedia (2010), o estudo de comércio apareceu da precisão
dos industriais em conduzir a nova realidade procedente da Revolução Industrial,
que originou uma modificação de um comércio de comerciários para um comércio
de clientes. Neste contexto, o marketing também é inerente à economia e à
direção costumeira, pois inicialmente sua ansiedade era genuinamente de
logística e produtividade, com finalidade de maximização dos ganhos.
Os consumidores não apresentavam nenhuma capacidade de troca e a
concorrência era praticamente nula.
Tal fato sustentou-se até a conclusão da Segunda Guerra Mundial,
quando reagindo ao desenvolvimento da concorrência, grandes estudiosos de
mercado principiaram a teorizar sobre formas de seduzir e lidar com seus
consumidores. Nasceu, então, a tradição de comercializar a qualquer valor.
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Conforme o site supra, um grado ícone deste momento, repleto de
percepções que faziam da arte de comercializar um show de impostura e que faz
com que até nos dias presentes os profissionais do comércio sejam observados
com receio, foi P.T. Barnum, compositor de The Art of Money Getting. Outros
autores da ocasião são W.D. Scott, inventor de The Psychology of Advertising, e
H.L

Hollingworth,

de

Advertising

and

Selling.

As

técnicas

viventes

fundamentavam-se mais na concepção do que no aprendizado. Consistiam em
técnicas

simples

ou

maldosas,

que

permaneciam

caracterizadas

como

ferramentas adequadas.
Na ampla parte das organizações, o marketing adotava, exclusivamente,
um espaço encurtado no organograma, o de um serviço mercantil, combinado por
determinados vendedores e empregados, que comumente ficavam submissos aos
administradores de fabricação ou aos diretores administrativos. Outra vez, com o
passar dos tempos, essa colocação foi se dilatando progressivamente e colocada
no mesmo nível das chefias de recursos humano, produção e financeira, segundo
enfatiza Cobra (1997).
O autor supracitado também enfatiza que, no presente, pode-se observar
as organizações exercitando diversas filosofias de marketing ao redor do planeta
e vê-las aproveitando essas filosofias distintas em um comércio próprio.
Segundo Kottler e Keller (2006), podem-se admitir as subseqüentes
filosofias para a chefia e o incremento do Marketing:
Orientação para produção: a ampla questão para empresa era lançar
bens e não comercializar. A função do marketing é, basicamente, apresentar
bens, em lugares onde tais poderiam ser obtidos.
Considera-se que os consumistas escolhem bens mais elaborados e de
atributo, atuação e aparência inovadora. Deste modo, as empresas necessitariam
de reforços para aprimorar seus bens constantemente.
Orientação para vendas: abrange a centralização das atividades de
marketing, na comercialização dos bens disponíveis. Normalmente empregada
quando a oferenda de bens e serviços é maior do que a demanda. Funciona
objetivando a elevação da comercialização.
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Orientação para os clientes: a colocação fundamental da organização não
é outra vez produzir e comercializar, mas agradar aos consumidores,
examinando-os antes de lançar qualquer produto, através de estudos de comércio
e com apoio nesse parecer. Caso seja favorável, deve-se proporcionar-lhes bens,
serviços ou opiniões de atributo e importância, para que os consumistas voltem a
obter e a articular bem a organização e seus bens.
Orientação para o marketing socialmente responsável: afirma que a
empresa necessita definir as precisões, anseios e interesses do mercado
consumidor e, por sua vez, adequar aos consumidores uma importância superior
de configuração, a conservar ou aprimorar os benefícios para toda a coletividade
de clientes.
Orientação para o marketing holístico: nesta forma, a organização deve
buscar entender e conduzir toda a confusão abrangida na gestão de marketing de
uma organização.

2.2.1 1940

De acordo com o site Wikipédia (2010), os iniciais estudos sobre o
marketing surgiram com aflição, como o de Walter Scott, cujo tema era a
psicologia na propaganda e o de William J. Reilly, a respeito de Leis de gravitação
do varejo. O tema decisivo era se as hipóteses de negócio teriam a capacidade
ou não de se desenvolver. Compositores, como Roland Vaile e outros, juravam
que jamais seria aceitável ampliar uma hipótese mercadológica simples, pois
seria uma análise muito particular, quase uma configuração de arte. Por outro
lado, Bartels e outros apresentaram princípios a acolher, pois havia uma
potencialidade para a conjectura mercadológica se tornar uma ciência.

2.2.2 1950
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De acordo com o site Wikipédia (2010), os iniciais passos para a
transmissão do Marketing foram informados por Peter Drucker, embora
tacitamente, em 1954, com o lançamento do livro A Prática da Administração. Não
se abordava propriamente um estudo delineado sobre marketing, entretanto, foi o
registro escrito que alegava esta ferramenta como uma força poderosa a ser
analisada por administradores focalizados no comércio.

2.2.3 1960

A primeira grande alteração neste panorama veio em 1960, por Theodore
Levitt, mais tarde consagrado como o criador do marketing, docente da Harvard
Business School. Seu artigo na revista Harvard Business Review, intitulado
Miopia de Marketing, descobriu uma ala de erros de percepções, apontou a
relevância da satisfação dos compradores e modificou consecutivamente o
mundo dos comércios. O comercializar a qualquer valor ofereceu lugar à
satisfação garantida. Não é à toa que se observou, depois deste período, um
renascimento das grandes marcas.
O mundo do marketing principiou a borbulhar, artigos científicos foram
escritos, análises feitas e informações estatisticamente importantes foram
projetadas. Apartaram-se as táticas eficientes dos achismos e notou-se a precisão
de um estudo sério do mercado. Este conhecimento alcançado foi disseminado,
mas em muitas ocasiões reservado apenas ao mundo acadêmico. Em 1967,
Philip Kotler, docente da Kellogg School of Management, dissemina a primeira
publicação de seu livro Administração de Marketing, em que é possível revisar,
avaliar e concretizar as alicerces daquilo que até atualmente formam a cânone do
marketing. Assim relata o site Wikipédia (2010).
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2.2.4 1970

Neste período (década de 70), enfatizou-se o aparecimento de setores e
diretorias de marketing na maioria das grandes organizações. Não se abordava
mais de uma adequada opinião, entretanto, se abordava uma precisão de
sobrevivência. Foi neste período que começaram a se destacar os shoppings
centers, supermercados e franchises.
A partir daí, a ajuda do marketing ficou tão evidente no ambiente
empresarial, que atravessou ligeiramente os limites do mercado, começando a ser
acolhida em diferentes campos da atividade humana. O governo,

as

coordenações civis, os institutos religiosos e os partidos políticos passaram a
usufruir também das táticas de marketing adequadas às suas realidades e
precisões. O marketing, que abrange assuntos financeiros, voltados à sua
hipótese de comercialização a qualquer valor, passou a ser visto em outra
configuração. Satisfação em primeiro lugar. Assim, no presente o marketing está
em praticamente todos os campos, segundo ressalta o site Wikipédia (2010).

2.2.5 1980

De acordo com o site Wikipédia (2010), em 1982, o livro Em busca da
Excelência, de Tom Peters e Bob Waterman, consagrou a ocasião dos
orientadores do marketing. Num baque de sorte editorial, produziram o livro de
marketing mais comercializado de todos os períodos, ao focalizarem sua
aplicação inteiramente no comprador. O acontecimento dos orientadores levou o
marketing às massas, e, assim sendo, às pequenas e medianas empresas e a
todo o tipo de profissional. Talvez por tal motivo, adicionado à precisão
mercadológica, o marketing passou a ser uma apreensão direta da altiva
administração de todas as mega-corporações, não permanecendo alocado
apenas a uma diretoria ou setor.
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Contudo, o acontecimento dos orientadores é também o culpado pelo
vindouro desleixo na rigidez da averiguação científica e de uma convergência a
modismos. Nesta ocasião, floresceram vários inventores, que, em seguida,
caíram no anonimato. Mas outros permaneceram, como Al Ries, por determinar a
conceituação de posicionamento, Jay Conrad Levinson, por dar o conceito ao
marketing de guerrilha e Masaaki Imai, criador do Kaizen. Todos eles
conquistaram uma grande consideração no mundo dos comércios e uma boa
reputação, por suas opiniões e abordagens inéditas.

