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JUROS COMPENSATÓRIOS NA DESAPROPRIAÇÃO
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Recente decisão do STF restabeleceu os juros compensatórios à taxa de
6% a.a. e ao mesmo tempo condicionou a sua incidência à comprovação da
perda efetiva do rendimento sofrida pelo proprietário que teve o imóvel
desapropriado.
Desde o advento da Súmula 164 do STF a jurisprudência vinha fixando
juros compensatórios de 12%, tanto nos casos de apossamento
administrativo, como nas hipóteses de desapropriação por utilidade pública
ou interesse social, independentemente da cogitação de eventual perda do
efetivo rendimento que o imóvel vinha propiciando ao seu proprietário.
Vale a pena relembrar que esses juros compensatórios, de criação
pretoriana, surgiram como sucedâneo de juros moratórios, na época,
incabíveis contra a Fazenda Pública senão após o trânsito em julgado da
respectiva decisão condenatória (art. 3º do Decreto nº 22.785/33). Sua
aplicação perdurou mesmo após a revogação do citado art. 3º pela Lei nº
4.414,64 que submeteu a Fazenda Pública ao mesmo regime previsto na lei
civil. Daí a cumulação de juros compensatórios (12%) com os juros
moratórios (6%), perfazendo o total de 18%.
Esse posicionamento restou mantido mesmo após a introdução do art.
15-A e parágrafos no Decreto-lei nº 3.365/41 por meio do art. 1º da Medida
Provisória nº 2.183-56 de 27-8-2001, nos seguintes termos:
“Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na
desapropriação por necessidade ou utilidade pública e
interesse social, inclusive para fins de reforma agrária,
4
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havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e
o valor do bem, fixado na sentença, expressos em
termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis
por cento ao ano sobre o valor da diferença
eventualmente apurada, a contar da imissão na posse,
vedado o cálculo de juros compostos.
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§1º Os juros compensatórios destinam-se, apenas,
a compensar a perda de renda comprovadamente
sofrida pelo proprietário.
§2º Não serão devidos juros compensatórios
quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e
de eficiência na exploração iguais a zero.
§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se
também às ações ordinárias de indenização por
apossamento
administrativo
ou
desapropriação
indireta, bem assim às ações que visem à indenização
por restrições decorrentes de atos do Poder Público,
5
em especial aqueles destinados à proteção ambiental,
incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença.
§ 4º Nas ações referidas no parágrafo anterior, não
será o Poder Público onerado por juros compensatórios
relativos a período anterior à aquisição da propriedade
ou posse titulada pelo autor da ação.”
Na ADI impetrada pela OAB Nacional contra a inovação legislativa foi
deferida a medida cautelar para suspender a eficácia da expressão “ de até
seis por cento” para dar ao final desse caput interpretação conforme a
Constituição no sentido de que a base de cálculo dos juros compensatórios
será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em
juízo e o valor do bem fixado na sentença, bem como, dos seus parágrafos
1º, 2º e 4º (Adin nº 2332 MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 02-042004).
Todavia, na decisão de mérito sob a relatoria do Min. Roberto Barroso
o STF, por maioria de votos, reverteu aquela decisão proferida em sede de
Medida Cautelar, reconhecendo a constitucionalidade do percentual de
juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração do proprietário
pela imissão provisória do ente político expropriante.
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Outrossim foram considerados constitucionais os §§ 1º, 2º e 3º do art.
15-A, a fim de limitar a incidência dos juros no percentual referido apenas à
hipótese de perda comprovada do rendimento proporcionado ao
proprietário do imóvel desapropriado.
Finalmente, o § 4º do citado art. 15-A foi considerado inconstitucional.
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Com o reposicionamento da Corte Suprema a desapropriação direta ou
indireta deixou de ser causa de um rendimento antes inexistente.
Justa indenização a que alude o texto constitucional representa um
conceito bilateral no sentido de que a indenização deve simplesmente
recompor o patrimônio do proprietário desfalcado pela desapropriação. Os
expropriados não podem receber menos, nem mais do que é devido pela
perda de sua propriedade.
A nova jurisprudência do STF coincide com a conceituação
doutrinária do que sejam juros compensatórios que expressam a reposição
da perda do capital, ou seja, a perda do rendimento que o capital
empatado propiciava ao seu proprietário.
E a redução da alíquota de 12% para 6% atende ao disposto na
legislação civil. A taxa de 12% ao ano resultou de um equivoco ocorrido no
julgamento do RE nº 85.209-RJ, DJU de 6-5-77 que invocou um precedente
peculiar em que os juros haviam sido pactuados à taxa de 12% aa no bojo
da escritura pública de desapropriação amigável. Na época, a elevação da
taxa legal de 6% a.a. ao dobro tinha previsão no art. 1.063 do Código Civil
de 1916. A partir de então o decidido no RE nº 85.209 passou a ser
invocado como decisão paradigma para as desapropriações judiciais, onde
não há possibilidade de convenção da taxa de juros, conforme explicitado
em nossa obra. [1]
Após décadas de pacífica jurisprudência o STF alterou seu
entendimento sobre a matéria acolhendo o posicionamento doutrinário.
Certamente esse novo entendimento da Corte suscitará outras discussões
dele derivados como, por exemplo, a sua aplicação aos casos pendentes
distinguindo os processos sem decisão definitiva daqueles com decisão
transitada em julgado, mas ainda sem expedição do respectivo precatório.
NOTA:
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[1] Cf. nossa obra Desapropriação, Doutrina e Prática, 11ª edição. São
Paulo: Atlas, 2015, p.167.
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A RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA NAS AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO
DE PATERNIDADE
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FÁBIO BARBOSA CHAVES
(Orientador)[1]
RESUMO: A coisa julgada tem por função assegurar que os efeitos
decorrentes de decisões judiciais não possam mais ser modificados
tornando definitiva. O instituto visto a partir da ausência de limites acaba
por desconsiderar princípios indispensáveis ao equilíbrio do sistema
jurídico. A segurança obtida a partir da estabilidade das relações jurídicas
representa não só um instituto jurídico, mas uma garantia à manutenção do
estado democrático de direito. A Magna Carta elenca o instituto da coisa
julgado como corolário democrático, impedindo que seja atingido por meio
de ingerências ou intempéries futuras. A depender da relação jurídica, não
há como ignorar o fato de que a realidade pode ser naturalmente
inconstante, admitindo concepções e circunstâncias que obrigam o
legislador e o intérprete a prever a aplicação de instrumentos que possam
conceber efeito não perene ao que possa, em determinada época, ser
decidido. A relação de paternidade é definida, quando objeto de
controvérsia, por meio de decisão proferida pelo Poder Judiciário. Os
critérios utilizados para formação do juízo de convicção podem não
oferecer à relação jurídica certeza de perenidade. A admissão de que tais
critérios não oferecem certeza absoluta, mesmo após o decurso de certo
lapso temporal, pode não oferecer a imutabilidade conferida pelo instituto
da coisa julgada.
PALAVRAS CHAVE: Coisa Julgada. Paternidade. Segurança Jurídica.
Relativização.
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RESUMEN: La cosa juzgada tiene por función asegurar que los efectos
derivados de las decisiones judiciales ya no puedan ser modificados,
haciendo definitiva. El instituto visto a partir de la ausencia de límites, acaba
por desconsiderar princípios indispensables para el equilíbrio del sistema
jurídico. La segurida dob tenida a partir de la estabilidad de las relaciones
jurídicas representa no sóloun instituto jurídico, sino una garantía para el
mantenimiento del estado democrático de derecho. La constitución de la
república federativa de Brasil elabora el instituto de la cosa juzgado como
corolario democrático, impidiendo que sea alcanzado por medio de
ingerencias o intemperies futuras. A depender de larelación jurídica, no hay
como ignorar el hecho de que la realidade puede ser naturalmente
inconstante, admitiendo concepciones y circunstancias que obligan al
legislador y al intérprete a prever la aplicación de instrumentos que puedan
concebir efecto no perenne a lo que pueda, en determinada de la época,
ser decidido. La relación de paternidad es definida, cuando es objeto de
controversia, por medio de una decisión dictada por el Poder Judicial. Los
criterios utilizados para laformación del juicio de convicción pueden no
5 de perennidad. La admisión de que tales
ofrecer a larelación jurídica certeza
criterios no ofrecen certeza absoluta, incluso después del transcurso de
cierto lapso temporal, puede no oferecer la inmutabilidad conferida por el
instituto de la cosa juzgada.
PALABRAS CLAVE: Cosa juzgada. La paternidad. Seguridad jurídica.
Relativización.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO – 1. INSTITUTO DA COISA JULGADA – 2. LIMITES
A COISA JULGADA: OBJETIVO E SUBJETIVO – 3. RELATIVIZAÇÃO DA COISA
JULGADA – 4. SISTEMA PROCESSUAL VOLTADO À INVESTIGAÇÃO E
DEFINIÇÃO DE PATERNIDADE BIOLÓGICA – CONCLUSÃO – REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO
O surgimento do exame de DNA como meio seguro e legítimo de se
aferir a verdade real quanto à relação de paternidade biológica
potencializou o juízo de certeza, considerando o elevado grau de precisão
obtida a partir da tecnologia aplicada neste tipo de exame.
9
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Por outro lado, as relações jurídicas decorrentes da paternidade
biológica estabelecidas sob o contexto anterior à referida modalidade
probatória tiveram o seu grau de irrefutabilidade questionada.
Por esta razão, o instituto da coisa julgada, como garantia
constitucional, passou a ser interpretado a partir de uma realidade fática,
capaz de revolucionar a metodologia de instrução processual quando se
tratar de controvérsias jurídicas que dependem de identificação por meio
da utilização de material genético.
Incontáveis demandas judiciais, nas áreas cível e criminal, foram
julgadas a partir de elementos probatórios construídos à partir de
elementos frágeis, mas que no contexto que se encontram inseridos, era o
que poderia subsidiar uma sentença judicial. Neste cenário, pessoas foram
condenadas ao cumprimento das mais diversas penas, em face da acusação
de prática de ilícito penal, a partir de provas plenamente refutáveis, assim
como elementos foram absolvidos em face da insuficiência probatória.
Da mesma forma, pais e filhos passaram assim serem denominados a
partir de uma sentença judicial, muitas vezes, firmada e sustentada em
provas testemunhais, plenamente controvertidas. Como também, relações
de parentesco nunca deixaram de ser construídas em decorrência desta
mesma fragilidade probatória.
Com o surgimento da identificação biológica a partir do exame de
DNA, certezas foram inseridas nos novos contextos e controvérsias
surgidas, porém, aquelas antes resolvidas passaram a ter a sua estabilidade
questionada.
A relativização traria nessas hipóteses de justiça à causa, pois as
pessoas que antes tiveram suas demandas julgadas improcedentes ou
mesmo procedentes baseando-se na insuficiência/carência de provas,
poderiam retornar ao judiciário para buscar uma prestação que melhor
retrate a verdade real.
No desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se do método dedutivo,
e a pesquisa necessária para construção deste produto foi eminentemente
10
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bibliográfica, levando à consulta de opiniões exaradas por experts na área
de direito constitucional, família e processual, bem como aos mais
importantes repositórios de julgados produzidos no País, e relacionados ao
tema.
No presente estudo será abordado o importantíssimo instituto da
coisa julgada, seus efeitos, a diferenciação entre coisa julgada formal e
material, limites objetivos e subjetivos.
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Será explorada a paternidade, os critérios existentes para aferição, as
formas de reconhecimento e a ação de investigação de paternidade. Da
mesma forma, será analisado o conflito estabelecido entre importantes
princípios constitucionais.
1 O INSTITUTO DA COISA JULGADA
Como já destacado, sob a égide da CRFB/88, a coisa julgada alcançou
o status de garantia constitucional, indispensável à estabilização das
5
relações jurídicas e ao estado democrático
de direito.
Luiz Dellore, doutor e mestre em Direito Processual pela USP ao
publicar um artigo no site do JOTA (2018, online) sobre a temática, leciona
que “a coisa julgada é um tema bastante complexo, a respeito do qual
existem grandes divergências doutrinárias, literalmente ao longo dos
séculos”.
Ainda nesse toar, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(LINDB), aduz em seu artigo 6º, § 3º, que “chama-se coisa julgada ou caso
julgado a decisão judicial que não caiba recurso”. (BRASIL, 1942).
Desta forma, o melhor conceito a ser empreendido para o instituto o
relaciona à impossibilidade de se discutir uma matéria fático-processual,
vez que a lei preordena um prazo para cada ato processual. Findado esse
prazo, não seria mais possível fazer o reexame da matéria, pois estaria
coberto pela autoridade da coisa julgada, como bem assenta a doutrina
majoritária.
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O instituto encontra previsão na Magna Carta no artigo 5º, inciso
XXXVI e também no Código de Processo Civil em seus artigos 502 ao 508.
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FredieDiddier Jr argumenta que a indiscutibilidade opera em duas
dimensões, sendo elas:
Em uma dimensão, a coisa julgada impede que a
mesma questão seja decidida novamente – a essa
dimensão dá-se o nome de efeito negativo da coisa
julgada. Se a questão decidida for posta novamente
para a apreciação jurisdicional, a parte poderá objetar
com a afirmação de que já há coisa julgada sobre o
assunto, e impedir o reexame do que fora decidido. A
indiscutibilidade gera, neste caso, uma defesa para o
demandado (art. 337, VII, CPC). Na outra dimensão, a
coisa julgada deve ser observada, quando utilizada
como fundamento de uma demanda – a essa
dimensão dá-se o nome de efeito positivo da coisa
julgada. O efeito positivo da coisa julgada determina
que a questão indiscutível pela coisa julgada, uma vez
retornando como fundamento de uma pretensão
(como questão incidental, portanto), tenha de ser
observada, não podendo ser resolvida de modo
distinto. O efeito positivo da coisa julgada gera
vinculação do julgador (de uma segunda causa) ao
quanto decidido na causa em que a coisa julgada foi
produzida. O juiz fica adstrito ao que foi decidido em
outro processo. (DIDIER JR, 2015, p. 513-514)
A coisa julgada possui dois pressupostos: uma decisão judicial
fundada em cognição exauriente, conforme preceitua o artigo 502 do CPC;
o trânsito em julgado da decisão (se dá quando não é mais cabível recurso).
(BRASIL, 2015)
FredieDiddierafirma que “A coisa julgada é uma concretização do
princípio da segurança jurídica. A coisa julgada estabiliza a discussão sobre
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uma determinada situação jurídica, consolidando um direito adquirido
reconhecido judicialmente”.(DIDIER, 2015, p. 517)
Desta forma, conclui-se que o presente instituto surge a partir da
necessidade de se evitar a perpetuação dos litígios, bem como evitar
incertezas ad eternumem relação ao resultado útil do processo.
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Assim, Luiz Guilherme Marinoni prossegue explicando que a coisa
julgada “é a imutabilidade decorrente de sentença de mérito, que impede
sua discussão posterior”. (MARINONI, 2015, p. 620). Ou seja, o ato judicial
coberto pelo manto da coisa julgada não seria mais passível de ser
discutido supervenientemente, exceto que observe prazo determinado na
legislação para desconstituir a coisa julgada, mediante ação própria.
Observa-se, portanto, que o instituto da coisa julgada visa de forma
precípua garantir a estabilidade das decisões judiciais; uma vez proferida a
decisão e esta transitar em julgado, em tese, não será mais passível de ser
reanalisada.
5

A coisa julgada divide-se em coisa julgada formal e coisa julgada
material.
Por se tratar de um instituto que surge no contexto de uma demanda
judicial, especificamente após alguma decisão judicial responsável por
resolver a lide, a divisão estabelecida pelo ordenamento processual civil, no
tocante aos motivos ensejadores ao encerramento da relação processual,
influencia a modalidade de incidência do instituto da coisa julgada.
Levando-se em consideração do contexto em que se alcança a coisa
julgada, leva a denominá-la como sendo formal ou material
A coisa julgada formal se refere a uma manifestação da coisa julgada
no próprio processo em que a decisão foi proferida. A impossibilidade de
se modificar a decisão é um fenômeno interno ao processo, quando já não
é mais cabível nenhum recurso, seja pelo fato de terem sido esgotadas
todas as possibilidades recursais ou pelo fato de o recurso adequado não
ter sido interposto no prazo legal.
Leonardo Greco, aduz que a coisa julgada formal é entendida como:
13
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Aquela que adquire a imutabilidade da sentença
no mesmo processo em que foi proferida, em razão
da preclusão ou esgotamento de todos os recursos.
Ou seja, no mesmo processo, depois de esgotados os
recursos, não se pode decidir novamente o objeto da
coisa. Há, como chamado trânsito em julgado da
sentença, o término do ofício jurisdicional, formandose a coisa julgada formal. (GRECO, 2010, p. 366),
Em contrapartida, a coisa julgada material, consiste no impedimento
de que a questão já decidida em caráter definitivo, volte a ser discutida em
qualquer outro processo. Se assim não o fosse, os litigantes poderiam bater
na porta judiciário com a mesma questão e as decisões judicias pouco valor
teriam.
A vedação existente para que se rediscuta a questão, exige que tenha
havido decisão judicial a respeito da pretensão posta em juízo. Caso o
magistrado tenha extinguido o processo sem resolução de mérito, a
renovação da demanda não implicará rediscussão do que foi decidido, mas
nova tentativa de obter do judiciário um exame do pedido. Ou seja, faz-se
mister que haja decisão de mérito que aprecie a pretensão formulada em
juízo favorável ou não ao autor.
Para melhor definição deste instituto, cabe ressaltar o que dispõe o
artigo 337 do Código de Processo Civil que preceitua existir a coisa julgada
quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em
julgado.O parágrafo 2º deste mesmo artigo esclarece que uma ação será
idêntica a outra quando nela possuir as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido. (BRASIL, 2015)
Ressalte-se ainda que em todo processo é chegada a hora de ser
proferida uma decisão. Quando se resolve o mérito da questão, como
ocorre nos casos previstos no artigo 478 do CPC/2015, com o trânsito em
julgado, a um só tempo produzirá desde logo o efeito formal e material
(DONIZETTI, 2016).
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Ademais, o jurista Alexandre Freitas Câmara (CÂMARA, 2003, p.40)
preceitua que: “a teoria a ser adotada para o reconhecimento da coisa
julgada material deve ser, portanto, a da identidade da relação jurídica”.
Prossegue aduzindo que:
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O novo processo deve ser extinto quando a res in
iudicimdeducta for idêntica a que se deduziu no
processo primitivo, ainda que haja diferença entre
alguns dos elementos identificadores da demanda.
Imagina-se a seguinte hipótese: ajuizada a demanda
que pretende o autor a declaração (pretende-se, pois,
sentença meramente declaratória) da existência de um
crédito em seu favor, vê o demandante em seu pedido
ser rejeitado, por ter sido provocado pelo réu que já
havia efetuado o pagamento Após o trânsito em
julgado da sentença, propor o autor (o mesmo autor)
nova demanda, em face do mesmo réu, e com base na
mesma causa pretendi, mas agora pleiteando a
5
condenação do réu ao pagamento do débito. Parece
claro que estamos diante de demandas distintas, já
que os pedidos formulados são diferentes. Ainda
assim, porém, o resultado deste segundo processo
sem resolução de mérito, em razão da existência de
coisa julgada material revestido a sentença que
declarou a inexistência do crédito. Este resultado,
porém, não é alcançada pela utilização da teoria
tríplice identidade, mas sim pela teoria da
identificação da relação jurídica. (CÂMARA, 2003, p.40)
Nesse viés, sendo o processo extinto sem resolução do mérito, para a
propositura de nova demanda deve-se necessariamente observar a trilogia
processual, qual seja: partes, causa de pedir e pedido. Dessa maneira, o
magistrado só receberá nova demanda, se ela possuir distintos da ação
primitiva. Caso contrário, o processo seria extinto sem resolução de mérito,
em decorrência do primeiro já ter sido apreciado e ter ocorrido a coisa
julgada.
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Portanto, em síntese, uma vez o processo coberto pelo manto da coisa
julgada material, aquela decisão proferida, em regra, não será passível de
ser reanalisada e nem analisada em outro processo. A exceção seria a
utilização de ação autônoma, conhecida pela terminologia de sucedâneo
recursal, a qual objetiva-se rescindir a decisão de mérito transitada em
julgado.
Chega-se à conclusão de que o que difere a coisa julgada material da
coisa julgada formal é que a primeira possui óbice de ser discutida no
mesmo processo ou em outro processo, pois só a coisa julgada material
quando há a análise de mérito da matéria fático-processual. De outro lado,
a coisa julgada formal, por não ter sido analisado o mérito propriamente
dito da questão não poderá ser discutida no mesmo processo, mas não há
óbice de ser discutida em um eventual processo superveniente. De sorte, é
o entendimento prelecionado no artigo 486 do CPC/2015, vejamos “o
pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte
proponha de novo a ação”. (BRASIL, 2015).
2 LIMITES À COISA JULGADA: OBJETIVOS E SUBJETIVOS
Os limites objetivos consiste em identificar o que não poderá ser
efetivamente discutido em outros processos. A coisa julgada é uma
qualidade dos efeitos da decisão de mérito. Não é todo conteúdo da
decisão que se tornará indiscutível, mas somente o que ficar decidido a
respeito da pretensão que fora formulada.
As partes da sentença são: o relatório, a fundamentação e o dispositivo.
No dispositivo o juiz rejeita ou acolhe a pretensão que foi formulada pela
parte, e apenas essa será alcançada pela coisa julgada material.
Neste sentido, o artigo 504 do CPC/15 dispõe que “não faz coisa
julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da
parte dispositiva da sentença; II- a verdade dos fatos estabelecidas como
fundamento da sentença”. (BRASIL, 2015)
Marcus Vinicius Rios Gonçalves (2010, p. 22 e 23) preceitua que:
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De todas as partes da sentença, somente o
dispositivo, que contém o comando emitido pelo juiz,
fica revestido da autoridade da coisa julgada material.
Os motivos e fundamento não se tornam imutáveis, e
podem ser rediscutidos em outro processo, por mais
importantes que tenham sido para a formação da
convicção do julgador.
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Quanto aos limites subjetivos, a limitação diz respeito aos sujeitos do
processo para quem a sentença torna-se indiscutível. Sua fundamentação
repousa no artigo 506 do CPC, pelo qual: “A sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. (BRASIL, 2015)
Importante ressaltar que a coisa julgada alcança apenas as partes do
processo, mas não terceiros, estes apenas eventualmente poderão ser
beneficiados.
No dizer de Cândido Rangel Dinamarco existem duas razões para que a
5
coisa julgada seja limitada às partes que figuraram no processo: a garantia
constitucional do contraditório e o desinteresse dos terceiros pelos
resultados do processo que não lhes afeta diretamente[2].
O CPC prevê mecanismos pelos quais pode ser afastada a coisa julgada,
desconstituindo-a.
Constituem meios para afastar a aplicabilidade da coisa julgada: a) a
ação rescisória, prevista no artigo 966 do CPC; b) a impugnação ao
cumprimento de sentença, quando o objeto for desconstituir ou declarar
ineficaz o título; e c) a ação declaratória de ineficácia. (BRASIL, 2015)
Após o esgotamento dos recursos, a sentença transitará em julgado.
Não sendo mais possível rediscuti-la nos mesmos autos, pois haverá coisa
julgada formal, efeito comum tanto às sentenças terminativas quanto às
definitivas. Sendo o julgamento de mérito, haverá também a coisa julgada
material sobre todas as decisões definitivas, que projeta seus efeitos fora do
processo, impedindo que as partes rediscutam, em qualquer outro, aquilo
que tenha sido decidido sobre os pedidos.
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A lei, em casos excepcionais, permite que se utilize de ação autônoma
de impugnação cuja finalidade é desconstituir a decisão de mérito
transitada em julgado. Sendo possível nela, postular a reapreciação daquilo
que foi decidido em caráter definitivo. Este mecanismo é chamado de ação
rescisória.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Portanto, a ação rescisória consiste em uma ação cuja finalidade é
desfazer o julgamento já tornado definitivo.
Suas hipóteses de cabimento estão elencadas no artigo 966 do CPC,
podendo-se aduzir que de maneira geral, é o caminho adequado para
suscitar nulidades absolutas que contaminaram o processo ou a decisão.
No que toca às ações anulatórias ou declaratórias de nulidade (art. 966,
§ 4º CPC), será cabível quando a sentença for apenas de homologação ou
quando ocorrer acordo entre os litigantes. Nos casos supracitados, a ação
rescisória não será o mecanismo adequado para impugnação, sendo as
ações anulatórias ou declaratórias de nulidades, previstas para os atos
jurídicos em geral. Aqui, o objeto da rescisão é a transação, ou seja, o ato
de disposição dos litigantes. Caberá a declaratória em caso de nulidade, e a
anulatória em caso de anulabilidade.
A ação rescisória é cabível quando o processo ou decisão contém uma
nulidade absoluta. Após a superação desse prazo, o vício que os contamina
estaria sanado, pois mesmo as nulidades absolutas têm um limite para
serem alegadas.
No direito, tem sido admitido uma categoria de vícios mais grave, que
não seriam sanados com o transcurso do prazo das ações rescisórias.
Quando este fato se der, a ação cabível será a declaratória de
ineficácia, “querela nullitatisinsanabiis”, que diferente da rescisória não tem
prazo e também é proposta em primeiro grau de jurisdição, diferente da
rescisória que é no tribunal.
4 RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA
Em um lapso temporal de 2 (dois) anos a contar o trânsito em julgado
da última decisão proferida no processo, existe a possibilidade de
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ajuizamento de ação rescisória, sendo possível desconstituir a coisa julgada.
Ultrapassado esse prazo, não havia como afastá-la, nem naquelas situações
em que é manifesto o equívoco da decisão.
Durante muito tempo esse dogma permaneceu inatacável, porém tem
sofrido alguns abalos. Isso se dá ao fato de que, ver esse instituto como
algo intangível e absoluto, poderiam ser eternizadas injustiças.
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A teoria da relativização prega a possibilidade de em situações
excepcionais, se afastar a coisa julgada.
Neste sentido, Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
Atualmente, começa-se a admitir, tanto na
doutrina como na jurisprudência a possibilidade de,
em circunstâncias excepcionais, mitigar-se a
autoridade da coisa julgada matéria, quando ela
contrariar valores que a ultrapassem em importância.
Sua finalidade
é dar segurança e estabilidade às
5
relações jurídicas na busca da pacificação social. Mas
ela não pode ser tal que imunize julgadores violadores
de garantias ou direitos constitucionais, ou que
transgridam valores éticos ou jurídicos cuja ofensa
fere
gravemente
o
ordenamento
jurídico.
(GONÇALVES, 2010, p.31)
Neste mesmo sentido, Cristiano Chave assevera:
As regras ordinárias sobre a coisa julgada não
podem ir de encontro à Lex Mater, nem – o mais
importe! – se sobrepor aos direitos mínimos da
existência humana, como a verdade sobre a
paternidade. Pensar diferente é trafegar na contramão
da história é colidir frontalmente com a evolução das
pesquisas genéticas. Se assim não o fosse, qual a
vantagem do avanço científico, do estudo da genética,
por exemplo? A ciência, nessa área, está a serviço da
verdade e se nos impõe usá-la. (CHAVES, 2015 p. 663)
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Chega-se à constatação de que é necessário que haja a possibilidade
de relativização, pois há valores maiores que a segurança jurídica que
devem ser resguardados. Caso assim não o fosse, causaria o risco de gerar
sérios danos.
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5 O SISTEMA PROCESSUAL VOLTADO À INVESTIGAÇÃO E
DEFINIÇÃO DE PATERNIDADE BIOLÓGICA
O termo filiação possui origem do latim, filiatio, significando a relação
de descendência entre o pai e filho. Em dicionário jurídico vem descrita coo
sendo uma “relação que existe entre uma pessoa e outra de quem
descende em primeiro grau, também, do vínculo de parentesco que liga
uma pessoa em relação ao seu pai ou a sua mãe” (NETO, 2010, p.294)
Carlos Roberto Gonçalves assevera:
Filiação é a relação de parentesco consanguíneo, em
primeiro grau e em linha reta, que liga uma pessoa
àquela que a geraram, ou a receberam como se a
tivessem gerado. Todas as regras sobre parentesco
consanguíneo estruturam-se a partir da noção de
filiação, pois a mais próxima, a mais importante, a
principal relação de parentesco é a que se estabelece
entre pais e filhos. (GONÇALVES, 2017, p. 408)
As regras que tratam da filiação estão dispostas no Código Civil nos
artigos 1.596 a 1.606.
Regulada pela Lei nº 8.560/12, a ação de investigação de paternidade,
é definida como aquela em que o filho nascituro ou nascido, autor da ação,
interpõe uma ação judicial com a finalidade de obter o reconhecimento
forçado da relação de parentesco contra suposto pai, quando este não fez o
reconhecimento voluntário.
No que toca ao reconhecimento voluntário, a referida lei aduz que há
4 (quatro) modos, sendo eles: no registro do nascimento; por escritura
pública ou escrito particular, a ser arquivo em cartório; por testamento,
ainda que incidentalmente manifestado; e por fim, por manifestação direta
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e expressa perante o juiz, mesmo que o reconhecimento não haja sido o
objeto único e principal do ato que o contém. Qualquer dessas formas, será
irrevogável o reconhecimento (BRASIL, 2002).
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Em contrapartida, a referida lei também regula o reconhecimento
forçado da filiação que se dá quando o filho interpõe uma ação judicial com
a finalidade de obter o reconhecimento forçado da relação de parentesco,
vez que o suposto pai não fez o reconhecimento voluntário. É uma ação
personalíssima e é imprescindível a presença do Ministério Público.
O artigo 27 do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.609/90)
reforça as características do reconhecimento da filiação quando dispõe “O
reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível
e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros,
sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça”. (BRASIL, 1990)
No que toca à legitimidade para interposição da ação, aduz Carlos
Roberto Gonçalves:
5