2.2.6 1990

Do mesmo modo que se fez em diversos departamentos, o progresso
tecnológico dos anos 90 apresentou um forte choque no mundo do marketing. O
mercado eletrônico foi uma revolução na logística, repartição e configurações de
remuneração. O CRM (Customer Relationship Management) e os serviços de
atendimento ao cliente, dentre outras novidades, tornaram admissível uma gestão
de relacionamento com os compradores em ampla escala. E como se isso não
fosse satisfatório o bastante, a Internet chegou como uma inovação na via de
comunicação. A era do mazimarketing, de Stan Rapp, do marketing um por um,
da Peppers e Rogers Group, do aftermarketing, de Terry G. Vavra e do marketing
direto, de Bob Stone. Ou seja, era marcada por uma estável procura pela
personalização em massa.
Para o site Wikipédia (2010), mais uma convergência do momento foi o
fortalecimento da opinião de marketing societal, no qual formou-se uma cobrança
de mercado e passou a existir uma apreensão com o bem estar da coletividade. A
satisfação do cliente e a apreciação pública passaram a estar espontaneamente
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unidas à participação das empresas em causas sociais e a responsabilidade
social modificou-se numa vantagem competidora.

2.2.7 2000

A mudança do milênio observou a segmentação da televisão a cabo, a
popularidade da telefonia celular e a democratização dos elementos de
telecomunicação, principalmente a Internet. A Word Wide Web já ficava madura e
aceitável e nos iniciais anos desta década, apareceram uma grande porção de
análises e divulgações sobre Web Marketing e Comércio eletrônico. Isso
revolucionou em grande proporção a logística como a oferenda de bens e o
consumidor passou a ter elementos e capacidades de transações jamais antes
notadas. Assim, era de se esperar que tudo isso entusiasmasse a atitude com a
qual os clientes interagiam com as organizações e entre si.
Os meios de comunicação automático, obtidos por empenhos de
Assessoria de jornalistas, Relações Públicas e Marketing Social, principiam a
adotar o ambiente do anúncio habitual. O aparecimento do marketing de
permissão, de Beth Godin, a apreciação do marketing boca – a – boca, por
George Silverman, o estouro do buzz marketing e do marketing viral, por
compositores como Russel Goldsmith e Mark Hughes e a maturação do
crossmedia e dos ARGS’s (Alternative Reality Games), do mesmo modo foram
decorrências deste acontecimento, que entusiasmou tanto o marketing, quanto
ampliou o entendimento do mesmo.

2.2.8 2010

A procura se tornou artefato essencial da usualidade dos usuários da
Internet. Com isso, o marketing de procura, que é um dos tipos de Marketing
digital, tem exigido cada vez mais prudência.
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Segundo o Wikipedia (2010), podemos determinar o Marketing de Procura
como um conjunto de táticas que abordam o consumidor em potencialidade, na
ocasião em que ele procura um produto, serviço ou alguma informação na
internet. As táticas juntam os links favorecidos e ocorre a otimização para os sites
de procura.
Analisando todo o conceito, escopo e histórico do marketing que foram
apresentados, pode-se afirmar que cada um tem suas distinções. Com toda a
análise feita, nota-se que com o passar dos tempos supracitados, a tecnologia da
informação e o valor do ser humano foram fatores bastante decisivos para o
crescimento e a relevância do marketing dentro das organizações.
Portanto, conclui-se que o marketing surgiu da necessidade de estudar o
mercado e de buscar o melhor que o mesmo tem para oferecer, seja para dentro
das organizações ou para os consumidores finais.

3 MARKETING E SUA IMPORTÂNCIA, FERRAMENTAS DO MARKETING
DESTACANDO-SE

O

COMPOSTO

DE

MARKETING,

SISTEMA

DE

INFORMAÇÃO DE MARKETING E PESQUISA DE MARKETING.

Destacam-se os autores Grecco (1977), Malhotra (2001), Ambrósio
(2002), Samara e Barros (2002), McDaniel e Gates (2003), Aaker (2004), Kotler
(2009), Kotler (2009), Chiusoli (2010) e o site Referencial (2010). Todos relatam a

importância e as ferramentas do Marketing, destacando-se o Composto de
Marketing, o Sistema de Informação de Marketing e a Pesquisa de Marketing,
com suas funcionalidades e características, que buscam suprir os desejos e as
necessidades dos consumidores e aumentar o poder de compra que os mesmos
possuem atualmente.
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3.1 A importância do marketing

Na percepção de Kotler e Keller (2009), o sucesso financeiro depende
freqüentemente

da

habilidade

com

o

marketing.

Finanças,

operações,

contabilidade e outras funções de negócio, realmente não importarão se não
houver demanda suficiente por produtos e serviços, de forma que a empresa
possa obter um lucro. Muitas organizações criaram agora um Departamento de
Marketing, com a função de nivelá-lo com outras importantes funções
administrativas, como o Departamento Executivo e o Departamento Financeiro.
Boletins de imprensa de organizações de todos os tipos – de fabricantes de bens
de consumo até seguradores de cuidados médicos e de organizações sem fins
lucrativos até fabricantes de produto industriais – publicam hoje suas realizações
de marketing em seus Web Sites. Na imprensa empresarial, são dedicados
artigos incontáveis a estratégias e táticas de Marketing.
Ainda na visão dos autores supracitados, declarando suas prioridades
empresariais, os Departamentos Executivos reconhecem a importância do
Marketing. Uma pesquisa de 2006, sobre os maiores desafios que os
Departamentos Executivos enfrentam ao redor do mundo, revelou que entre os
maiores estavam o crescimento sustentável e fixo da linha de frente e a lealdade
e manutenção do cliente, desafios cuja superação depende pesadamente do
setor de marketing. Os Departamentos Executivos também reconhecem a
importância do marketing na construção de filiais e na fidelização do cliente,
bases que compõem uma porcentagem grande do valor de uma empresa.
Porém, o setor de marketing é enganador e tem sido o ponto fraco de
muitas empresas de sucesso. Várias empresas confrontaram os novos modelos
de clientes e os novos competidores e tiveram que repensar seus modelos
empresariais, enfatiza Kotler e Keller (2009).
Até mesmo empresas líderes de mercado reconhecem que não podem
se dar ao luxo de se acomodarem, enquanto sua liderança é desafiada. Para
muitos Departamentos Executivos, se não há mudanças na organização, a
empresa não consegue permanecer no mercado.
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Ainda sob a percepção do autores supracitados, tomar as decisões certas
sobre mudança não é sempre fácil. Quem trabalha com marketing deve decidir
quais características apresentar num novo produto, que preços oferecer aos
clientes, onde vender os produtos e quanto gastar em propaganda, revendas ou
na Internet. Devem decidir também os detalhes, como as palavras exatas ou as
cores da nova embalagem. As empresas em maior risco são aquelas que falham
em monitorar cuidadosamente seus clientes e competidores e em melhorar
continuamente seus serviços. Elas têm uma visão de curto prazo das vendas e de
seus negócios e, no final das contas, não satisfazem seus acionistas,
empregados, provedores, sócios e parceiros. Habilidade com o marketing é uma
busca sem fim.

3.1.1 COMPOSTO DE MARKETING

Na percepção de Ambrósio (2002), o exemplo de 4Ps é conhecido, ao
mesmo tempo, como marketing mix ou composto de marketing. Ele partiu do
apoiar, em sua configuração gerencial, no término do período de 1950.
Ainda na percepção do autor supracitado, em sua compreensão original,
tal amostra – intrinsecamente concluída – é desenvolvida por quatro expressões
do inglês que oferecem as informações fundamentais de marketing: product,
conhecida no português como produto ou bem a ser comercializado, place,
conhecida em língua portuguesa como ponto-de-venda ou ponto de distribuição,
promotion, conhecida no português como promoção ou forma de comunicação
com os consumidores e price, vista no português como preço ou o valor que os
consumidores irão pagar por um bem ou serviço adquirido. Nesses dados
permanecem contidas tanto as muitas modificáveis intervenientes de um
comércio: pessoas, embalagem, ganho e política – quanto também as certas,
como: marca, logística, publicidade e descontos. Aborda-se a veracidade de um
formidável fascínio de informações em exclusivamente quatro expressões. E o
cliente se vê como foco principal de tais expressões e como o objetivo de todos
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os interesses do marketing. “Por ser assim, a rigor, o modelo deveria ser
chamado de 4Ps+C, e não apenas de 4Ps.” (P.08)
Na percepção de Ambrósio (2002), o P de produto, além de serviços,
aborda também qualquer forma de oferta que se faça ao cliente.
De acordo com o autor supracitado, o exemplo dos 4Ps é simplificado e
proporciona toda uma construção de teoria que a necessidade determina. Enfim,
um planejamento de marketing é uma ocupação de grande responsabilidade. Não
admite experiências arriscadas simples, resultantes de anseios e resultados não
focalizados ou afastados de fundamentos filosóficos estabelecidos com muito
estudo.
Na percepção de Ambrósio (2002), as organizações brasileiras do novo
milênio são bastante inovadoras e a cada dia buscam nova forma. Entretanto, não
é admissível improvisar comércios, sem ter em vista nada inferior que a
excelência. O espaço de comércio junta a modificação apressada à qualidade
crescente e a valores mínimos.
De acordo com o autor supracitado, o marketing se trata de um complexo
de particularidades. Em busca de se obter sucesso nesse campo, é indispensável
buscar tais características, com um plano ao mesmo tempo preciso e simplificado,
que se admita uma ação acelerada.