A legitimidade ativa para o ajuizamento da ação
de investigação de paternidade é do filho. O
reconhecimento do estado de filiação é direito
personalíssimo, por isso, a ação é privativa dele. Se
menor, será representado pela mãe ou tutor. [...]
Também a Lei n 8.560/92 permite que a referida ação
seja ajuizada pelo Ministério Público, na qualidade de
parte, havendo elementos suficientes, quando o oficial
do Registro Civil encaminhar ao juiz os dados sobre o
suposto pai, fornecidos pela mãe ao registrar o filho
(art. 2º, § 4º), anda que o registro de nascimento tenha
sido lavrado anteriormente à sua promulgação. Tratase de legitimação extraordinária deferida aos
membros do Parquet, na defesa dos interesses do
investigando. (GONÇALVES, 2017, p. 457-460)
Paulo Lobo (2011, p.265). assevera que “A legitimidade para a ação é
exclusiva do filho, mas a contestação pode ser feita por qualquer pessoa,
que justo interesse tenha, segundo as expressões da lei”.Já a legitimidade
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passiva recai ao suposto pai e aos interessados que possam ser afetados
pela decisão judicial.
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A Lei nº 8.560/12, em seu artigo 2º tem-se que “na ação de
investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos.”
(BRASL, 2012)
Pode-se destacar nesta ação a prova pericial, que é obtida através de
meios técnicos e subdividindo-se em exames, vistorias e arbitramentos, e
dentre os mais utilizamos, temos o exame de DNA.
Este deve ser visto como mais um meio de prova, não sendo o único e
absoluto. Faz-se mister a necessidade dos demais meios de provas,
analisando sua valoração, com a finalidade de assegurar a certeza da
relação existente entre o réu e a genitora do autor, uma vez que o réu pode
recursar-se a submissão do exame.
A lei 8.560/92 que regula a investigação de paternidade dos filhos
havidos fora do casamento também prevê a possibilidade de se presumir a
paternidade quando, analisando a situação em que se encontrava o
suposto pai com a genitora do autor ou pelo conjunto de provas que fora
apresentado nos autos ou da recusa do suposto pai em não aceitar a
submissão de determinada prova, esse fato gera desconfiança de que tenha
algum vínculo biológico com o autor, sendo possível efetivar-se a suposta
paternidade. Essa presunção é relativa, sendo necessária a apresentação de
outras provas que sejam capazes de convencer o magistrado da efetiva e
absoluta paternidade do suposto pai. (BRASIL, 1992)
O Código Civil em seu artigo 1.597 traz algumas situações que se
presume a paternidade e pode ser encontrada também na súmula 301 do
STJ que prega que “em ação investigatória, a recusa do suposto pai a
submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de
paternidade”.
Neste sentido, tem-se o importante julgado:
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INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RECUSA DO
RÉU A SE SUBMETER AO EXAME DE DNA. 1. A recusa
imotivada do investigado a se submeter ao exame de
DNA constitui elemento de prova seguro para
agasalhar a convicção sobre a paternidade. 2. O
comportamento processual desenvolvido pela parte é,
em si mesmo, valioso elemento de prova, revelando
que o réu deliberadamente abdicou do direito de
revelar a verdade biológica, ficando claro que assim
procedeu por sabê-la contrária ao seu interesse.
Incidência do art. 231 do CCB. 3. Se o réu, por três
vezes, deixou de comparecer sem justificativa
plausível, para submeter-se ao exame de DNA,
sabedor que esta seria a única prova capaz de elucidar
os fatos ocorridos, e, depois, compareceu aos autos
para afirmar que não se submeteria à prova pericial,
torna-se imperiosa a procedência da ação, com a
5 presunção da paternidade de que trata a
aplicação da
súmula 301 do STJ. 4. A conduta do réu de se recusar
a contribuir para o cabal esclarecimento dos fatos e a
interposição do recurso alegando fragilidade da prova
aproxima-se perigosamente da litigância desleal.
Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 70074880428,
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves,
Julgado em 24/10/2017).
(TJ-RS - AC: 70074880428 RS, Relator: Sérgio
Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de
Julgamento: 24/10/2017, Sétima Câmara Cível, Data
de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/10/2017)
Conforme foi dito, essa presunção é relativa, fazendo necessário o
conjunto probatório juntado pelo autor ou sua representante legal para
convencer o juiz da paternidade do réu.
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No que se refere a realização do exame de DNA, para os beneficiários
da assistência judiciária gratuita, a realização será gratuita, conforme
preceitua o Código de Processo Civil no seu artigo 98, § 1º, inciso V.
(BRASIL, 2015)
Quando se é reconhecida a paternidade, esse ato jurídico é irrevogável
e irretratável. Significando que o pai não poderá arrepender-se. É possível a
invalidação judicial através de ação negatória de paternidade caso houver
vício de consentimento.
6 O CONFRONTO PRINCIPIOLÓGICO PARA SE ALCANÇAR O
EQUILÍBRIO NECESSÁRIO
Quando se fala em relativização da coisa julgada, entende-se que há
uma colisão entre princípios constitucionais. Encontra-se de um lado a
certeza da segurança jurídica que é representada pela coisa julgada e de
outro, o princípio da dignidade da pessoa humana, que acaba por
representar a justiça do caso concreto.
O Ministro José Augusto Delgado sustenta que “a segurança jurídica
imposta pela coisa julgada está vinculada aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade que devem seguir todo ato judicial”, aduz também
que o intérprete tem o dever de “ao se deparar com conflito entre
princípios da coisa julgada e outros posto na Constituição, averiguar se a
solução pela aplicação do superprincípio da proporcionalidade e da
razoabilidade, fazendo prevalece-los no caso concreto, conduz a uma
solução justa e ética e nunca àquela que acabaria por consagrar uma
iniquidade, uma imoralidade”.(DELGADO, 2000).
Com a instauração de um conflito entre os princípios constitucionais
referentes à coisa julgada, é necessário para que haja a resolução da
questão, uma ponderação dos interesses que se dará por meio do princípio
da proporcionalidade.
Faz-se mister que se busque a prevalência do direito que represente a
proteção a um bem jurídico maior, buscando assegurar, a máxima
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efetividade do princípio subjugado. A segurança jurídica não deve ser tida
como absoluta diante das injustiças das decisões jurídicas.
Vê-se como inaceitável que a coisa julgada venha a ser analisada
isoladamente, sobrepondo-se até mesmo ao direito à filiação.
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Antes da década de 90, no Brasil, a investigação de paternidade era
realizada por meio de testes que não retratavam um elevado grau de
confiabilidade. Normalmente as partes se valiam de provas documentais e
testemunhais e, em diversos casos, pela falta de certeza, as ações acabavam
sendo julgadas improcedentes e tendo por consequência, a coisa julgada
material.
Importante observar que conforme preceitua Rolf Madaleno, as
perícias genéticas provocaram uma verdadeira revolução nos meios
jurídicos, este fato se dá por haver a possibilidade de alcançar nas ações de
investigação ou negatória da paternidade e filiação a verdade real pelo fato
de as perícias genéticas atingirem como prova de inclusão o percentual de
5
99,99% e 100% no caso de exclusão da filiação. (MADALENO, 2017, p.803)
Devido ao surgimento do exame de DNA, por ser um teste de maior
confiabilidade, muitos requeridos e autores que judicialmente tiveram suas
ações julgadas improcedentes/procedentes retornaram ao Juízo anos
depois, pelo fato de que naquela ocasião, as provas eram insuficientes, não
transmitindo certeza e principalmente pela ausência de satisfação com a
decisão que fora tomada pelos julgadores.
Diante deste fato, ou seja, da possibilidade de se descobrir a verdade
real, através do exame de DNA, a jurisprudência e doutrina começam a
analisar a garantia constitucional e o instituto da coisa julgada nas
demandas filiatórias, com a consciência de que não é legítimo eternizar
injustiças com a justificação de evitar a eternização de incertezas.
Tem-se admitido que o filho ou o pai entre com a ação de
investigação/negatória de paternidade, na hipótese em que as partes não
foram submetidas ao exame de DNA, tendo o resultado da demanda
proferido por ausência/carência de provas. A possibilidade de relativização
encontra respaldo no fato na premissa de que não deve se privar o filho de
25
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descobrir quem é seu verdadeiro pai, pois esta conduta feriria valores
protegidos pela Constituição.
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Para os que aderem a relativização, a imutabilidade só ocorre quando
tiverem sido produzidas todas as provas permitidas em lei, inclusive o DNA.
Para iniciar tal questão, é necessário trazer à tona o que afirma Rolf
Madaleno, no seu artigo que foi titulado de “A coisa julgada na
Investigação de Paternidade”, este afirma:
O Direito de Família está dentre os ramos do
direito que apresentam as mais rápidas e consagradas
evoluções, não somente no campo da cultura, dos
costumes e dos valores, no terreno sociais e morais do
povo brasileiro em especial, mas, também no terreno
da ciência foi possível importar sistemas de pesquisa
científica da ascendência e descendência genética do
indivíduo humano e que provocaram verdadeiro
revolução na afirmação judicial da paternidade, com
margens inéditas de declaração pioneira da verdade
real e cujus efeitos, parece, ainda não foram
devidamente aquilatados pela ciência jurídica que
evoca a autoridade da coisa julgada para as demandas
passadas (MADALENO, 2000, p.12.)
Neste mesmo sentido, Maria Berenice Dias pontua que “A coisa
julgada há de ceder toda vez que contra ela sobrelevem razões mais altas e
princípios de maior alcance”. (DIAS, 2015, p. 443)
Como é sabido, na seara do Direito se busca constantemente a
verdade real, não é viável que deixe de se ajustar às novas técnicas
disponíveis, permanecendo ultrapassado e evocar a coisa julgada a fim de
negar a busca pela verdade real, sendo este um direito das partes.
Maria Helena Diniz sustenta:
“[...] sem embargo, diante da quase certeza do
DNA, dever-se-ia, ainda, admitir a revisão da coisa
26
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julgada (RT, 802:213) para fins de investigação de
paternidade, em casos de provas insuficientes
produzidas na ocasião da prolação da sentença, para
garantir o direito ao respeito à dignidade humana (CF,
art. 1º, III), à identidade genética e à filiação, sanando
qualquer injustiça que tenha ocorrido em razão de
insuficiência probatória e, além disso, o registro
público deve conter a verdade real”. (DINIZ, 2010, p.
510-511)
É necessário que se entenda que somente é possível a aplicação da
relativização em situações especiais, em que não foram produzidas provas
suficientes.
Marcus Vinicius Rios Gonçalves aduz que dois exemplos podem
ilustrar situação nas quais a coisa julgada será afastada, ainda que
ultrapassado o caso da ação rescisória. Dentre eles:
O das5 ações de investigação de paternidade,
quando posterior realização de exame científico de
material genético comprova que o resultado do
processo não retrata a verdade dos fatos. Se, de um
lado, há o direito à segurança jurídica, de outro, há o
direito individual das pessoas de figurarem como
filhos ou pais de quem efetivamente o são. Nesse
caso, mesmo que já ultrapassado o prazo da ação
rescisória, será possível rediscutir a questão.”
(GONÇALVES, 2017, p. 754-755)
O STF, em 2011 determinou ao julgar o RE 363.889, que a coisa
julgada deve ser relativizada nas ações de investigação de paternidade
quando não foi possível determinar a existência do vínculo genético, em
decorrência da não realização do exame de DNA.
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSTITUCIONAL.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DECLARADA
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EXTINTA, COM FUNDAMENTO EM COISA JULGADA,
EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ANTERIOR DEMANDA
EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE
EXAME DE DNA, POR SER O AUTOR BENEFICÁRIO DA
JUSTIÇA GRATUITA E POR NÃO TER O ESTADO
PROVIDENCIADO
A
SUA
REALIZAÇÃO.
REPROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE, EM
RESPEITO
À
PREVALÊNCIA
DO
DIREITO
FUNDAMENTAL À BUSCA DA IDENTIDADE GENÉTICA
DO SER, COMO EMANAÇÃO DE SEU DIREITO DE
PERSONALIDADE. 1. É dotada de repercussão geral a
matéria atinente à possibilidade da repropositura de
ação de investigação de paternidade, quando anterior
demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada
improcedente, por falta de provas, em razão da parte
interessada não dispor de condições econômicas para
realizar o exame de DNA e o Estado não ter custeado
a produção dessa prova. 2. Deve ser relativizada a
coisa julgada estabelecida em ações de investigação
de paternidade em que não foi possível determinar-se
a efetiva existência de vínculo genético a unir as
partes, em decorrência da não realização do exame de
DNA, meio de prova que pode fornecer segurança
quase absoluta quanto à existência de tal vínculo. 3.
Não devem ser impostos óbices de natureza
processual ao exercício do direito fundamental à
busca da identidade genética, como natural emanação
do direito de personalidade de um ser, de forma a
tornar-se igualmente efetivo o direito à igualdade
entre os filhos, inclusive de qualificações, bem assim o
princípio da paternidade responsável. 4. Hipótese em
que não há disputa de paternidade de cunho
biológico, em confronto com outra, de cunho afetivo.
Busca-se o reconhecimento de paternidade com
relação a pessoa identificada. 5. Recursos
extraordinários conhecidos e providos. (STF - RE:
28
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363889 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de
Julgamento: 02/06/2011, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG
15-12-2011 PUBLIC 16-12-2011)
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Neste mesmo sentido, em 2014, a 3º turma STJ acolheu um Recurso
Especial e retratou julgamento que havia sido reconhecido a coisa julgada
em uma ação de investigação de paternidade concluída sem o exame de
DNA. Ao caso foi aplicado o entendimento do STF que em 2011 que definiu
que o fato da não realização do exame de DNA por conta de omissão,
quando essa omissão não tenha sido atribuída ao suposto pai, já constitui
motivo suficiente para a admissão da ação. Ao tempo foi pregado que isso
vale tanto para as ações de investigação movidas pelo filho, quanto as
negatórias movidas pelo pai.
O ministro Edson Fachin, do STF, em 2016, relativizou a coisa jugada ao
dar provimento ao RE com Agravo 900.521 para restabelecer sentença que
reconheceu a paternidade de um
5 cidadão após o trânsito em julgado de
uma ação anteriormente julgada improcedente pela ausência do teste
genético. Na fundamentação o ministro advertiu que não devem ser
impostos obstáculos de natureza processual ao exercício do direito
fundamental que é a busca da identidade genética.
Com base na jurisprudência, o entendimento pela relativização nas
ações anteriores à universalização do exame de DNA, está pacífica no
Supremo Tribunal Federal (RE 363.889/MG, Relator Ministro Dias Toffoli)
bem como no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Ag. Reg. no recurso
extraordinário com agravo 900.521 Minas, Relator Ministro Edson Fachin).
Em contrapartida aos defensores da relativização, há aqueles que
defendem que há uma ofensa a coisa julgada inutilizando este precioso
instituto e ferindo a segurança jurídica que tanto é visada no âmbito
jurídico.
Neste sentido, Diddier afirma que:
Permitir a revisão da coisa julgada por um critério
atípico é perigosíssimo. Esquecem os adeptos desta
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corrente que, exatamente por essa especial
característica do direito litigioso, àquele que pretende
rediscutir a coisa julgada bastará alegar que ela é
injusta/desproporcional/inconstitucional. E, uma vez
instaurado o processo, o resultado é incerto: pode o
demandante ganhar ou perder. Ignora-se esse fato. O
resultado do processo não se sabe antes do processo;
a solução é, como disse, construída. É por isso que a
ação rescisória (instituto que é a síntese de vários
meios de impugnação das sentenças desenvolvidos
em anos de história da civilização contemporânea) é
típica e tem um prazo para ser ajuizada. A coisa
julgada é instituto construído ao longo dos séculos e
reflete a necessidade humana de segurança. Ruim
com ela, muito pior sem ela. Relativizar a coisa julgada
por critério atípico é exterminá-la. (DIDIER JR, 2017, p.
559)
Os defensores da não-relativização advogam que relativizar não traz
solução, mas eternização de conflito, ao admitir que, se errou na primeira
vez, as decisões subsequentes presumem-se passíveis de possível erro e por
isso, há a possibilidade de serem reanalisadas até que as partes se deem
por satisfeitas. Pregam que relativizar a coisa julgada só atrairia
desconfiança e descredibilidade das decisões proferidas. E que não aderem
a possibilidade de relativização por causar insegurança jurídica,
caracterizando como uma verdadeira abolição da coisa julgada.
FredieDiddier aborda que a primeira pessoa a suscitar a tese da
relativização no Brasil foi José Augusto Delgado, este é um ex-ministro do
STJ e defendeu, com sua experiência diante de casos concretos, a
possibilidade de revisão da imperatividade da coisa julgada, toda vez que
viesse a afrontar a legalidade, moralidade, razoabilidade e a
proporcionalidade. Afirma também que este ensinamento fora difundido
por autores como Humberto Theotodo Jr., Candido Rangel Dinamarco e
Juliane Cordeiro. (DIDIER JR., 2015)
Neste sentido, Didier assevera que:
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Cândido Dinamarco [...] afirma categoricamente
que a coisa julgada só deve se conservar
inquebrantável se: a) consoante com as máximas da
proporcionalidade,
razoabilidade,
moralidade
administrativa – quando não seja absurdamente lesiva
ao Estado; b) cristalizar a condenação do Estado ao
pagamento de valores “justos” a título de indenização
por expropriação imobiliária; c) não ofender a
cidadania e os direitos do homem e não violar a
garantia de um meio ambiente ecologicamente
equilibrado. (DIDIER
JR,
2015,
p.557apud
DINAMARCO, 2003, p. 24-25)
Prossegue aduzindo:
A coisa julgada material é atributo do Estado
Democrático de Direito e à efetividade do direito
fundamental ao acesso ao Poder Judiciário. Em outras
5
palavras, mais do que se garantir ao cidadão o acesso
à justiça, deve ser-lhe assegurada uma solução
definitiva para o problema que foi levado ao judiciário.
(DIDIER JR, 2015, p. 557)
É apontado como principal problema dessa concepção o fato de
admitir a relativização com base na existência de injustiça, significando
fraquear-se ao judiciário um poder geral de revisão da coisa julgada, dando
margem assim a interpretações mais diversas, em prejuízo da segurança
jurídica.
É perceptível então o choque entre os posicionamentos doutrinários
acerca da possibilidade de aplicar ou não a relativização da coisa julgada
nas ações de investigação de paternidade. Ultimamente, os tribunais
superiores têm aplicado a relativização desde que as partes não tenham se
submetido ao exame de DNA e esta ausência não tenha sido em
decorrência de omissão do suposto pai.
CONCLUSÃO
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Diante de todo o pensar neste trabalho externado, tem-se que com o
surgimento do exame de DNA como meio seguro e infalível para apurar a
verdade real no que toca à paternidade, começa a se instaurar um conflito
na doutrina e tribunais acerca da relativização da coisa julgada nas ações de
investigação de paternidade. O conflito se dá pelo fato de o instituto da
coisa julgada ser visto por muitos como intangível e absoluto, não podendo
ser relativizado. E caso não seja possível a relativização nas demandas que
anteriormente ao exame de DNA foram submetidas a apreciação
jurisdicional e restaram por serem julgadas procedentes ou até mesmo
improcedentes baseando na carência de provas acarretaria na violação de
outros princípios constitucionais de igual ou maior grandeza.
A coisa julgada é de suma importância na seara do direito, pois visa a
indiscutibilidade e imutabilidade da decisão, garantindo as partes
envolvidas no litígio a segurança e a confiabilidade em determinado ato
judicial. Ocorre que, enxergar esse instituto como absoluto, pode em certos
casos eternizar injustiças.
Foram abordados no presente trabalho diversos posicionamentos de
doutrinadores acerca da relativização da coisa julgada, podendo ser
constatado que não se encontra pacificado o tema em testilha na doutrina.
Os doutrinadores que defendem a impossibilidade de relativização pregam
que esta iria ferir o princípio constitucional da segurança jurídica, colocando
em questionamento a credibilidade das decisões jurídicas. Aborda também
que tal fato abriria precedente para que fossem questionadas quaisquer
decisões jurídicas que não agradem as partes.
Os que defendem a relativização, afirmam que esta deve ser limitada
apenas a determinadas situações em que é imprescindível para conservação
de princípios maiores, no caso da investigação de paternidade, o princípio
da dignidade da pessoa humana.
No que toca aos Tribunais Superiores, estes estão caminhando para a
pacificação da relativização no caso das ações de investigação de
paternidade, tendo por diversas vezes admitido a relativização da coisa
julgada nas ações de investigação de paternidade quando as partes não
houveram se submetido ao exame de DNA.
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Deste modo, conclui-se que em busca da verdade real, analisar-se-á o
caso concreto podendo o juiz decidir pela possibilidade da relativização da
coisa julgada nas ações de investigação de paternidade em que as partes
não foram submetidas ao exame de DNA, tendo anteriormente suas
demandas julgadas procedentes ou mesmo improcedentes baseando-se na
ausência/carência de provas.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

REFERÊNCIAS
BRASIL, Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em:
10 de ago. 2018;
BRASIL, Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.609, de 13 de
julho
de
1990.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em 20 de
5
set.de 2018;
BRASIL, Código de Processo Civil. Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em 10 de jun. de 2018;
BRASIL, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Decreto-Lei
nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm>.
Acesso em: 10 de ago. 2018;
CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil, volume I.
1ª. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003.
DELGADO, José Augusto. Efeitos da coisa julgada e os princípios
constitucionais. Texto básico da palestra proferida no dia 20 de dezembro
de 2.000 no I Simpósio de Direito Público
DELLORE, Luiz. Estudos sobre a coisa julgada e o controle de
constitucionalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2013
33
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591401

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias/ Maria Berenice
Dias. – 10. Ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais,
2015
DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil : teoria da prova,
direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e
antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paula Sarno
Braga Rafael Alexandria de Oliveira – 10. Ed. – Salvador : ed. JusPodvim,
2015. V2
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil.
4. ed. rev. e atual. III v. São Paulo: Malheiros, 2004.
DONIZETTI, Elpidio. Curso didático de direito processual civil. 19. ed.
revisada e completamente reformulada conforme o Novo CPC – Lei 13.105,
de 16 de março de 2015 e atualizada de acordo com a Lei 13.256, de 04 de
fevereiro de 2016. São Paulo: Atlas, 2016.
FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de direito civil: famílias, volume 6 /
Cristiano Chaves de Farias; Nelson Rosenvald. – 7. ed. ver. ampl. E
atual. São Paulo: Atlas, 2015
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 5: direito
de família/Maria Helena Diniz. – 25. ed.- São Paulo : Saraiva, 2010
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 6 : direito
de família. – 14. ed. – São Paulo : Saraiva, 2017
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito
Esquematizado. – 8. ed. – São Paulo: Saraiva, 2017.

Processual

Civil

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual
Civil: Processo de conhecimento (2º parte) e Procedimentos especiais.
Volume II. São Paulo: Editora Saraiva, 2010;
GRECO, Leonardo.
constitucionalidade ou

Eficácia

da

declaração

erga

omnes

de

34
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591401

www.conteudojuridico.com.br

inconstitucionalidade em relação à coisa julgada anterior. In: Didier JR.,
Fredie
(coord.). Relativização da Coisa Julgada. Salvador: Juspodivm, 2004.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

_______________. Conceito de coisa julgada no Novo CPC: avanços e
oportunidade
perdida.
Online.
2018.
Disponível
em:
<https://www.jota.info/opiniao-e
analise/colunas/novo-cpc/conceito-decoisa-julgada-no-novo-cpc-avancos-e oportunidade-perdida-22012018> .
Acesso em 20 set. 2018.
LÔBO, Paulo. Direito Civil : famílias. – 4. ed. – São Paulo : Saraiva, 2011.
MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento
comum, volume II. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
NETTO, José de Oliveira. Dicionário Jurídico Universitário5
Terminologia jurídica e latim forense.
4. ed., LEME/SP: EDIJUR, 2010.
Supremo Tribunal Federal – STF. Superação da coisa julgada para
possibilitar nova ação de investigação de paternidade em face de
viabilidade de realização de exame de DNA. RE nº 363889 DF, Relator:
Min. DIAS TOFFOLI, Data de julgamento: 02/06/2011. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoPro
cesso.asp?incidente=2072456&numeroProcesso=363889&classeProcesso=
RE&numeroTema=392>. Acesso em 03 de ago. de 2018.
Supremo Tribunal Federal – STF. Ag. Reg. no recurso extraordinário
com agravo 900.521 Minas, Relator: Min. Edson Fachin, Data de Julgamento:
28/10/2016.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=120
29094>. Acesso em 06 de jul. de 2018.
NOTAS:
[1]Doutor

em Direito pela PUC MINAS. Mestre em Direito e Relações
Internacionais pela PUC GOIÁS. Especialista em Direito Processual pela
UNAMA. MBA em Gestão Pública pela UNITINS. Professor Universitário.
35
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591401

www.conteudojuridico.com.br

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual
Civil. 4. Ed. ver. e atual. III v. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 317

Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

[2]

36
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591401

www.conteudojuridico.com.br

A FUNÇÃO PUNITIVA DA RESPONSABILIDADE CIVIL E SEU ASPECTO
DEMOCRATIZADOR NA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA
MATEUS
MACEDO
CORTEZ
GUIMARÃES: Bacharelando do Curso de
Direito da Faculdade Católica do
Tocantins.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

VINICIUS PINHEIRO MARQUES
(Orientador)
RESUMO: O presente trabalho versa sobre a reformulação do instituto
jurídico da responsabilidade civil sob a égide do processo de
constitucionalização do direito privado no Estado brasileiro, com especial
enfoque na função punitiva da responsabilidade civil e sua adoção pelo
ordenamento e jurisprudência pátrio em favor da democratização do dano.
Além disso, este projeto apresenta e introduz na legislação pátria a
percepção
do
fenômeno
estrangeiro
intitulado
de punitive
damages (“danos punitivos”) e sua
5 correlação para com a responsabilização
civil. Estruturado em três fases, preliminarmente, o trabalho concentra-se
em delimitar a responsabilidade civil, debatendo-se sobre suas
peculiaridades e acepções, bem como, passando sobre cada uma de suas
funções. Posteriormente, passa-se a analise acerca dos “danos punitivos” e
sua relação com a função punitiva da responsabilidade civil em atenção a
problematização da democratização do dano com o agente repressor e
educativo de condutas lesivas. Por fim, é realizada a interpretação das
informações acostadas ao processo informativo para determinar a eficácia
da função punitiva como instrumento de reprimenda e democratização do
dano, tanto quanto ao seu aspecto material como extrapatrimonial e a
necessidade de uma legislação que positive essa possiblidade de
indenização. A metodologia concentra-se na análise de documentos, textos
e materiais relacionados ao tema, tendo especial atenção ao arcabouço
bibliográfico disponível.
Palavras-chave: Responsabilidade; Civil; Indenização; Punitiva; Dano.
SUMÁRIO: Introdução. 1. Da responsabilidade civil. 1.1 Contexto histórico.
1.2 Aspectos da responsabilidade civil. 1.3 Responsabilidade civil no
ordenamento jurídico pátrio. 1.4 Elementos da responsabilidade civil. 1.5
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Função da responsabilidade civil. 1.5.1 Função reparatória. 1.5.2 Função
preventiva. 1.5.3 Função punitiva. 2. Constitucionalização da
responsabilidade civil. 2.1 Função punitiva como juízo de reparação.
2.2 Punitive damages. 2.2.1 Contexto histórico. 2.3 Função punitiva versus
jurisprudência. Conclusão.