3.1.2 PRODUTO

Na percepção de Kotler (2009), produto consiste em ser a sugestão para
o comércio em si, nomeadamente um bem palpável, embalagem e um anexo de
benefícios ao qual o cliente adquire com a aquisição.

3.1.3 PREÇO
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Conforme enfatiza Kotler (2009), o valor do bem seria o quanto os
consumidores iriam pagar por tal atributo. No entanto, entrariam também no valor
do preço os diferentes gastos, tarifações e despesas, correlativos a entregas,
garantias e muitos outros fatores.

3.1.4 PRAÇA (PONTO DE VENDA)

De acordo com Kotler (2009), a praça, ainda popularizada como ponto de
venda, ou seja, a forma de distribuição, é a adaptação que torna o produto
imediatamente disponível e de fácil acesso ao comércio almejado.

3.1.5 PROMOÇÃO

Conforme enfatiza Kotler (2009), a promoção seria as formas de
comunicação com os clientes. Assim, publicidade, anúncios, mala direta e
promoção de vendas, seriam para avisar, convencer ou recomendar o comércio
almejado a respeito de suas disponibilidades e dos benefícios do bem ou serviço.

3.1.6 OS OUTROS PS

Na percepção de Ambrósio (2002), permanecem diversos críticos dos
4Ps, argumentando a necessidade de existir um quinto P, para packaging. No
português, tal vocábulo é conhecido como embalagem. Também de um sexto P,
para people, no português, pessoas e também de um sétimo, para profit, que em
português seria lucro. Há, além disso, determinados estudiosos do marketing de
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serviços que usam uma abordagem de três Ps a mais aos quatro modelos
originais: pessoas, palpabilidades e processos.
Mas segundo o autor supracitado, os inovadores Ps sugeridos já
permanecem agregados aos quatro do modelo original: embalagem completa o
componente do P de bem e o valor permanece no P de preço; as pessoas ficam
como foco central dos quatro Ps, de maneira especial os colaboradores da
organização, que necessitam ser recompensados com cuidado exclusivo através
do marketing interno. Além disso, há o conhecido endomarketing, que se inicia
como artifício de acordo entre consumidor, bem e colaborador. É preciso, além
disso, salientar que o cliente é o foco principal de todo o objetivo do marketing.
Deste modo, a opção é conservar a configuração original e bem satisfatória dos
4Ps.
Considerando as ferramentas do marketing mix do mesmo modo, sendo
conhecido também como composto de marketing, pode-se avaliar que os 4Ps
possuem uma grande importância e são fundamentais para as empresas que
procuram destaque no comércio, pois suas ferramentas transformáveis fornecem
inúmeras possibilidades de ações por parte das empresas, com intenção de
ampliar o negócio existente e, além disso, idealizar adiantadas possibilidades
mercantis. Sendo assim, são fatores determinantes e conferidos pelos
consumidores no momento da compra, enfatiza Ambrósio (2002).

3.1.7 Sistema de informaçâo em marketing

Na percepção de Chiusoli (2010), nos últimos anos, a junção da teoria
com o aprendizado em marketing tem sido essencial para as organizações,
especialmente

quando

se

trata

da

importância

da

gerência

do

SIM.
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Constantemente e em cada ocasião particularizada, as organizações apresentam
definição a respeito da precisão de um extenso domínio desses conhecimentos,
pois o espaço de marketing está se transformando ligeiramente, graças às
variáveis que não se controlam.
As verificações dos elementos apresentam-se, exigindo das organizações
grandes gastos, para se tornarem competidoras nesse espaço eficaz e volúvel.
Deste modo, as organizações necessitam apresentar um fundamento adequado e
atualizado de tecnologia de informação e devem possuir um sistema de
conhecimento. No entanto, gerenciar o conhecimento de marketing pelo uso do
artifício disponível, atualmente tornou-se um fato da mais fundamental relevância
para o sucesso do mesmo.
Ainda de acordo com a percepção do autor supracitado, um adequado
sistema de informação admite uma transmissão eficaz dentre os grupos de
idealização, da administração, de publicidade, das promoções de vendas, dos
gerenciadores de bens e das formas de distribuição.
De acordo com a tradição, o sistema de informação do marketing foi uma
forma de sustentáculo para a administração do mesmo, quando se necessita
adotar determinações perante a uma dificuldade ou a uma chance de marketing:
de tal modo, uma ferramenta extraordinária para ser usada em toda a empresa. O
marketing é o culpado por diferentes atos, não exclusivamente por aqueles
relacionados com as vendas, mas do mesmo modo, por todos os aspectos de
comércios, focalizados na entrega aos consumidores de valores e estimas, em
um comércio altamente competidor, enfatiza Chiusoli (2010).
Esta atitude significa uma transformação nos preceitos do marketing das
organizações, pois no período dos anos de 50 e 60, o marketing passou a ser
aceito como desempenho relevante dos comércios, desenvolvendo-se além da
habitual colocação de vendas, alega Chiusoli (2010).
Ainda na visão do autor supracitado, no começo dos anos 90, foi
descoberta uma administração de marketing mais clássica, cheia de burocracias e
hierarquizada dentro da empresa. No presente, são completamente inovadoras,
mais ligeiras, mais preparadas e mais sinérgicas em relação às suas variáveis
não controláveis. O administrador de marketing necessita, conseqüentemente,
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gerenciar três formatos de relacionamento: com consumidores, com fornecedores
e com representantes comerciais. Segundo Chiusoli (2010):

A primeira definição de SIM esteve presente na década de 60, cujo
entendimento refere-se a procedimento de coleta para análise de
planejamento e apresentação de informações para tomada de decisões
de marketing. (P.89)

O conhecimento de marketing era formado por 3 bases: controle,
idealização e análise. A finalidade desse preceito era arquivar, considerar, avaliar
e disseminar, na ocasião e no tempo mais oportuno, a perfeita informação de
marketing, que influenciava, por sua vez, na tomada de decisões para um controle
de marketing mais perfeito, idealizado e prático, enfatiza Chiusoli (2010).
O princípio do conhecimento de marketing, chamado de SIM, serve a
empresa no geral, visto que há, freqüentemente, configurações diversas, quanto
às precisões de conhecimento e agenciamento pelas empresas, que serão
estabelecidas, com o passar do tempo, em diferentes conciliações de
subsistemas. Assim alega Chiusoli (2010).
Dessa forma, com o passar dos últimos trinta anos, diversos inventores
ofereceram reforços ao SIM na literatura, quanto à significação e à construção
dos subsistemas. Destaca-se ainda que não permanecem princípios unificados de
conhecimentos que convenham a todas as organizações. Cada gerência tem
seus pré-requisitos de conhecimentos específicos e necessitados à sua ordem de
caracteres e suas preferências para conduzir ao caminho dos conhecimentos.
Ainda na visão do autor supracitado: ao mesmo tempo, ou seja,
simultaneamente, existirão dúvidas adequadas, pois a concepção e o jeito de se
usar os conhecimentos de marketing não necessitam substituir a tomada de
determinação, do mesmo modo que é possível substituir a avaliação gerencial, o
modelo e a sabedoria comum.
Portanto, alcançar conhecimentos pode diminuir as dúvidas e o risco
acerca das determinações, já que elas são fundamentadas em acontecimentos e
na análise mais compreensiva das situações, alega Chiusoli (2010).
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Evidentemente, esse acontecimento não extingue o acréscimo de
exemplos de SIM, porém, necessita-se apresentar em concentração, porque os
exemplares, para serem aproveitados, necessitam ser adequados às precisões e
à característica de cada organização e de seus administradores, ressalta Chiusoli
(2010).
Os exemplares podem ser rotulados em seis grupos de costumes
primários:
Procura de informações, diagnóstico de informações, plano de marketing,
tomada de determinação de marketing, prática das atividades de marketing,
controle externo e controle interno.
O último grupo ainda ressaltado pelo auto supracitado, afirma que o
controle, se subdivide em controle na parte exterior da organização, assim sendo,
por fora da organização, para monitoramento do espaço e das prestezas de
marketing e controle dentro da organização, para monitoramento das atividades
do marketing, em analogia ao desempenho do plano e do conjunto como um todo.
Grecco (1977) afirma:

O sentido de controle não é policiar de modo autoritário e severo, mas
sim observar a interpretação técnica e psicológica do que está sendo
executado, com a finalidade de corrigir erros ou desvios e alcançar
sempre melhor nível de administração. Por isso, o controle não deve
visar a punição, mas sim a realimentação do sistema de planejamento e
do recolhimento de dados reais e permanentes, em beneficio da futura
orientação e de novos planos de ação. O controle se refere também ao
exame contábil das despesas, visando evitar desperdícios...(p.37)