INTRODUÇÃO
A responsabilidade civil surge com o propósito de garantir a
reparação ou compensação dos danos decorrentes da ofensa a um direito
alheio, viabilizando a oportunidade de a vítima retornar ao status em que se
encontrava antes da ocorrência do dano, conforme delimitam os artigos
927 e 944 do vigente Código Civil.
Nesse diapasão, é cediço que o ordenamento pátrio vem passando
por um período intenso de transformações em razão do processo de
constitucionalização da legislação, que envolve uma sonora releitura de
diversos institutos do direito privado em favor da ótica constitucional e da
eficácia horizontal dos direitos fundamentais e do princípio da dignidade da
pessoa humana.
Como resultado desse processo de constitucionalização, persistiram
mudanças de entendimento de institutos há muito tempo consolidados e
enraizados na legislação, como fora o caso da Responsabilidade Civil.
A partir dessa nova reflexão, fora suprimida a ideia de indenização
apenas com fito reparatório, tendo em vista que a mera compensação
financeira se mostraria insuficiente para responder aos problemas de uma
sociedade multicultural, democrática e pluralista, que por ter na pessoa seu
valor-fonte, estabelece um novo patamar para fins de apuração dos graus
de responsabilidade e, assim, solucionar de forma eficaz os conflitos
provenientes da sociedade contemporânea.
Nesse aspecto, a responsabilização passa a abrigar valores
transindividuais, isto é, que não se concentram na extensão ou na natureza
do dano, mas sim no propósito de usar a indenização sob a alcunha
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punitiva, preventiva e pedagógica, fazendo que o agente lesante possa ser
responsabilizado para além da perda pecuniária e reflita verdadeiramente
sobre suas atitudes, evidenciando o fim social que a responsabilidade civil
se propõe.
A funcionalização dos institutos jurídicos significa,
então, que o direito em particular e a sociedade em
geral começam a interessar-se pela eficácia das
normas e dos institutos vigentes, não só no tocante ao
controle ou disciplina social, mas também no que diz
respeito à organização e direção da sociedade,
abandonando-se a costumeira função repressiva
tradicionalmente atribuída ao direito, em favor de
novas funções, de natureza distributiva, promocional e
inovadora, principalmente na relação do direito com a
economia.[1]
Nessa perspectiva, cerceado pelos elementos clássicos da
responsabilidade civil e pelos novos
paradigmas da sociedade moderna é
5
que se deslumbra a atenção para a função punitiva da responsabilidade civil
como relevante ferramenta da atividade jurisdicional para a manutenção
harmoniosa do sistema jurídico brasileiro sob a ótica da responsabilização e
indenização.
Introduzida pela atividade jurisdicional nos casos de indenização
provenientes de danos morais, a função punitiva da responsabilidade civil
vem sendo adaptada pela jurisprudência em casos que o pedido de
indenização não se concentra na obrigação exclusiva de reparar ou
compensar a vítima, mas sim em um pagamento composto de uma quantia
extra, só que a título de punibilidade.
A importância da função punitiva da
responsabilidade civil pode ser notada, ainda, na
medida em que, ao contrário da reparação, a pena
civil não foca no dano percebido pela pessoa da
vítima e nem possui o objetivo de recompor o seu
patrimônio. Seu fundamento é pedagógico, ou seja,
cuida-se de desestimular o ofensor à pratica de
condutas
socialmente
intoleráveis
(prevenção
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especial) e, reflexamente, estaria a inibir atuações
semelhantes por parte de todos os potenciais
ofensores que se encontram em idêntica situação
(prevenção geral).[2]
A admissibilidade da pena civil pelo ordenamento pátrio é
perfeitamente possível, todavia os tribunais brasileiros ainda demonstram
grande timidez na aplicação da função punitiva, enquanto a doutrina ainda
resiste na aceitação desta, o que decorre, em grande parte, pelo fato de
que o sistema jurídico tupiniquim ainda não permite a adoção positivada
dessa função em parceria com a compensatória, em razão da separação
entre direito civil e penal.[3]
Fato é que mesmo sem a prévia cominação legal, a presente função
se faz muito atual na realidade do direito privado nacional, e a necessidade
de se incorporar ao dano uma possibilidade ampla reparação é a principal
questão que o presente projeto de pesquisa tem a pretensão de esclarecer.
Desta forma, o presente trabalho procura, primeiramente, fazer uma
análise aprofundada da Responsabilidade Civil, invocando seu contexto
histórico e aspectos para a seguir apresentar suas funções. O segundo
momento dará destaque para a função punitiva da responsabilidade civil e
o fenômeno da “punitive damages”.
A problemática que envolve o tema consiste em identificar as
diretrizes fundamentais da função punitiva, bem como lançar um olhar
crítico em relação as funções da responsabilidade civil pós-moderna, e
identificar seus reflexos na legislação e jurisprudência pátria.
Destarte, a metodologia utilizada infere-se na análise de documentos
e textos relacionados a temática, com o propósito de interpretar os dados
colhidos para além da leitura simples, com uma abordagem baseada na
construção bibliográfica disponível. A vantagem da pesquisa
primordialmente bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a
cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela
que a pesquisa direta poderia vir a conquistar, tendo em vista a novidade
legislativa que ainda permeia essa pesquisa.
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1.1

Da Responsabilidade Civil
Contexto Histórico
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É notório que qualquer atividade que acarretar prejuízo, seja ela na
modalidade dolosa ou culposa, traz consigo a problematização da
responsabilidade. Este instituto jurídico desenvolveu-se no propósito de
restaurar o equilíbrio moral e patrimonial provocado pelo autor de um
dano, cum fulcro a restabelecer a harmonização e o equilíbrio distorcidos
através da responsabilidade civil.
A definição dessa figura jurídica tem origem na dialética romana,
derivada da expressão latina spondeo, caracterizava solenemente o devedor
vinculado a um contrato verbal, onde a responsabilização estava tutelada
sob a égide de três pressupostos: dano, culpa do autor e nexo de
causalidade entre o fato culposo e o mesmo dano.[4] Essa concepção
clássica é fruto do desenvolvimento da vida do homem em sociedade, que
não só deve obediência a regra jurídica imposta, como em caso de
5
desobediência, sofrerá as consequências pelos seus atos.
Ao longo do tempo, a reponsabilidade civil procurou delimitar o
grau dessa responsabilização, determinando as circunstâncias em que um
indivíduo pode vir a ser considerado ou não responsável pelo dano sofrido
por outrem e em quais situações será obrigado a repará-lo, ou seja, a
responsabilidade nasce quando uma obrigação deixa de ser cumprida.
Nessa concepção, a escola francesa passa também a compor um dos
expoentes da responsabilidade civil, com a figura do Estado soberano
outorgado na função de confecção e aplicação das leis, rompendo-se com
a ideia de justiça com as próprias mãos e inserindo a noção de indenização
como se vê nos dias atuais. O Código Civil napoleônico fora construído
num complexo de regras direcionadas a limitação da liberdade individual,
isto é, sendo determinado ao causador do dano, que em virtude de
condutas que supostamente ultrapassassem os limites dessas prerrogativas,
a obrigação legal de indenizar os prejuízos por ele causados a terceiros.
Se qualquer atividade que resulta em prejuízo traz consigo a
responsabilidade, seguindo esta corrente, a figura jurídica ora comentada
41
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enraizou-se no ordenamento pátrio com objetivo de restaurar o status quo
ante modificado pelo autor do dano.
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1.2

Aspectos da Responsabilidade Civil

Em uma abordagem introdutória, a responsabilidade civil deve ser
encarada como a obrigação de reparar ou compensar um dano patrimonial
ou extrapatrimonial ocasionado por meio de uma ação ou omissão,
objetivado o retorno do bem jurídico fragilizado ao seu estado anterior.
Nas palavras da professora Maria Helena Diniz:
A responsabilidade civil é a aplicação de medidas
que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou
patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por
ela mesmo praticado, por pessoa por quem ela
responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de
simples imposição legal.[5]
Por seu turno, Carlos Roberto Gonçalves e José de Aguiar Dias
versam da seguinte forma:
Toda atividade que acarreta prejuízo traz em seu
bojo,
como
fato
social,
o
problema
da
responsabilidade. Destina-se ela a restaurar o
equilíbrio moral e patrimonial provocado pelo autor
do dano. Exatamente o interesse em restabelecer a
harmonia e o equilíbrio violados pelo dano constitui a
fonte geradora da responsabilidade civil. Pode-se
afirmar, portanto, que responsabilidade exprime ideia
de restauração de equilíbrio, de contraprestação, de
reparação de dano.[6]
O instituto é essencialmente dinâmico, tem de
adaptar-se, transformar-se na mesma proporção em
que evolve a civilização, há de ser dotado de
flexibilidade suficiente para oferecer, em qualquer
época, o meio ou processo pelo qual, em face de nova
técnica, de novas conquistas, de novos gêneros de
atividade, assegure a finalidade de restabelecer o
42
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equilíbrio desfeito por ocasião do dano, considerado,
em cada tempo, em função das condições sociais
então vigentes. [7]
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Desta forma deve-se interpretar que a responsabilidade civil parte do
pressuposto de que todo agente que violar um dever jurídico por meio de
um ato (omissivo ou comissivo) danoso, fica automaticamente obrigado a
repará-lo. Essa reparação contempla tantos os danos aos bens materiais,
como também, aqueles relacionados ao ânimo psíquico, intelectual e moral
da vítima, os quais atingem sua integridade física, honra, intimidade,
privacidade, imagem, etc.[8]
Cinge-se destacar que esta tendência em tutelar a pessoa humana
contra agressões a direitos dessa natureza foi raramente aprendida pelo
legislador, num processo que se deu com muita lentidão, cabendo então a
jurisprudência a tarefa de tutelar os direitos fora da órbita patrimonial,
relacionados a intimidade do ser humano, proporcionando-lhe meios
adequados de defender tais valores
eminentemente personalíssimos contra
5
agressão de seus semelhantes.[9]
Sendo assim, a responsabilidade civil tem o condão não apenas de
restaurar a ordem social modificada pelo agente transgressor, seja por meio
da reparação integral ou compensação (função reparatória), mas também
de sancionar e prevenir a reincidência de condutas do mesmo gênero
(função punitivo-pedagógica).[10]
Observa-se mais uma veza as palavras de Carlos Roberto Gonçalves:
O caráter punitivo é meramente reflexo ou
indireto: o autor do dano sofrerá um desfalque
patrimonial que poderá desestimular a reiteração da
conduta lesiva. Mas a finalidade precípua do
ressarcimento dos danos não é punir o responsável, e
sim recompor o patrimônio do lesado. [11]
Destarte, no Brasil, é nítida a presença da função punitiva e
preventiva da responsabilidade civil, com especial enfoque adstrito ao dano
moral e aos direitos da personalidade, sendo esta função uma espécie de
consequência do prejuízo ocasionado pelo dano refutado. É nesse contexto,
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que inspirado pelos dogmas de proteção à dignidade da pessoa humana,
como um dos fundamentos basilares da Constituição Federal (art. 1º, inciso
III), o direito brasileiro procura esculpir valores além dos meramente
compensatórios quando do ressarcimento dos danos extrapatrimoniais.[12]
Sendo assim, a problemática agora tem o escopo do estudo
detalhado da responsabilidade civil, com fulcro a delimitar as funções a
serem por ela exercidas para que se possa verificar e assegurar a existência
e manutenção de uma sociedade pautada pelos princípios insculpidos em
nossa Carta Magna.
1.3