O SIM tem capacidade de ser qualificado dentro de dois grupos na
empresa, por usuários e por tipos de uso: o preceito para os administradores e o
princípio para intervenção de vendas e agilidades de marketing.
Os usuários para administração de marketing e tomadores de
determinação, são especialmente os administradores de grande reconhecimento,
as integrações estratégicas de comércios, o administrante de marketing, os
críticos e conhecedores de marketing. E estes derradeiros, aproveitam
informações brutas e as modificam em conhecimentos para os administrantes.
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No mundo hodierno, o SIM não é exclusivamente restrito à conclusão de
administração, mas abrange agilidades funcionais, como vendas e preceito de
artifícios, encaminhado para o marketing e que é formado constantemente de
conhecimentos a respeito das agilidades funcionais de marketing, tais como mala
direta, telemarketing e administração de vendas.
Para Samara e Barros (2002), o Sistema de Informação de Marketing é a
composição contemporânea na organização ao qual se reúne, escolhe, avalia,
decifra e conserva numa direção de conhecimentos, a respeito do espaço
completo de marketing em que a organização permanece introduzida: o
microambiente e o macro-ambiente.
O microambiente, por sua vez, é formado de: organização, fornecedores,
intercessores

de

comércio,

consumidores,

competidores

e

públicos

de

relacionamento.
Já o macro-ambiente é constituído de: envolventes demográficos,
envolventes

socioculturais,

envolventes

físicos,

envolventes

tecnológicos,

envolventes econômicos, envolventes políticos e envolventes legais.
Os autores Samara e Barros (2002), enfatizam que, em resumo, é um
núcleo de conselho à disposição dos administradores da organização. Seu
objetivo e vantagem fundamental é ajustar informações que sejam relevantes
para embasar as determinações dos administrantes de forma acelerada e de
modo adequado, fazendo com que tais conhecimentos que comprometem, direta
ou indiretamente, os comércios da organização, sejam conduzidos aos indivíduos
certos, em tempo certo e no formato apropriado. O SIM estabelece e determina a
entrada das informações na organização.
Para Samara e Barros (2002), a composição de um SIM contemporiza
dentre as organizações, dependendo da sua tradição empresarial, sua
composição de marketing e das soluções disponíveis. Fundamentalmente, ele
pode ser subdividido em diversos campos, que controlam, juntam e avaliam os
documentos internos da organização, proporcionando conhecimentos como o
número de venda por linha de bem, região e vendedor; o proveito como caminho
de distribuição, rendimentos, lucros, custos, despesas e informação sobre
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fabricação, dentre outros prováveis, provenientes das notas fiscais, das planilhas
de fabricação, das aquisições, da cotação, entre outros.
De acordo com os autores Samara e Barros (2002), uma subdivisão tem
capacidade de acrescentar os conhecimentos utilizados no dia-a-dia dos
administradores,

disponíveis

em

inspetorias

particularizadas,

documentos

realizados pelo grupo de vendas a respeito dos acontecimentos em trabalhos de
campo e até mesmo em documentos que apresentem como fundamento
conversas sem formalidades com os varejistas ou conhecedores do exterior da
organização, além de informações distintas a respeito do comércio, recolhidas em
jornais, documentos econômicos e de análises sucessivas ou evolutivas, bem
como em outros documentos adquiridos pela organização. Esse subsistema é
popularizado como astúcia de marketing.
Ainda na visão dos autores supracitados, o encontro de determinados
subsídios, vindos de distintas fontes e a partir de deduções estatísticas, como
encadeamentos e regressões, dentre outros procedimentos, tem capacidade de
originar

documentos

que

tenham

por

finalidade

prevenir

circunstâncias

posteriores, como, por modelo, avaliar o desenvolvimento de vendas de um bem
por um apontado momento e correlacionar essas informações com a melhoria do
salário mínimo, do desenvolvimento da população ou de diversas inconstantes
que apresentem intensa correspondência com a finalidade de valorizar previsões
de consumismo. É o subsistema indutivo de marketing.
Na percepção de Malhotra (2001): “A definição de SIM é semelhante à de
pesquisa de marketing, exceto pelo fato de o SIM fornecer informações
continuamente e não com base em estudos de pesquisa ad hoc”1. (P.47)
Mas na percepção de Samara e Barros (2002), a análise de marketing, ao
mesmo tempo, estabelece uma subdivisão do SIM da organização, em que seu
objetivo primordial é realizar concepções características para a aquisição de
conhecimentos indispensáveis, que não permaneçam disponíveis ou na
configuração almejada, a propósito de circunstâncias proporcionadas pela
1

Pesquisa de Ad Hoc é uma pesquisa arranjada sob encomenda, assim sendo, a mesma inicia-se
das precisões particulares de cada consumidor e ainda neste contexto, a mesma, em seu
resultado terminal, gera dados privilegiados e relevantes para a tomada de determinações
estratégicas de caráter momentâneo, competente e garantido, segundo enfatiza o site Referencial
(2010).
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administração de marketing, para soluções das quais a análise tem a capacidade
de contribuir.

3.3 A PESQUISA DE MARKETING

Para Samara e Barros (2002), a pesquisa de marketing consiste na
formação de idéias aperfeiçoais, que tendem a levar à aquisição de informações
de configuração, baseadas na experiência, metódica e com finalidade específica
para a resolução de dificuldades ou que ofereça chances características alistadas
ao marketing de bens e benefícios.
Segundo McDaniel e Gates (2004): “...Pesquisa de marketing é o
planejamento, a coleta e a análise de dados relevantes para a tomada de
decisões de marketing e para a comunicação dos resultados dessa análise à
administração.” (P.09)
Para Samara e Barros (2002), o campo em que se atua a pesquisa de
marketing é extenso.
Na percepção de Malhotra (2001), a compreensão de pesquisa é uma
estrutura ou projeto para a concretização das idéias de pesquisa de marketing.
Ela particulariza os artifícios indispensáveis à aquisição dos conhecimentos,
imprescindíveis para estruturar ou decidir dificuldade de pesquisa de marketing.
Mesmo que uma abordagem extensa da dificuldade já pareça ter sido
desenvolvida, a compreensão aponta os detalhes e os alicerces da prática dessa
abordagem. A percepção organiza o fundamento para a concretização do projeto.
Um adequado plano de ação certifica a concretização do projeto de análise de
configuração dinâmica e competente. Normalmente, um plano de análise abrange
os seguintes artifícios ou afazeres.
Para Aaker (2004): o artifício de esquematizar uma pesquisa abrange
muitas determinações inter-relacionadas. A mais admirável delas é a seleção do
tipo da pesquisa, pois é isso que vai definir como os conhecimentos serão
alcançados.
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De acordo com Aaker (2004), as determinações táticas são aceitas de tal
modo que o tipo de análise apresente ser selecionado. Nesta ocasião, o aspecto
é a respeito das mensurações características a serem realizadas ou às ações a
serem investigadas. Também leva-se em conta a composição e o número de
elementos do questionário, bem como os artifícios para a significação da
amostragem a ser pesquisada. Essas determinações táticas passam ao mesmo
tempo por restrições de capital e de cronograma e, de tal modo, antes que a
análise seja praticada, seus valores avaliados necessitam ser checados com seus
valores supostos.
Ainda na visão do autor supracitado, esquematizar determinado
acontecimento expressa improvisar para que todos os seus elementos se
adaptem perpendicularmente. A aquisição da consistência entre finalidade,
artifícios e táticas é um procedimento inerente, reavaliado à luz de inovadoras
descobertas. Isso expressa uma revisão do plano, seja toda vez que novos
costumes aparecem, seja a respeito da complicação da amostragem selecionada
ou da precisão de reavaliar o artifício, em colocação da avaliação de valores.

3.1.1 Tipos de pesquisa

De acordo com os autores Samara e Barros (2002), os conhecedores em
pesquisa de marketing empregam distintas denominações para as técnicas
utilizadas na concretização dos planos de pesquisa. Entretanto, não se diferem
fundamentalmente em seu contento e se distinguem de acordo com as fontes de
informações aproveitadas, da intensidade da matéria segundo as suas
finalidades, do tipo de pesquisa que se almeja praticar, quantitativa ou qualitativa,
e da combinação com a influência das alteráveis em estudo.
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3.1.1.1 Pesquisa exploratória

Partindo da percepção de Aaker (2004), a pesquisa exploratória é
empregada quando se procura um entrosamento a respeito da natureza geral de
uma dificuldade, das admissíveis suposições alternadas e das alteráveis
ressaltantes que necessitam ser analisadas. Normalmente, permanece pouca
informação precedente àquela que se pretende alcançar. Os artifícios são
extremamente maleáveis, não estruturados e qualitativos, para que o pesquisador
principie seu estudo sem pré-compreensões a respeito daquilo que será
descoberto. A carência de composição rígida admite que se pesquisem distintas
opiniões e indicativos a respeito da circunstância.
A pesquisa exploratória, do mesmo modo, é favorável para a consignação
de adiantamentos dentre assuntos de pesquisa e para o exercício sobre as
dificuldades práticas no cumprimento das tarefas, enfatiza o autor Aaker (2004).

3.1.1.2 Pesquisa descritiva

Conforme enfatiza Samara e Barros (2002), os estudos descritivos, do
mesmo modo intitulados pesquisas de ad – hoc, como expõe o conveniente título,
buscam apresentar circunstâncias de comércio a partir de informações primárias,
conseguidas originalmente mediante às entrevistas individuais ou discussões em
grupo, confirmando as proposições alçadas na significação da dificuldade de
pesquisa e contestando, por exemplo, assuntos das analogias de consumo.
Ainda de acordo com os autores supracitados, a pesquisa descritiva se
decompõe em duas formas de pesquisas: a inicial seria a pesquisa descritiva
quantitativa, que procurará uma apreciação quantitativa das afinidades de
consumo e que valor se pagar para cada objetivo do plano de pesquisa que tenha
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abraçado este procedimento. Daí a precisão desses estudos equivalerem e serem
alcançados a partir da preparação de amostras de indivíduos, aproveitando-se da
estatística para este acabamento, pois o que se almeja é ir além dos resultados
alcançados na amostra em que se estuda para apontada população. As
conseqüências da pesquisa serão avaliadas e decifradas a partir de médias e
percentuais das réplicas conseguidas. É a pesquisa quantitativa que oferecerá
integração ao estudo.
Continuando sob a visão dos autores Samara e Barros (2002), o
secundário tipo de análise, definido de pesquisa descritiva qualitativa, tem como
especialidade fundamental abranger as afinidades de consumo em profundidade.
Atribuindo-lhe a pesquisa qualitativa dos conhecimentos conseguidos, esse
estudo busca aproximar as motivações de consumismo com uma aparência mais
real.
As pesquisas qualitativas são conseguidas a partir de entrevistas
individuais ou debates em grupo e sua pesquisa verticalizada em analogia ao
artifício em estudo, admite aproximar alvos comuns e característicos, presentes
na amostra selecionada. Assim enfatizam os autores Samara e Barros (2002).
Para cada plano de pesquisa, compete ao pesquisador recomendar o
artifício apropriado que venha resolver as dificuldades, decidindo se, para
desempenhar as finalidades sugeridas, a técnica necessita ser quantitativa,
qualitativa ou ambas. Se a finalidade do plano for averiguar a acessão de um
novo bem no comércio ou aproximar o aspecto do consumista de um bem já
existente, permanecerá claro que a análise necessita ser quantitativa, pois almeja
avaliar peculiares da maior parte dos indivíduos, tendo como apoio um modelo
escolhido por critérios estatísticos, alegam os autores Samara e Barros (2002).
Entretanto, os autores Samara e Barros (2002) afirmam que se
ambicionamos conhecer as causas de aquisição de preferência ou a figura de
apurada marca de bens, podemos conseguir debates em grupo com clientes de
maneira especial aliciados para tal finalidade, observando que as análises
qualitativas detectam disposições não-dimensíveis, ou não-quantificáveis e por
essa causa, seus efeitos não podem ser generalizados para todos os indivíduos.
Ainda para os autores supracitados, o debate em grupo é uma solução
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extremamente aproveitada em pesquisas qualitativas. Ele incide na reunião de,
ordinariamente, oito a dez indivíduos, com um intercessor e tem como intenção
averiguar o objetivo aprofundado de um verificado assunto em estudo.
Na pesquisa qualitativa, é possível conhecer a opinião dos consumidores
sobre os produtos, seus hábitos de compra e consumo, assim como avaliar o uso
e detectar sugestões para novos produtos, entre outras situações de consumo
que exijam uma análise qualitativa e não quantitativa, alegam os autores Samara
e Barros (2002).
Nos debates em grupo, busca-se a promoção de uma contestação dentre
os indivíduos do grupo e o acordo em alguns períodos do estudo. Para tamanho e
proporção, é indispensável o comparecimento de um intermediário particularizado
nesse tipo de análise, que irá administrar a reunião a partir de um trajeto que
envolve os fundamentais assuntos a serem abordados. Tal tipo de debate não
possui um questionário estruturado para ser contestado. Os complementares do
grupo articulam livremente a respeito dos assuntos abordados. Ainda que possua
um plano, não se adota basicamente seu seguimento. As reuniões são
desempenhadas em recintos específicos, com falsas transparências ou com
filmadoras e gravadores, que permitem, em seguida, a apreciação do conteúdo
dos debates, afirmam os autores Samara e Barros (2002).
Ainda na visão dos autores supracitados, o plano dos debates em grupo é
de essencial relevância para que sua pesquisa apresente qualidade e as
finalidades recomendadas sejam consentidas. É indispensável, posteriormente à
determinação da análise e à opção pela pesquisa qualitativa, definir visivelmente
o aspecto do entrevistado a ser aliciado para o debate grupal. Aconselha-se que
os grupos sejam homogêneos quanto às características sócio-econômicas, à faixa
etária, ao caráter de existência ou a qualquer outro tipo de divisão. O identificador
dos grupos que serão desenvolvidos e os preparadores do plano, para dirigir o
debate e convir de parâmetro para a pesquisa, do mesmo modo, necessitam fazer
parte dos componentes do projeto.
O recrutamento dos participantes dos grupos necessita ser feito por
profissionais adequados, que, de posse do aspecto almejado, saibam considerar
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perfeitamente o entrevistado ideal para integrar o grupo, enfatizam Samara e
Barros (2002).
Ainda sob a percepção dos autores supracitados, a pesquisa qualitativa é
conseguida, na maioria das vezes, pelo intermediário dos grupos e por distintos
críticos que analisam os debates. Por ser de linhagem qualitativa, a explicação
dos efeitos conseguidos não permanece acessível à subjetividade dos críticos.
Para que os resultados apresentem confiabilidade, é imprescindível que esse tipo
de afazer, ao mesmo tempo seja desenvolvido por profissionais considerados e
experientes.
3.1.1.3 Pesquisa de causalidade

A partir da definição de Aaker (2004), a pesquisa de causalidade é
indispensável quando aponta um modificável motivo ou causa da importância de
diferentes alteráveis. Nesses casos, é conciso cometer uma análise causal. A
análise descritiva não é aceitável, porque tudo que ela tem a capacidade de
comprovar é que duas modificáveis estão incluídas uma na outra ou coligadas. De
modo óbvio, o destaque de alguma semelhança é bastante favorável; sem ela,
não apresentaríamos fundamento sequer para deduzir a vivência de causalidade.
Para ir acolá dessa dedução, os estudos carecem de avaliações admissíveis de
que uma alterável antecede a seguinte e de que não permanecem outros
acontecimentos causais que tenham capacidade de ser culpados por essa
afinidade.

3.1.1.4 Funções da pesquisa

A partir da definição de McDaniel e Gates (2003), é possível alegar que a
análise de marketing desempenha três tipos de colocação: descritiva, diagnóstica
e prognóstica.
Inicialmente, observa-se a colocação descritiva, que contém o recolher e
a exposição de acontecimentos.
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Em sua segunda percepção, os autores supracitados enfatizam que a
colocação diagnóstica é aquela em que as informações e as atuações são
esclarecidas.
E de acordo com a última colocação, ainda na percepção de McDaniel e
Gates (2003), é a prognóstica que procura configurações de se induzir benefícios
das ocasiões, à medida que as próprias vão aparecendo no comércio, em estável
transformação.
Portanto, pode-se concluir que marketing é de suma relevância para as
organizações atuais que estão em constante transformação, pois o mesmo
oferece todos os benefícios para as empresas conseguirem seus objetivos e fins
específicos. Ainda neste contexto, ressalta-se também que as ferramentas do
marketing, mais conhecidas popularmente por 4Ps (produto,preço, promoção e
praça), SIM (Sistema de Informação de Marketing) e as Pesquisas de Marketing
apresentadas neste, representam um conjunto de indispensáveis elementos
determinantes para a busca de novos consumidores e, posteriormente, novos
objetivos.
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4 A EMPRESA PAPELARIA UNIVERSITÁRIA

Este capítulo tem por objetivo apresentar a organização B & W Papelaria,
mais conhecida pelo seu nome fantasia: Papelaria Universitária – Universo On
Line Informática, relatando seu histórico, produtos e serviços, infra-estrutura,
principais clientes e outras informações importantes para o enriquecimento deste
trabalho.
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Figura I - Fachada da empresa – Papelaria Universitária em 2010.
Fonte: Arquivos da Empresa.