Responsabilidade Civil no Ordenamento Jurídico Pátrio

Inicialmente é forçoso que se reconheça que o diploma civilista
nacional, assim como todo Direito privado, vem passando por um processo
de “constitucionalização”, que a doutrina moderna intitula de Direito CivilConstitucional.
Essa reformulação de pensamento culminou em uma nova
intelectualização de diversos dogmas e institutos jurídicos já pacificados
pela doutrina e a jurisprudência, como no caso da própria responsabilidade
civil, que segundo observa-se nas palavras de Anderson Schreiber:
O fenômeno da constitucionalização do direito
civil refletiu-se, portanto, também na responsabilidade
civil, e de forma notável. Um novo universo de
interesses merecedores de tutela veio dar margem,
diante da sua violação, a danos que até então sequer
eram considerados juridicamente como tais, tendo, de
forma direta ou indireta, negada a sua
ressarcibilidade.[13]
Desta feita, é nesse cenário de mudanças eminentemente
significativas que se destaca o “renascimento” da responsabilidade civil,
agora funcionando de acordo com a nova tutela de direitos personalíssimos
e as premissas da Constituição Cidadã de 1988, tendo como referência
direta o fenômeno da punitive damages (conforme adiante será
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delimitado), amplia seu rol de funções, enfatizando seu caráter punitivo e
pedagógico.[14]
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Nesse diapasão, fica cada vez mais claro que uma indenização
fundada única e exclusivamente no aspecto reparatório não mais atende a
todas as circunstâncias da vida do indivíduo, tendo em vista que a singela
compensação do sujeito lesado, com base na teoria clássica da
responsabilidade civil, é instrumento inábil para responder aos anseios da
sociedade moderna. Assim, essa releitura da responsabilidade civil é bemvinda para que se possa estabelecer nova fronteiras no limiar do seu
alcance, demonstrado segurança jurídica e eficácia ao novo direito civilista
pátrio.[15]
Corroborando com esse posicionamento, com a sutileza que
lhe é peculiar, observa-se as palavras de Gustavo Tepedino:
[...] a perspectiva de interpretação civilconstitucional permite que sejam revigorados os
institutos de
5 direito civil, muitos deles defasados da
realidade contemporânea e por isso mesmo relegados
ao esquecimento e à ineficácia, repotencializando-os,
de molde a torna-los compatíveis com as demandas
sociais e econômicas da sociedade atual.[16]
Existe, portanto, uma ampliação nítida das funções punitiva e
pedagógica da responsabilização civil, além de sua chamada terceira
função, denominada de distributiva e refere-se aquilo que foi retirado da
coletividade por meio de uma ação danosa ocasionada por grandes grupos
econômicos, dever-se-á devolvido a ela.[17]
Por fim, deve-se compreender que cabe ao Direito Civil fomentar
novos paradigmas e tutelar os direitos sempre em acordo com a evolução
natural da sociedade, sem abandonar claro, os pilares da dignidade da
pessoa humana e do Estado democrático de Direito, como aconteceu com a
remodelação da responsabilidade civil.
1.4

Elementos da Responsabilidade Civil
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Para se compreender estruturalmente a responsabilidade civil é
necessário estudar o conjunto de elementos que viabiliza a experiência e
reconhece o dever de reparar os prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais.
O instituto da responsabilidade civil possui quatro elementos
indispensáveis para a sua caracterização, quais sejam: conduta (ação ou
omissão), culpa do agente, nexo de causalidade (entre o dano e a conduta
que o produziu) e respectivo dano sofrido. Tais elementos podem ser
percebidos a partir da inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados
em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direitos de outrem.[18]
Destarte, a análise sincrética de cada um desses elementos tem o
propósito de elucidar o surgimento da obrigação de indenizar a vítima
pelos prejuízos que lhes foram causados. A conduta trata-se do elemento
primário da responsabilidade civil, sendo derivada de um comportamento
humano voluntário e imputável, onde também se integram os atos
praticados por negligência, imperícia e imprudência, bem como as
omissões do agente transgressor, se persistir o dever de agir.[19]
O dano atua como mecanismo para qualificar a responsabilidade civil.
O dever de reparar só se emancipa caso o agente transgressor cometa ato
ilícito e cause danos a outrem, todavia, quando a conduta é ilícita, porém,
não infere dano a outra pessoa, não há como caracterizar a
responsabilidade civil, tendo em vista esta origina-se exclusivamente da
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obrigação de reparação, e não materializasse em situações em que não
subsista o que ressarcir. Sendo assim, para que posa subsistir o dever de
indenizar, resta cristalino que apenas o risco de dano e a conduta ilícita não
são suficientes, sendo necessário um resultado concreto, logo prejudicial ao
patrimônio (seja ele de cunho patrimonial ou extrapatrimonial).[20]
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Cinge-se aqui destacar que o dano moral atingiu um novo patamar de
reparabilidade, tendo em vista a evolução natural do ordenamento jurídico
e da vida em sociedade. Mais uma vez, as palavras de José Aguiar Dias
elucidam que “com os danos não patrimoniais todas as dificuldades se
acumulam, dada a diversidade dos prejuízos que envolvem (...) e impõem a
maior variedade nos meios de reparação, acontecendo, mesmo, que, às
vezes, nem se apresente modo de fazê-lo”.[21]
Tão logo, é indispensável pensar a reponsabilidade civil sem a préexistência de um nexo de causalidade interligando o dano e a ação que o
ocasionou, sendo este atributo mais meticuloso e difícil de ser talhado,
devendo, portanto, ser analisado
com eximia cautela. O nexo de
5
causalidade é base de qualquer relação jurídica e para fins de
responsabilidade por elo capital entre o agente transgressor e o dano. Insta
ressaltar que é prescindível que o dano decorra imediatamente após o ato
lesivo que supostamente o originou, bastando que se verifique que este se
sucedera se ato lesivo não tivesse ocorrido.
Por fim, observa-se a culpa também como um dos elementos da
responsabilidade civil, que curiosamente trata-se de um conceito jurídico
indeterminado tendo em vista a inexistência quanto uma definição legal
desse instituto no ordenamento pátrio, sendo que na hermenêutica civil,
compreende-se sob duas perspectivas, conforme nos apresenta, mais uma
vez, a professora Maria Helena Diniz:
A culpa em sentido amplo, como violação de um
dever jurídico, imputável a alguém, em decorrência de
fato intencional ou de omissão de diligência ou
cautela, compreende: o dolo, que é a violação
intencional do dever jurídico, e a culpa em sentido
estrito, caracterizada pela imperícia, imprudência ou
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negligência, sem qualquer deliberação de violar um
dever. Portanto, não se reclama que o ato danoso
tenha sido, realmente, querido pelo agente, pois ele
não deixará de ser responsável pelo fato de não se ter
apercebido do seu ato nem medido as suas
consequências.[22]
Desta feita, não basta imputabilidade do agente para gerar o ato ilícito,
sendo necessário que o ele atue com culpa, isto é, sua conduta deve estar
provida de reprovabilidade. Na responsabilidade civil a culpa se desdobra
em duas correstes: a) culpa lato sensu que se desdobra em dolo e culpa e
b) e a culpa stricto sensu com fundamento num perfil psicológico do
agente para com conduta lesiva, levando em conta o posicionamento a
intenção do agente.[23]
1.5

Funções da Responsabilidade Civil

O instituto da responsabilidade civil passou por inúmeras modificações
desde o seu surgimento, migrando de uma concepção clássica, totalmente
direcionada a indenização de cunho exclusivamente patrimonial, para um
expoente moderno da noção de responsabilização, com fulcro a
restabelecer o status quo ocasionada pelo prejuízo. A evolução e
transformação dos costumes em sociedade trataram por elevar o
mecanismo da responsabilidade a fim de viabilizar o restabelecimento do
equilíbrio social afetado pela magnitude dos danos sofridos,
independentemente de sua natureza patrimonial ou extrapatrimonial,
logicamente com o propósito exclusivo de compensar a vítima.
Essa ideologia decorre da ideia que toda a atividade que culmina em
prejuízo, traz intrinsicamente, como fato social, o problema da
responsabilidade, voltada a restabelecer o equilíbrio por meio de uma
contraprestação, ou seja a reparação integral do dano. Coloca-se, assim, o
eventual responsável na situação de quem, por ter transgredido
determinada norma, vê-se exposto as consequências não desejadas
derivadas da conduta danosa, podendo ser compelido a reparar o estado
natural anterior.[24]
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Em sua trajetória, a responsabilidade civil abrangeu
funções, que apesar de autônomas, relacionavam-se
umas às outras: tradicionalmente, regressando aos
tempos medievais, tem-se a função de punir o
culpado e vingar a vítima; já na concepção mais
contemporânea, a de restabelecer a ordem social e
prevenir comportamentos antissociais.[25]
Em meandros do XIX a concepção de responsabilidade fora alvo das
primeiras transformações que modificaram densamente seu instituto e
aplicabilidade de suas funções. Nesse momento, rompem-se os laços
exclusivos com as funções clássicas da responsabilidade: a punição, a
vingança e o restabelecimento da ordem social deixaram de ser o centro de
seus dogmas. [26]
Nesse momento histórico da responsabilidade, o Estado assume o
5
papel de interventor nos conflitos relacionados ao dano, forçando o lesado
a aceitar a composição e esquecer a força “sedutora” da vingança.
Fenômenos modernos como a Revolução Industrial culminaram em um
processo natural de humanização da responsabilidade civil.[27] Esse fato
está colacionado a ideia de que os danos causados acidentalmente, sem a
presença de culpa, não se faz sentido a punição direta ao autor do prejuízo,
muito menos o restabelecimento da ordem social, sendo a prioridade o
cuidado com a indenização em favor da vítima. [28]
Nesse
diapasão,
a
responsabilidade
civil
alinhou-se
no
desenvolvimento dos serviços de seguro. O contrato securitário oferece
uma forma de reparação coletiva, realocando todo ônus adstrito aos
prejuízos causados, repartindo-se os prejuízos coletivamente, dando-se
total assistência ao lesado, pois havendo o seguro, o causador do dano não
é quem o indeniza.
Nesta ocasião, com a adoção dessa concepção maximalista de
responsabilidade, dividindo-se a tutela obrigacional, culminou um
enfraquecimento da função punitiva e preventiva da responsabilidade civil,
pois a figura do agente infrator deixa de ser pautada como o principal
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alicerce da responsabilização, transmitindo-se para a sociedade a
“responsabilidade” por gerenciar os prejuízos.[29]
Atualmente, com o advento do novo código civilista e processo de
constitucionalização da legislação, existem três funções relacionadas com a
responsabilidade civil: a função reparatória/compensatória aos prejuízos da
vítima; a função de prevenção a comportamentos ofensivos, prejudiciais e
antissociais e por fim, a mais significativa para este projeto, a função
punitiva da responsabilidade civil.[30]
Nesse sentido, observa-se as palavras do ilustríssimo professor Serpa
Lopes:
Em atenção aos fenômenos narrados, vê-se que, para
assegurar a tutela mais eficiente possível àqueles
interesses
considerados
como
especialmente
relevantes, a responsabilidade civil deve se mostrar
efetivamente “poli-funcional”. Nos casos em que
assim se exigir, a responsabilidade civil deverá exercer,
ao lado de sua tradicional função reparatória, e com
igual relevância, uma função punitiva (também
denominada de sancionatória) e uma função
preventiva (também denominada de dissuasória). Não
se está aqui a pensar em funções a serem
desempenhadas de maneira subordinada àquela
ressarcitória, mas sim de uma atuação efetivamente
parelha, em que as três funções da responsabilidade
civil atuem de conjuntamente para garantir a mais
eficiente dosimetria do quantum indenizatório, em um
patamar que sirva para, ao mesmo tempo e de
maneira integral, compensar o ofendido pelo prejuízo
suportado (em atenção a função ressarcitória), punir o
ofensor pela conduta altamente reprovável por ele
cometida (por força da função punitiva) e, ainda,
desestimular o ofensor em geral de cometer, no
futuro, atos semelhantes (o que se faz a luz da função
preventiva).[31]
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Sendo assim, a priori, é necessário que se compreenda que a
adequação desse instituto para atender essas premissas pode variar de
acordo com o caso concreto, pois nem sempre sua imputação de
responsabilização
é
a
melhor
saída
para
determinadas
situações.[32] Justamente por isso, o ordenamento jurídico pátrio apresenta
as noções de responsabilidade em dois níveis: a) a responsabilidade oriunda
do Direito Penal quando o ordenamento objetiva à prevenção/repreensão
do agente transgressor ou b) a responsabilidade civil, que tem por
finalidade a tentativa de reparação ao status quo da vítima.[33]
Essa noção de vitimização passa a estruturar essa figura jurídica sob
a égide de duas teorias básicas: de um lado a culpa, baseada na teoria
subjetiva e, em oposição, a teoria objetiva que independe da existência da
culpabilidade para fins de responsabilização. A reponsabilidade subjetiva
surge a partir do momento em que o agente transgressor pratica um ato
ilícito afrontando à lei por conduta dolosa ou culposa, haja vista que a culpa
passa a ser pressuposto necessário para viabilizar a indenização, e caso ela
não subsista, inexiste o dever da5 reparação. Se faz necessário, portanto, que
se demonstre à vontade do sujeito de forma concreta, ou seja o dolo, ou a
culpa em sentido estrito, resultado direto de negligência, imperícia ou
imprudência. Em contrapartida, a teoria objetiva independe da culpa do
agente, bastando ao autor demonstrar o dano e o nexo causal para surgir o
dever indenizar.[34]
Por fim, pode depreender que o fenômeno da responsabilidade civil
moderna tem o condão de unir a tutela reparatória a interesses
essencialmente importantes para o sujeito como pessoa, isto é,
independentemente da natureza ou extensão do prejuízo. Resta claro,
portanto, que as funções reparatória, preventiva e punitiva subsistem de
forma independente, entretanto, para que possa ser autossuficiente, a
responsabilidade civil necessita de uma atuação conjunta de todas elas,
servindo para, simultaneamente e de forma efetiva, compensar a vítima
pelos prejuízos sofridos e ceifar o comportamento lesante do causador do
dano.[35]
1.5.1 Função Reparatória
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A função básica da responsabilidade civil é a reparação, tendo em
vista o propósito de se reparar ao status quo ante determinado bem
jurídico, seja de forma direta ou indireta, não pela gravidade do
comportamento do autor do fato danoso, ou seja, o lesante, mas sim pela
extensão e projeção do dano causado.[36]
De forma direta, o bem jurídico lesionado e perdido será reposto na
sua integralidade, como se o lesionado jamais tivesse sido atingido pela
força coercitiva do agente lesante. Em contrapartida, a forma indireta índica
que a reposição do bem ao seu estado natural anterior é impossível, o que
por corolário lógico, implica em uma indenização pecuniária em
correspondência ao valor do bem jurídico afetado ou direito não redutível
pecuniariamente.[37]
Quanto aos bens de caráter extrapatrimonial, é fundamental que a
indenização seja fixada a fim de atender prerrogativas que tenham o
condão de reduzir potencialmente os efeitos degradantes da conduta
lesiva, e possam, tanto o quanto for possível, restabelecer a ordem natural
por ora afetada.
Em acordo com o art. 944 do vigente Código Civil determina que “a
indenização se mede pela extensão do dano”. [38] Esse dispositivo
evidencia aquilo que a doutrina de caráter mais conversadora caracteriza
como princípio da restituição, que se trata do núcleo essencial da
responsabilidade civil clássica, e estabelece que o valor da indenização seria
estipulado tão somente pelo alcance do dano, sem fazer sem fazer
qualquer consideração ao juízo de descrédito a conduta do lesador.[39]
Cumpre-se aqui transcrever as palavras do professor Cavalieri Filho:
O anseio de obrigar o agente, causador do dano,
a repará-lo inspira-se no mais elementar sentimento
de justiça. O dano causado pelo ato ilícito rompe o
equilíbrio jurídico-econômico anteriormente existente
entre o agente e a vítima. Há uma necessidade
fundamental de se restabelecer esse equilíbrio, o que
se procura fazer recolocando o prejudicado no status
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vítima à situação anterior à lesão. Isso se faz através
de uma indenização fixada em proporção ao dano.
Indenizar pela metade é responsabilizar a vítima pelo
resto (Daniel Pizzaro, in Daños, 1991). Limitar a
reparação é impor à vítima que suporte o resto dos
prejuízos não indenizados.[40]
Dessa forma, é importante que se diga que o princípio destacado
está relacionado com a ideia de que a reparação se extingue com a
recondução da coisa afetada ao seu estado originário, de modo que o juízo
cível permanece isolado e atrelado apenas ao dano, não podendo
considerar aspectos antecedentes, reprovabilidade do fato, etc., a exemplo
dos pressupostos que se verificam no juízo criminal. Sendo assim, persiste o
engessamento da responsabilidade civil a uma interpretação endêmica dos
enunciados do código, onde somente a presença do dano assegura a
sansão, logo a obrigação de ressarcimento.[41]
5
1.5.2 Função Preventiva
A função preventiva surge com o propósito de expandir o princípio
do dano para além do limite da indenização, influenciando a atividade da
responsabilidade civil enquanto mecanismo dissuasor de condutas,
obrigando o quantum indenizatório ser suficiente a ponto de evitar que a
causação do dano compense face ao comportamento lícito que se deve
adotar.
Nas palavras de David Emanuel Chiquita Saraiva:
A ressarcibilidade dos danos visa em primeira
instância colocar o lesado na posição em que estaria
sem a verificação do evento danoso. Contudo, no que
concerne à prevenção dos danos tem-se adotado uma
posição diferente: tão importante como reparar o
dano é criarem-se incentivos dissuasores da reiteração
de condutas danosas. A doutrina refere a este
propósito a possibilidade da inclusão do lucro por
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intervenção para efeitos de cálculo da indemnização,
surgindo como exemplo primordial as soluções
abraçadas em matéria de violação de direitos de
propriedade intelectual.[42]
Também denomina de socioeducativa, essa função da
reponsabilidade tem por objetivo a prevenção em caráter geral e especial. A
prevenção tem o propósito de impedir que o agente transgressor realize
condutas lesivas congêneres, isto é, valendo-se de uma sansão pecuniária
não direcionada ao alcance do dano, mas com a finalidade de prevenir a
prática de novos ilícitos pelo agente transgressor. Enquanto que a
prevenção especial não se limita a figura do ofensor, pois vem a público
com o propósito de enfatizar que determinadas condutas sequer serão
aceitas ou toleradas pela sociedade. Desta feita, essa função tem o
propósito de ceifar determinados comportamentos em sociedade,
restringindo ações dúbias, restabelecendo o equilíbrio e a segurança
almejados pelo direito.[43]
Insta ressaltar que a sociedade moderna se encontra fragilizada pela
ubiquidade do medo e dos riscos, e isso tem reflexos estrondosos na
responsabilidade civil. Tendo em vista que incerteza a respeito da
ocorrência de novos danos, sejam eles conhecidos ou não, faz com que a
função preventiva seja o principal expoente na responsabilização
contemporânea.[44]
Nessa mesma linha, resta cristalino que o ordenamento jurídico
pátrio não tem o condão de absorver todas as possibilidades de prejuízo
que envolvem as relações em sociedade, entretanto, se faz perfeitamente
possível que receba seus riscos de forma plenamente eficaz, tendo em vista
que determinados prejuízos não podem ser desfeitos ou recuperados pela
responsabilidade civil.[45]
Destarte, a natureza dessa função encontra respaldo nos enunciados
constitucionais, solidificando ainda mais sua aplicabilidade, relacionando-se
intimamente com os princípios da segurança jurídica (art. 5º, caput), da
solidariedade social (art. 3º, inciso I) e sobretudo aos danos de natureza
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ambiental, na obrigação da preservação do meio ambiente para as futuras
gerações (art. 225, caput).[46]
É importante destacar que a funcionalidade preventiva da
responsabilidade civil passou absorver valores de outros ramos do direito a
fim de reforçar sua importância e aplicabilidade no cotidiano forense, como,
por exemplo, o princípio da precaução oriundo do direito ambiental,
brilhantemente delimitado por Teresa Ancona Lopez:
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Princípio da precaução é aquele que trata das
diretrizes e valores do sistema de antecipação de
riscos hipotéticos coletivos ou individuais, que estão a
ameaçar a sociedade ou seus membros com danos
graves e irreversíveis e sobre os quais não há certeza
científica; esse princípio exige a tomada de medidas
drásticas e eficazes com o fito de antecipar o risco
suposto e possível, mesmo diante da incerteza.[47]
5