4.1 HISTÓRICO E PERFIL DA ORGANIZAÇÃO

Papelaria Universitária – Universo On Line Informática, é uma empresa
familiar do setor de Papelaria e de Informática, fundada em 2006 e localizada à
Rua Lourival Brasil, 32 – Centro – Coromandel/MG. A empresa oferece os
seguintes produtos e serviços: material escolar, material para escritório, xérox,
gráfica

em

geral,

cartões

de

visita,

panfletos

promocionais,

convites,

lembrancinhas com foto, Marketing e Web Marketing para pequenas empresas e
profissionais. Dentre os projetos para o próximo ano está a fusão das empresas
Papelaria Universitária e Universo On line Informática, que antes eram separadas.
Tal junção levará a nova empresa a apresentar uma economia financeira com
fatores como o aluguel do imóvel, água, luz, telefone, Internet e o pagamento de
um funcionário. A união também fará com que haja uma melhor estrutura e
planejamento, pois será feita uma reestruturação geral no layout, na projeção de
fluxo de caixa, de contas a receber, da busca por fidelização e pela conquista de
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novos clientes e no Marketing da Empresa. Atualmente, a empresa possui uma
carteira e um fluxo de clientes considerado pelos proprietários como muito bom.
Tem também vários funcionários, que se dividem nas mais diversificadas funções.
O setor de Marketing e Web Marketing, por ser pioneiro e ter uma demanda que
tende a crescer, leva os proprietários da empresa a esperarem um aumento de
50% de seus consumidores, até janeiro de 2011.

Figura II - Interior da empresa – Papelaria Universitária em 2010.
Fonte: Arquivos da Empresa.

4.2 Descrição da empresa - natureza do negócio, produtos e serviços

A Papelaria Universitária e Universo On Line Informática, inscrita no
CNPJ: 08517486/0001-41,

Inscrição Estadual: 0010259730084, foi criada em

2006, por um jovem empresário muito conceituado e com uma experiência
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comercial no ramo de eletrodomésticos. Esse empresário decidiu ser proprietário
e optou pelo setor de Papelaria, pois após analisar o mercado, observou que a
concorrência era pequena na cidade e a perspectiva de crescimento era
excelente neste setor. Ele fundou então uma pequena loja, inicialmente localizada
à Rua Gerson Coutinho; porém, logo a necessidade de mais espaço foi
observada, o que fez com que a loja se mudasse para seu atual local, à Rua
Lourival

Brasil,

próximo

a

um

relevante

posto

de

combustíveis,

em

Coromandel/MG.
A Universo On Line, por sua vez, foi criada em maio de 2010 e partiu da
idéia de se atender ao setor de assistência técnica e acessórios de informática. A
empresa começou com muita expectativa e logo, com estudos de mercado, foi
possível perceber que a área de Marketing abriria um leque de oportunidades.
Com os bons retornos, vieram então os investimentos no setor e o projeto se
tornou realidade. Porém, em função de problemas com a negociação do imóvel e
com funcionários, veio a idéia de junção com a Papelaria Universitária .
A Papelaria Universitária, integrando-se à Universo On line Informática e
com layout novo, vem com a proposta de atender seus clientes com rapidez e
qualidade. Além da variedade em material escolar, de escritório e serviços de
xérox, une as vantagens de recarga de cartucho, assistência técnica,
suplementos para computadores, cartões de visitas, lembranças, panfletos e a
mais moderna forma de Marketing on line.
A empresa observou que o marketing mudou e que as pessoas ficam
cada vez mais em seus computadores, sem tempo de assistir televisão ou ouvir
rádio. Traz, então, uma proposta prática, inteligente, eficiente e de baixo custo
para aumentar suas vendas. Lembrando que a propaganda é responsável por
cerca de 60% do faturamento das empresas.
A propaganda on line é individual e personalizada, com a arte final feita
por um profissional em web marketing.
O proprietário precisou adquirir computadores completos, um software
especial para envio de e-mails de marketing, a criação de um site próprio e a
aquisição de um banco de dados, com e-mails de Coromandel e região, além da
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contratação de funcionários e de um técnico em informática e web marketing para
desenvolver o projeto.
O projeto é novo e já tem clientes importantes, que fecharam contratos há
vários meses. A maioria das empresas da cidade já foram visitadas e estão em
fase de negociação, o que traz expectativa de crescimento do setor da empresa.
As vantagens apresentadas são: a personalização das propagandas, o envio de
e-mails diários para grupos aleatórios, o fato de a propaganda não ser forçada, já
que o cliente pode solicitar o não recebimento e o custo, que é muito baixo
(enquanto uma chamada no rádio, de aproximadamente 30 segundos, custa
R$2,90, a propaganda on line custa R$0,02, ou seja, 99,3% mais barato). Sem
contar o fato de que não há poluição sonora ou visual, não gera lixo ou resíduos
ao meio ambiente e obedece a lei Anti Span, enfatizando diariamente a marca
das empresas ou dos profissionais.
Em 2010, a empresa passou ser de propriedade de Waldir Avelino
Martins Júnior, comerciante jovem, que busca a satisfação dos clientes,
oferecendo os melhores produtos e serviços, o que gera um maior bem estar para
a população.

4.3 Localização e infra – estrutura

A empresa está localizada à Rua Lourival Brasil, 32, no centro de
Coromandel/MG. Possui 80 metros de construção, o imóvel é alugado e fica num
ponto estratégico e de fácil acesso. É seguro (fica em frente a um relevante posto,
que funciona 24 horas), tem boas instalações, banheiros, depósito amplo para
mercadorias e local para assistência técnica.

4.4 Manutenção e registros
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A contabilidade da empresa é feita por uma importante empresa de
contabilidade, com o acompanhamento direto do proprietário Waldir Avelino
Martins Júnior.

4.5 Seguros

A empresa não possui nenhum tipo de seguro, o que é uma proposta da
área administrativa.

4.6 Segurança

Possui um nível bom de segurança, já que a empresa se localiza em
frente a um posto 24 horas, que tem fluxo de pessoas em tempo integral,
dificultando, assim, a ação de infratores.
Sendo uma empresa familiar, a desonestidade é quase que descartada, já
que todos têm o mesmo objetivo e são remunerados de acordo com o
crescimento dos lucros da empresa.

4.7 Parceiros estratégicos e principais clientes

Os clientes, em geral, são representados por uma grande parte da
população, principalmente freqüentadores das escolas, das empresas públicas e
privadas, dos parceiros e clientes de Web Marketing.
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4.8 Principais equipamentos

A empresa possui bons equipamentos e eles atendem bem as
necessidades dos proprietários, funcionários e clientes. Há computadores –
ligados por uma rede de internet –, máquinas de xérox e impressora que
possibilita impressões pretas e coloridas.
No entanto, pode-se observar que além de direcionar para o tema
Marketing, houve um rendimento além do esperado em outras áreas, resultado da
busca feita pelo atual proprietário Waldir Avelino Martins Júnior, que se mostrou
aberto e flexível, inclusive realizando mudanças focadas na reestruturação
completa da empresa. Observou-se também, que além do Marketing, a
organização precisava de outras mudanças, essas levadas para a Administração
Geral e a nova estrutura da empresa, desde o layout, o fluxo de caixa, até a
mudança e contratação de novos funcionários, preocupando-se com o
funcionamento, o planejamento e o controle da organização.
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5 ANÁLISE DOS DADOS

A pesquisa, que foi realizada com os consumidores da Papelaria
Universitária entre os dias 11 a 22 de Outubro de 2010, teve como finalidade
reconhecer o perfil dos clientes e analisar a satisfação dos mesmos com relação
aos bens e serviços oferecidos pela organização.
Na ocasião, foram entrevistados 40 (quarenta) dos aproximadamente 500
consumidores freqüentes da organização, segundo registros. Essa entrevista foi
feita de forma aleatória.
Assim sendo, foram elaboradas 14 (quatorze) questões, que assim foram
distribuídas: 06 (seis) a respeito do perfil dos clientes e 08 (oito) com a finalidade
de analisar a satisfação, levando-se em consideração vários aspectos.
A seguir serão apresentados, de forma gráfica, os resultados alcançados
na pesquisa, bem como uma leitura crítica dos mesmos.
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GRÁFICO I

SEXO

O primeiro gráfico analisado foi sobre a questão que buscou o gênero do
consumidor, assim sendo, a resposta obtida foi: 48% dos consumidores
entrevistados são do sexo feminino e 52% do sexo masculino.
Portanto, observa-se que a empresa possui uma considerável e
expressiva porcentagem de consumidores de ambos os sexos.
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GRÁFICO II

FAIXA ETÁRIA

O segundo gráfico buscou identificar qual a faixa etária dos consumidores
da Papelaria. O resultado obtido foi: 50% dos consumidores entrevistados têm até
20 anos, 32% dos consumidores entrevistados têm de 21 a 25 anos, 13% têm de
26 a 30 anos e apenas 5% dos consumidores têm acima de 30 anos.
Este resultado evidencia uma diversificação na faixa etária dos
consumidores, entretanto, a classe predominante tem idade menor ou igual a 25
anos, totalizando assim 82% dos consumidores entrevistados.
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GRÁFICO III

ESTADO CIVIL

O terceiro gráfico em análise é sobre a questão que buscou identificar o
estado civil dos consumidores. O resultado obtido foi: 62% dos consumidores
entrevistados são solteiros(as), 25% são casados(as), 8% são divorciados(as) e
5% têm outros tipos de união.
Assim, em relação ao estado civil dos consumidores, contatou-se ser uma
clientela bastante diversificada, no entanto, a maioria dos consumidores
entrevistados são solteiros(as) e casados(os).
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GRÁFICO IV

LOCAL DE MORADIA

O quarto gráfico foi sobre uma questão que buscou identificar o local de
moradia dos consumidores. Assim sendo, o resultado obtido foi o seguinte: 75%
dos consumidores entrevistados são moradores da zona urbana de Coromandel,
17% moram na zona rural de Coromandel e apenas 8% são de outro município.
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Observando esses resultados, conclui-se que a maioria dos consumidores
da empresa reside na zona urbana de Coromandel e uma parcela expressiva
reside na zona rural do município de Coromandel. Essas informações são
importantes para o trabalho de divulgação da organização.

GRÁFICO V

PROFISSÃO

O quinto gráfico foi sobre a questão que buscou identificar a profissão dos
consumidores. Portanto, o resultado obtido foi o seguinte: 54% dos consumidores
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entrevistados são estudantes, 16% são autônomos, 23% comerciantes e somente
7% exercem outro tipo de profissão.
Essas porcentagens demonstram que a maioria dos consumidores da
Papelaria, que foram entrevistados, são estudantes e comerciantes.

GRÁFICO VI

NIVEL SALARIAL
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O sexto gráfico foi sobre a questão referente ao perfil do consumidor e
buscou identificar a faixa salarial dos mesmos. O resultado obtido foi: 62% dos
consumidores entrevistados ganham, em média, R$510,00, 20% ganham de
R$510,00 a R$1020,00, 13% ganham de R$1020,00 a R$1530,00 e apenas 5%
ganham acima de R$1530,00.
Esse resultado demonstra que 95% dos consumidores entrevistados
ganham abaixo de R$1530,00, e, assim sendo, inferior a três salários mínimos.

GRÁFICO VII

O QUE MAIS CHAMOU A ATENÇÃO E FEZ COM QUE
VOCÊ SE TORNASSE CONSUMIDOR DA PAPELARIA?
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No que se refere à satisfação dos consumidores, o sétimo gráfico foi
sobre a questão que buscava identificar o que levou os entrevistados a se
tornarem consumidores da papelaria.
afirmaram

ser

por

causa

do

Foi obtido o seguinte resultado: 45%

atendimento,

30%

pela

qualidade

dos

produtos/serviços, 6% devido aos preços e 20% devido à localização, ou seja, ao
acesso fácil.
Desta forma, é possível afirmar que 75% tornaram-se consumidores da
papelaria pela qualidade no atendimento e dos produtos e serviços oferecidos,
fatores de grande relevância e que a organização poderá explorar ainda mais,
pois é um diferencial no mercado competitivo. Buscando aprimorar continuamente
esses fatores trará como conseqüência a fidelização dos clientes e até mesmo a
conquista de novos consumidores.

GRÁFICO VIII

QUAL É SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO AO
ATENDIMENTO DA PAPELARIA?
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O oitavo gráfico demonstra os resultados obtidos sobre a questão que
procurava identificar o grau de satisfação dos consumidores, com relação ao
atendimento da organização: 45% dos consumidores entrevistados disseram
estar satisfeitos com o atendimento e 55% bastante satisfeitos.
Portanto, conclui-se que o atendimento da papelaria é de excelente
qualidade, e atende as expectativas de 100% dos consumidores, pois não houve
nenhum aparecimento de insatisfação entre os entrevistados.

GRÁFICO IX
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QUAL SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO À
QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DA
PAPELARIA?

O nono gráfico é sobre a questão que se relaciona à qualidade dos
produtos e serviços oferecidos pela organização. Obteve-se o seguinte resultado:
60% dos consumidores entrevistados disseram estar bastante satisfeitos e 40%
satisfeitos, não deixando nenhuma margem para qualquer tipo de insatisfação.
Assim, pode-se afirmar que a satisfação dos consumidores é um fator
essencial para o sucesso de uma organização e que a qualidade de 100%
presente nos produtos e serviços disponibilizados, contribui de forma efetiva para
o sucesso da empresa, que a cada dia consegue mais valor e competitividade no
mercado, resultando na garantia e credibilidade de suas operações mercantis.

GRÁFICO X
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QUAL SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO AOS
PREÇOS OFERECIDOS PELA PAPELARIA?

O décimo gráfico demonstrado é sobre a questão que diz respeito aos
preços oferecidos pela empresa. Observa-se o seguinte resultado: 12% dos
consumidores

entrevistados

demonstram

estar

bastante

satisfeitos,

63%

satisfeitos, 20% poucos satisfeitos e 5% insatisfeitos.
Esses números demonstram que os preços que a organização cobra por
seus produtos e serviços, contentam seus clientes, como pode ser verificado no
gráfico. A maioria, 75% dos consumidores entrevistados, está muito satisfeita com
os preços. Porém, também foi possível observar que um percentual de 25% dos
consumidores alegam estar pouco satisfeitos ou insatisfeitos, demonstrando um
ponto fraco na organização.
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A partir desses resultados, a organização pode adotar medidas com o
intuito

de

minimizar

esse

percentual

negativo

constado

na

pesquisa,

transformando esse pronto fraco em mais uma potencialidade a ser explorada.

GRÁFICO XI

QUAL SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO ÀS
FORMAS DE PAGAMENTO DISPONIBILIZADAS PELA
PAPELARIA?

O décimo primeiro gráfico, acima demonstrado, evidencia os resultados
obtidos com relação às formas de pagamento: 20% dos consumidores
entrevistados estão bastante satisfeitos, 72% satisfeitos, 5% pouco satisfeitos e
3% insatisfeitos.
Desta maneira, pode-se afirmar que as formas de pagamento
disponibilizadas pela Papelaria atendem de forma satisfatória às precisões dos
consumidores entrevistados. No entanto, não menos relevante, os 8% dos
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entrevistados que demonstram estar poucos satisfeitos ou insatisfeitos, abrem
uma variável a ser analisada pela organização, a fim de melhorar ainda mais suas
formas de pagamento.

GRÁFICO XII

QUAL SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO ÀS
PROMOÇÕES QUE A PAPELARIA OFERECE?

No décimo segundo gráfico, os números obtidos demonstram que 67%
dos clientes estão bastante satisfeitos ou satisfeitos com as promoções da
papelaria, enquanto 33% estão pouco satisfeitos ou insatisfeitos. Segundo a
percepção de Rossi (2003) apud Kotler:
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Promoção – É a tarefa de comunicar, informar e persuadir os clientes a
optar por nossos produtos e serviços; envolve os mais diversos meios,
que devem ser analisados no seu conjunto. Esse tópico será
denominado comunicação integrada. (p. 31)

Desta forma, observando o resultado nota-se que a organização, apesar
de atender de maneira satisfatória a maioria dos consumidores entrevistados
nesse quesito, precisa adotar algumas medidas a fim de promover seus produtos
e serviços, procurando a redução do percentual negativo constatado.
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GRÁFICO XIII

QUAL O SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO
AO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (8 ÀS 18 HORAS)
DA PAPELARIA?

No décimo terceiro gráfico, acima demonstrado, foram analisados os
dados sobre o horário de atendimento da Papelaria. Os números obtidos
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demonstram o seguinte: 15% dos consumidores entrevistados estão bastante
satisfeitos e 70% satisfeitos com o horário de funcionamento da empresa. Assim
sendo, 85% dos consumidores entrevistados afirmam que este horário atende
bem às suas precisões. Entretanto, 15% demonstram pouco satisfeitos ou
insatisfeitos, pois gostariam que a organização atendesse aos consumidores 24
horas.
Essa percentagem sugere que a organização poderá rever seu horário de
funcionamento, como também poderá fazer uma pesquisa sobre a viabilidade do
atendimento 24 horas, visando melhorar e atender às precisões dos
consumidores em geral.