Ademais, o desestímulo a determinados comportamentos não tem
nenhuma relação com ideia de vingança privada, que busca apenas
responder pelos prejuízos eventualmente causados com algo que martirize
o agressor, enquanto que a ação de desestimular é ceifar o incentivo, isto é,
enfraquecer a incitação ou propensão a condutas que causem danos a
outrem por meio da força coercitiva da penalidade pecuniária.
Assim, é por meio dessa penalidade que a função preventiva alcança
seus propósitos, sendo a sansão encarada exclusivamente sob a ótica da
reparação, atuando como uma verdadeira resposta jurídica ao
comportamento
ofensivo
do
autor
dano,
de
forma
que
o quantum indenizatório não tem o condão apenas de compensar, mas de
intimidar o ofensor a não insistir pela conduta lesiva.[48]
Por conseguinte, conforme se observará no escopo da punitiva, o ato
de punir é impor correção, reprimenda, castigo. Já o desestímulo fica por
conta do o fim social preterido, e a punição é o mecanismo utilizado. Logo,
pune-se o ofensor para coibir a prática do ato infracional.[49]
1.5.3 Função Punitiva
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Claro está que o Direito Civil vem sofrendo a reformulação de alguns
valores, o que também se sucedeu com a responsabilidade civil, sendo que
um de seus novos expoentes trata-se da função punitiva.
Existe o paradigma clássico e antigo da reparação
integral o qual pugna pela indenização com base na
extensão do dano sem qualquer acréscimo a título de
punição do agente (função punitiva ou dissuasória).
Entretanto, danos emergem na sociedade que são
muito graves e que a necessidade de preveni-los é
muito maior do que meramente indenizá-los
posteriormente.[50]
A função punitiva tem escopo também nos casos em que o agente
causa um dano com culpa grave ou dolo, evidenciando o dever de
repressão destas condutas pela sociedade. A viabilidade da função punitiva
no direito civil brasileiro ainda não encontra previsão legal, o que gera
inúmeras dúvidas e questionamentos quanto a sua efetividade no direito
pátrio.
Tendo em vista as peculiaridades que permeiam a temática pelo
direto privado contemporâneo, se faz necessária uma análise
pormenorizada e individual desta ramificação da responsabilidade civil.
2.

Constitucionalização da Responsabilidade Civil

Como já fora amplamente debatido, atualmente, é forçoso que se
reconheça que o diploma civilista passou por um severo processo de
constitucionalização, culminando em uma reanálise de diversos institutos
jurídicos que há muito tempo se encontravam consolidados pela doutrina e
pela jurisprudência.
Nesse cenário multifacetado, influenciado por uma miscigenação de
novos valores e dogmas propostos pela Constituição Cidadã de 1988,
observou-se a influência latente de outras estruturas legislativas no
ordenamento brasileiro, com institutos oriundos, por exemplo, da escola
do Common Law[51], como o fenômeno da punitive damages, que
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A função punitiva vem sendo amplamente aplicada no sistema
da Common Law, utilizando parâmetros como a culpa grave, dolo,
capacidade econômica do agente transgressor e da própria vítima, além,
obviamente da extensão do dano. Persistem várias críticas acerca
da punitive damages no sentido de proporcionar um enriquecimento sem
causa, tendo em vista que o montante indenizatório é destinado a própria
vítima e não ao Estado, que em tese, seria o responsável por mediar a
faceta da responsabilidade civil.[52]
Hoje, fica cada vez mais claro que a indenização estruturada
exclusivamente sob a égide do aspecto reparatório não mais atende todas
as necessidades da vida, haja vista que a simples compensação ao sujeito
lesado, com alicerce único na teoria clássica da responsabilidade civil é
circunstância inábil para responder aos anseios da sociedade
contemporânea.
5
Portanto, essa releitura da responsabilidade civil é mais do que bemvinda para que se possa estabelecer novas fronteiras no limiar de seu
alcance, trazendo equilíbrio, justiça e segurança jurídica ao Direito privado
brasileiro, que exige uma atuação mais proativa do judiciário, especialmente
no que tange aos danos de natureza extrapatrimonial. [53]
2.1 Função punitiva como juízo de reparação
Destrinchar a função punitiva da responsabilidade civil é algo
extremamente difícil, eis que se fala de um conceito jurídico indeterminado
e sem correspondência legal no ordenamento, de modo a consolidar-se
apenas pela força inovadora da jurisprudência e intelectualização pela
doutrina.
Preliminarmente, a função punitiva deve ser compreendida como
instrumento jurídico dotado com a finalidade de impor ao agente
transgressor uma indenização que extrapole o caráter compensatório do
dano, ou seja, não se trata exclusivamente de restituir o ilícito causado pelo
ofensor, mas sim de usar a reprimenda quanto aos seus feitos com a
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intenção de desestimular terceiros a prática de ações equivalentes e,
consequentemente, ceifar a possibilidade do agente transgressor insistir na
ação vergastada.[54]
Em mesmo sentido, não é errôneo considerar que o propósito
punitivo da responsabilidade civil vai ao encontro de valores tutelados pela
função preventiva. Mesmo assim, cabe salientar que a sansão punitiva está
direcionada para o fim de remediar condutas particularmente reprováveis,
destacáveis pela intencionalidade do agente lesante, podendo restringir-se
exclusivamente a intenção de cometer determinado ato ilícito, ou ainda,
estar valorada de outros interesses escusos como, por exemplo, o objetivo
de obter lucro a partir de uma ilicitude anteriormente executada. [55]
Isto posto, as reflexões acerca do papel da responsabilidade civil são o
produto latente das mudanças experimentada pela sociedade desde o
século passado, quando as relações sociais deixaram de ser atinentes
apenas à esfera individual e tornaram-se objetos “de massa”, sendo assim,
fazendo-se verificar atributos da função punitiva no que tange a tutela
sancionatória de bens e interesses de especial relevância, como os direitos
de personalidade, os metaindividuais[56] e os de equilíbrio social.[57]
Destarte, se faz interessante transcrevermos os ensinamentos do
ilustríssimo professor Clayton Reis sobre a função punitiva e o juízo de
reparação:
A questão da função punitiva dos danos
extrapatrimoniais tem sido objeto de exacerbados
debates doutrinários. É irrebatível, com o já
amplamente observado que o quantum indenizatório
tem um caráter compensatório ou satisfativo. Todavia,
não há como negar que, a par dessa situação, é
incontroverso que o sentido da pena encontra-se
embutido no mens legislatori.
(...)
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O pagamento realizado pelo ofensor haverá de
ensiná-lo a agir com maior cautela no cometimento
de seus atos, bem como acarretará um grande efeito
de persuasão no seu ânimo de lesionador. A
diminuição de seu patrimônio, na maioria das vezes
amealhado às custas de árduo trabalho, e aquinhoado
como bem destinado à proteção e segurança pessoal
e familiar, é circunstância que afeta de forma profunda
os interesses de uma pessoa ou grupo de pessoas.[58]
Entendemos, no entanto, que se trata de uma melhor
análise. É inegável que a pena acarreta um resultado
educativo, no que concerne ao processo repreensivo
imposto pelo ordenamento jurídico. A subtração de
uma parcela do patrimônio do lesador exerce efeito
traumático sobre este, conduzindo-o à elaboração de
ideia de que será punido a cada dano que
perpetrar.[59]
5
É salutar que se compreenda, mesmo que considerando-se a índole
punitiva da indenização, autores como Gustavo Tepedino, Heloisa Helena
Barbosa e Maria Celina Bodin de Moraes apresentam cinco razões para se
desconsiderar a existência de função punitiva da responsabilidade civil,
quais sejam: a) inobservância ao princípio da legalidade; b) bis in idem,
tendo em vista a responsabilidade criminal do lesador; c) a indenização,
como penalidade, poderia vir a recair sobre outra pessoa que não o agente
ofensor e terceiro, o que afasta a natureza jurídica do caráter punitivo;
d) caso fosse constatado ilícito praticado no âmbito do serviço público,
toda a sociedade poderia vir a ser punida e onerada naquela circunstância,
e, por fim; e) hipótese de colisão com a responsabilidade civil objetiva,
tendo em vista que nesta situação não verifica-se o grau de culpa.[60]
2.2 Punitive Damages
2.2.1 Contexto Histórico
O fenômeno jurídico da punitive damages tem origem nos primórdios
na sociedade, remontando a origem da hermenêutica do Direito Romano.
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Em acordo com essa escola, a responsabilidade civil possuía o intuito
principal de reprimenda, isto é, de punir o agente transgressor por
condutas lesivas a interesses privados de terceiro e somente num segundo
momento a ideia de ressarcir o indivíduo lesado. Já no período do
imperador Justiano (527 a 565 d.C) observou-se uma profunda alteração na
estrutura consuetudinária e legislativa do lex romana, em que caráter
punitivo fora parcialmente absorvido pelo juízo de reparação, pois o direito
privado sofreu um processo de “despenalização”.[61]
Na era moderna, precisamente no século XVIII, o fenômeno acontece
no Reino Unido com a introdução nesse ordenamento da indenização de
múltiplos financeiros por meio do dano, especificamente quanto a doutrina
dano moral, que obrigatoriamente estaria pautada em duas premissas
básicas: a) o valor deverá sempre compensar a vítima; e b) o valor
obrigatoriamente deverá sempre punir, de forma irremediável, o agente
transgressor.[62]
Contemporaneamente, o instituto da punitive damages é consagrado
em diversos países, em especial nos anglo-saxônicos, como os Estados
Unidos. O ordenamento pátrio ainda enfrenta certa resistência para aceitar
essa extensão da responsabilidade civil, visto que, tradicionalmente, a
função desse instituto no Brasil é a reparação de dano, por meio do
ressarcimento do prejuízo causado ou pela compensação do dano de forma
pecuniária. Desta forma, o valor da indenização não deve ultrapassar a
extensão do prejuízo ou do dano sofrido, conforme preceitua no art. 944 do
Código Civil.
Destarte, com a emancipação da Constituição Federal e o processo de
constitucionalização do direito privado brasileiro culminaram em uma
expansão significativa dos paradigmas da responsabilidade civil. Como será
exposto em momento oportuno, a indenização deve ir para além do caráter
reparador e compensatório para que possa cumprir o seu fim social de
ceifar a conduta do agente lesivo pelo agente transgressor.
Essa concepção social é fruto da modernização da teoria do dano
aliada as garantias constitucionais emancipadas no art. 5º, incisos V e X da
Constituição Federal, que tutelam os direitos relacionados à honra, à
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imagem e a à privacidade, expressões diretamente relacionadas aos direitos
de personalidade e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana, que em caso de eventual violação, ensejam indenização por dano
material e moral.[63]
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Nesse sentido, a aplicação do punitive damages surge exatamente para
responder a essa nova finalidade da indenização, numa tentativa de romper
com o tradicionalismo da norma tupiniquim, haja vista que uma
indenização voltada apenas ao cunho reparatório não mais atende ao
objetivo distributivo da responsabilização, dissuasão de comportamentos
incorretos e danosos, bem como a função de prevenção.
2.2.2