GRÁFICO XIV

MARQUE DOIS ITENS QUE VOCÊ ACHA QUE A
PAPELARIA PODE MELHORAR.
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De acordo com os resultados em questão, os dois itens que precisam ser
aprimorados

pela

organização,

conforme

indicação

dos

consumidores

entrevistados, são: o preço, com 45% e a promoção, com 30%. Também foram
alegados 15% no atendimento da organização e 10% nas formas de pagamento
que a organização disponibiliza. Kotler apud Rossi (2003) alegam que: “O que
define o preço é o mercado. Além disso, parâmetros como prazo e forma de
pagamento também são importantes. Pode-se abordar esse tema de modo mais
abrangente, qualificando-o de condições comerciais”. (P.30)
Desta forma, a organização deve rever sua formação de preços, tendo em
vista que o preço é um elemento decisivo para o contentamento dos clientes em
suas compras.
Outro elemento importante a ser levado em consideração pela
organização é a promoção. De acordo com a percepção de Kotler apud Rossi
(2003):

Promoção – É a tarefa de comunicar, informar e persuadir os clientes a
optar por nossos produtos e serviços; envolve os mais diversos meios,
que devem ser analisados no seu conjunto. Esse tópico será
denominado comunicação integrada. (p. 31)

Assim sendo, a papelaria poderá aumentar os seus níveis de campanhas
promocionais, tendo em vista em primeiro lugar a satisfação dos consumidores e,
como decorrência desta ação, alcançará a maximização das vendas e dos lucros.
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CONCLUSÃO

Perante tudo que foi exposto neste trabalho, nota-se que o atual mercado
vem aumentando a cada dia, tendo como conseqüência um elevado índice de
concorrência entre as empresas, que nele estão introduzidas. Os anseios e
precisões dos clientes, ao mesmo tempo se encontram em total mudança,
fazendo com que essas organizações procurem melhores soluções para
acompanhar as precisões e, desta forma, atender seus consumidores da maneira
mais satisfatória possível.
Uma ferramenta imprescindível para que as organizações acompanhem
essas transformações é o marketing, que, através de algumas de suas
modificáveis, como o sistema de informação e a pesquisa de marketing, permite
que as empresas se conheçam melhor, monitorem o comércio e ampliem ainda
mais suas ações estratégicas, procurando sempre a maximização e a satisfação
dos clientes e, posteriormente, leve a um aumento do potencial competitivo.
A empresa Papelaria Universitária, está sempre precavida sobre as
invariáveis transformações que ocorrem no comércio, se modernizando e
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proporcionando aos consumidores produtos e serviços de qualidade e que
atendem aos anseios e precisões dos seus clientes.
A pesquisa realizada com os consumidores da Papelaria permitiu
conhecer o perfil dos mesmos. A partir daí, verificou-se que a empresa possui
uma apreciável e significativa porcentagem de consumidores de ambos os sexos,
com idade menor ou igual a vinte e cinco anos, solteiros, que residem na cidade
de Coromandel, são estudantes e têm renda abaixo de mil e quinhentos reais, ou
seja, inferior a três salários mínimos. A mesma pesquisa ainda mostrou que, para
atrair os consumidores da Papelaria, o atendimento e a qualidade dos produtos e
serviços oferecidos são indispensáveis, comprovando assim, dois potenciais da
organização.
O indicador do contentamento dos consumidores entrevistados em
relação aos produtos e serviços proporcionados pela organização, também foi
positivo. Portanto, em todas as questões que tinham como finalidade avaliar o
grau de satisfação, o resultado foi acima de 50%, entre bastante satisfeitos e
satisfeitos, fato que comprovou que a organização vem exercendo um
extraordinário trabalho na busca da satisfação de seus consumidores. Entretanto,
do mesmo modo, foram constatados na pesquisa alguns resultados negativos,
pontos em que a organização poderá agir para aumentar suas ações estratégicas
de marketing, visando à diminuição dos mesmos e buscando maximizar ainda
mais o número de consumidores satisfeitos.
Em síntese, conclui-se que esses resultados são a representação de um
trabalho estável e voltado para a satisfação das necessidades e dos desejos dos
consumidores da empresa Papelaria Universitária, que, diariamente, vem
adquirindo credibilidade e confiança dentro de um comércio tão disputado.

www.conteudojuridico.com.br

REFERÊNCIAS

AAKER, David A. Pesquisa de marketing. São Paulo : Atlas, 2004.

AMBRÓSIO, Vicente. Plano de marketing passo a passo : serviços. Rio de
Janeiro : Reichmann & Affonso Ed., 2002.

CHIAVENATO, Idalberto. Administração : teoria, processo e prática. Rio de
Janeiro : Elsevier, 2007.

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de vendas : uma abordagem
introdutória. Rio de Janeiro : Elsevier, 2005.

www.conteudojuridico.com.br
CHIUSOLI, Cláudio Luiz. Sistema de Informação de marketing (SIM):
ferramenta de apoio com aplicação à gestão empresarial. São Paulo: Atlas,
2010.

COBRA, Marcos Henrique Nogueira. Marketing básico : uma perspectiva
brasileira. São Paulo : Atlas, 1997.

DRUCKER, Peter Ferdinand. O melhor de Peter Drucker : a administração.
São Paulo : Nobel, 2002.

GRECCO, Constantino. Gerência de vendas: curso sobre as funções
administrativas e executivas do departamento de vendas. São Paulo :
IBRASA, 1977.

KOTLER, Philip. Administração de marketing. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2006.

_______, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São
Paulo : Prentice Hall, 2000.

_______, Philip, KELLER, Kevin Lane. Marketing Management. New Jersey :
Prentice Hall, 2009.

_______, Philip. Marketing para o século XXI : como criar, conquistar e
dominar mercados. São Paulo : Ediouro, 2009.

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia da Administração. São Paulo : Atlas, 1997.

MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de marketing : uma orientação aplicada. Porto
Alegre: Bookman,2001.

MCDANIEL, Carl D. Pesquisa de marketing. São Paulo : Pioneira Thomson
Learning, 2003.

REFERENCIAL. Pesquisa de Ad hoc: pesquisa sob encomenda. Disponível
em: <http://www.referencial.com.br/arquivos/adhoc.php> Acesso: 17 de outubro
de 2010.

www.conteudojuridico.com.br

ROSSI, Amado Tadeu. Marketing sem complicações! : Para principiantes e
profissionais de outras áreas. São Paulo : Senac, 2003.

SAMARA, Beatriz Santos; BARROS, José Carlos de. Pesquisa de marketing:
conceitos e metodologia. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

WIKIPEDIA.
Histórico
do
marketing.
Disponível
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing> Acesso em: 16 de abril de 2010.

APÊNDICE

em:

www.conteudojuridico.com.br

AUTORIZAÇÃO

Papelaria Universitária, situada à Rua Lourival Brasil - 32 B, n° 1085,
Bairro Centro, na cidade de Coromandel - Minas Gerais, CNPJ: 08517486/000141, autoriza o senhor Antonio Augusto Vilela, graduando do 8° Período do curso
de Administração Geral da Faculdade Cidade de Coromandel – FCC, a utilizar o
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nome, imagem, arquivos e demais informações que forem necessárias da
empresa para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso.

Por ser verdade, assino e dou fé.

Coromandel, 05 de Novembro de 2010.

_________________________________________________
Papelaria Universitária

PESQUISA DE CAMPO

01 – Sexo:
( ) Masculino ( ) Feminino

02 – Faixa etária:
( ) Até 20 anos ( ) 21 a 25 anos ( ) 26 a 30 anos ( ) Acima de 30 anos
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03 – Estado civil:
( ) Solteiro (a) Casado (a) ( ) Divorciado (a) ( ) Outros

04 – Local de moradia:
( ) Zona Urbana de Coromandel (
Município

) Zona Rural de Coromandel (

) Outro

05 – Profissão:
( ) Estudante ( ) Autônomo ( ) Comerciante ( ) Outros

06 – Nível salarial:
( ) Até R$510 ( ) De R$510 a R$1020 ( ) De R$1020 a R$1530 ( ) Acima de
R$1530

07 – O que mais chamou a atenção e fez com que você se tornasse
consumidor da papelaria?
( ) Atendimento ( ) Qualidade dos produtos/serviços ( ) Preços ( ) Localização
(acesso)

08 – Qual é seu grau de satisfação com relação ao atendimento da
papelaria?
( ) Bastante satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( ) Insatisfeito

09 – Qual seu grau de satisfação com relação à qualidade dos produtos e
serviços da papelaria?
( ) Bastante satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( ) Insatisfeito

10 – Qual seu grau de satisfação com relação aos preços oferecidos pela
papelaria?
( ) Bastante satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( ) Insatisfeito
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11 – Qual seu grau de satisfação com relação às formas de pagamento
disponibilizadas pela papelaria?
( ) Bastante satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( ) Insatisfeito

12 – Qual seu grau de satisfação com relação às promoções que a papelaria
oferece?
( ) Bastante satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( ) Insatisfeito

13 – Qual o seu grau de satisfação com relação ao horário de funcionamento
(8 às 18 horas) da papelaria?
( ) Bastante satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( ) Insatisfeito

14 – Marque dois itens em que você acha que a papelaria pode melhorar.
( ) Preço ( ) Promoção ( ) Atendimento ( ) Formas de pagamento