Conceito de Punitive Damages ou Danos Punitivos

O fenômeno do punitive damages tem o propósito de punir o ofensor
pelo ato ilícito cometido contra terceiro, mas com uma proposta que vai
além da punição pelo ressarcimento ou compensação, com fito a
desestimular a prática de atos similares, ressaltando assim a função social
5
da responsabilidade civil.[64]
Resta claro que esse instituto se encontra alicerçado sob duas
premissas principais, uma de caráter punitivo, que visa castigar o agente
lesante pela prática de ato ilícito, bem como, paralelamente, o caráter
preventivo-pedagógico, que pretende sucumbir a prática de novos atos
ofensivos de mesma natureza.
Destarte, a indenização punitiva rompe as barreiras antigas do direito
civil para elevar o núcleo indenizatório a um outro patamar, trazendo ao
direito civil uma ideologia essencialmente punitivista, aos moldes do direito
penal.
Salomão Resedá, com o brilhantismo que lhe é peculiar, apresenta
como conceito de punitive damages:
Um acréscimo econômico na condenação
imposta ao sujeito ativo do ato ilícito, em razão da sua
gravidade e reiteração que vai além do que se estipula
como necessário para satisfazer o ofendido, no intuito
61
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de desestimulá-lo à prática de novos atos, além de
mitigar a prática de comportamentos semelhantes por
parte de potenciais ofensores, assegurando a paz
social
e
consequente
função
social
da
responsabilidade civil.[65]
A natureza dessa indenização consiste em uma gleba de uma quantia
em valores somada a indenização compensatória que só poderá ser paga
caso o ato lesivo esteja presente nas características subjetivas que se
assemelham ao dolo, como malícia, fraude, negligência arbitrariedade, etc.
Nelson Rosenvald delimita as finalidades dos punitive damages:
Os punitive damages são deferidos com duas
finalidades: retributiva (punishment) e desestímulo
(deterrence). A retribuição reclama que a conduta
revele extrema reprovação social – uma malícia,
evidenciada pelo dolo ou grave negligência do agente
-, cumulada ao desestímulo, no sentido de direcionar
a pena e afligir o transgressor, induzindo-o a não
reiterar comportamentos antissociais e ultrajantes
análogos.[66]
Ressalta-se que a indenização punitiva tem um caráter educativo e
elucidativo, pois reprime o ofensor perante toda a sociedade, já que esta é
afetada pela conduta lesiva de forma indireta, e demonstra a importância
de uma indenização dessa natureza para inibir qualquer tipo de
pensamento de vingança em relação a vítima.
2.3

Da Função Punitiva versus Jurisprudência
Destarte, o STJ vem admitindo, com a devida vênia, a aplicação da

pena civil em determinados casos, o que vem servindo como um
importante instrumento para modificar o entendimento dos Tribunais pelo
Brasil, apesar de acharem escassos os precedentes que que enfrentam a
temática dos punitive damages.[67]
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A título exemplificativo, observa-se o REsp 839.923/MG, no qual
atuou como relator o ministro Raul Araújo, da quarta turma do Supremo
Tribunal de justiça que assim delimita a função punitiva:
Há casos em que a conduta do agente é dirigida
ao fim ilícito de causar dano à vítima, atuando com
dolo, o que torna seu comportamento particularmente
reprovável. Nessa perspectiva, o arbitramento do
dano moral deve alicerçar-se também no caráter
punitivo e pedagógico da compensação.Com efeito, a
reparação punitiva do dano moral deve ser adotada
"quando o comportamento do ofensor se revelar

particularmente reprovável - dolo ou culpa grave - e,
ainda, nos casos em que, independentemente de
culpa, o agente obtiver lucro com o ato ilícito ou
incorrer em reiteração da conduta ilícita" (CAVALIERI
FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9ª
ed., rev. e ampl., São Paulo: Atlas, 2010, p.
5
99). [...] Portanto,
não obstante autorizado, em
determinadas circunstâncias, o reconhecimento do
caráter punitivo do dano moral, não se pode perder
de vista, em seu arbitramento, a vedação do
enriquecimento sem causa da vítima. (STJ - REsp:
839923 MG 2006/0038486-2, Relator: Ministro RAUL
ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2012, T4 QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
21/05/2012)
No mesmo sentido, se faz necessário transcrever os apontamentos
do e. Ministro Carlos Fernando Mathias, também desta turma, no REsp
210.101/PR, faz brilhantes apontamentos acerca da aplicabilidade dos
punitive damages:
Deveras, é fato que se vive hoje um novo tempo
no direito, quer com o reconhecimento (e mais do que
isto, como garantia constitucional) da indenização por
dano moral, quer - e aí com revelação de certa
perplexidade - no concernente à sua fixação ou
avaliação pecuniária, à míngua de indicadores
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concretos.
Há,
como
bastante
sabido,
na
ressarcibilidade do dano em destaque, de um lado,
uma expiação do culpado e, de outro, uma satisfação
à vítima. Como fixar a reparação?; quais os
indicadores? Por certo, devido à influência do direito
norte-americano muitas vezes invoca-se pedido na
linha ou princípio dos 'punitive damages'. 'Punitive
damages' (ao pé da letra, repita-se o óbvio,
indenizações punitivas) diz-se da indenização por
dano, em que é fixado valor com objetivo a um só
tempo de desestimular o autor à prática de outros
idênticos danos e a servir de exemplo para que outros
também assim se conduzam. Ainda que não muito
farta a doutrina pátria no particular, têm-se designado
as 'punitive damages' como a 'teoria do valor do
desestímulo' posto que, repita-se, com outras
palavras, a informar a indenização, está a intenção
punitiva ao causador do dano e de modo que
ninguém queira se expor a receber idêntica
sanção. No caso do dano moral, evidentemente, não é
tão fácil apurá-lo. Ressalte-se, outrossim, que a
aplicação irrestrita das 'punitive damages' encontra
óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que,
anteriormente à entrada em vigor do Código Civil de
2002, vedava o enriquecimento sem causa como
princípio informador do direito e após a novel
codificação
civilista,
passou
a
prescrevê-la
expressamente, mais especificamente, no art. 884 do
Código Civil de 2002. Assim, o critério que vem sendo
utilizado por esta Corte na fixação do valor da
indenização por danos morais, considera as condições
pessoais e econômicas das partes, devendo o
arbitramento
operar-se
com
moderação
e
razoabilidade, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o
enriquecimento indevido do ofendido e, também, de
64
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modo que sirva para desestimular o ofensor a
o ato ilícito. (REsp 210.101/PR, Rel. Min.
Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do
Região),4ª Turma, unânime, DJe de 09.12.2008
nosso).

repetir
Carlos
TRF 1ª
– grifo
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Portanto, a função punitiva aplicada paralelamente a compensatória
e, em determinadas hipóteses, aplicação efetiva daquela tem como
resultado o fim pretendido pela função punitiva da responsabilização civil.
Em que pese a persistência da doutrina acerca da temática, a função
punitiva tem o condão de impedir que o quantum indenizatório seja
meramente simbólico, isto é, que o agente lesante se insurja na
possibilidade real de reflexão quanto a complexidade e a extensão do dano
que causar, bem como, atuando a responsabilidade sob o viés das três
esferas possíveis: compensar, punir e dissuadir.[68]
CONCLUSÃO
5

O direito brasileiro passa por um momento de reflexão. O processo
de constitucionalização da legislação instaurou uma verdadeira revolução
no que concerne as instituições e a aplicabilidade funcional de diversos
instrumentos jurídicos, como a responsabilidade civil.
Justamente por isso, é necessário que se compreenda a nova
dinâmica da responsabilidade, que absorvida pelo ideal de valorização da
dignidade da pessoa humana e pelo princípio da solidariedade, não mais
direciona o foco da indenização a figura específica do agente transgressor,
mas tem no quantum indenizatório o verdadeiro propósito a ser alcançado
pela indenização.
Persiste aqui o fenômeno que se identifica como a função
sociológica da responsabilização civil, que se manifesta sob dois expoentes:
a função preventiva e punitiva. A primeira delas tem na adoção da
exemplaridade a ferramenta apta a desestimular o agente pela prática de
condutas lesivas, sem as desvantagens do caráter punitivo social, que com
seu aspecto de castigo, responsabiliza e evidencia a gravidade da conduta,
independentemente da complexidade e da extensão do dano.
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A sociedade contemporânea convive habitualmente com o
redimensionamento da responsabilidade civil e, frente a necessidade de
novas tutelas, a função punitiva tem o condão de reprimir e prevenir danos.
O dinamismo das relações modernas implica em um atropelamento
sugestivo da autonomia da vontade, e os danos prejudiciais a dignidade da
pessoa humana estão amealhados não mais a critérios exclusivamente
patrimonialistas, mas sim, alicerçados na valorização do ser humano como
indivíduo.
Sendo assim, a clássica função da reponsabilidade civil se mostra
insuficiente para solucionar toda a problemática que envolve o caso,
levando-se em consideração, inclusive, a evolução natural da concepção de
dano. O pensamento atual da responsabilidade civil nos remete a um
caráter punitivo-pedagógico que deve ser aplicado em paralelo a função
compensatória para fixação do valor do dano.
Destarte, a adoção da indenização punitiva serve para assegurar
tanto a defesa de interesses relacionados aos aspectos mais sensíveis do
indivíduo, como também para contribuir positivamente na observância do
livre arbítrio do sujeito, desencorajando ações ilícitas.
Por meio da análise sistemática da jurisprudência nacional, é
percebível que a função punitiva se encontra nitidamente sistematizada no
meio jurídico, principalmente sob a égide do dano moral embasada no
princípio da solidariedade. Além de punir, a indenização deve servir de
exemplo de reprimenda para condutas de mesma natureza, aproximandose a ideia de punitive damages prevista no sistema americano.
Desta forma, é forçoso que se reconheça que para a indenização
punitiva o mais importante é o diagnóstico atinente ao comportamento do
agente transgressor, vale dizer, o grau de culpabilidade ou dolo que
motivou determinada conduta lesiva e a gravidade doas danos produzidos,
para que então, possa se formar um juízo de persuasão por força do valor
da paga indenizatória e dissuadir a reiteração do comportamento lesivo,
sobretudo em episódios de especial reprovabilidade.
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Por essas circunstâncias, é que se acredita na união das vertentes
compensatória e punitivo-pedagógica da responsabilidade civil, com fulcro
a se garantir a assistência plena da vítima, principalmente no que tange aos
danos de natureza existencial, em que um raciocínio simplista ou meras
tentativas de equiparação não são suficientes para se corresponder ao grau
de afetação da vítima. A jurisdição, assim como o legislador originário, não
pode desconsiderar o alcance multifacetado de determinada conduta lesiva,
devendo o Estado corresponder positivamente a essa necessidade.
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A CONTRIBUIÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE AGROECOLOGIA E
PRODUÇÃO DE ORGÂNICA, COMO DIREITO ACESSÍVEL À
SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA

LUCIA DE FATIMA DA SILVA PARENTE:
Bacharel em Serviço Social pela Faculdade Terra
Nordeste - FATENE. Especialista em Gestão de
Políticas Públicas
RESUMO: A população menos favorecida, em condições de vulnerabilidade,
necessita de uma política pública voltada para a qualidade de vida em
termos de alimentação relacionada à saúde. A manipulação dos produtos
consiste numa diversidade de trabalhadores e na relação de classes sociais,
campo e indústria. A Agroecologia, como Ciência, vem em busca da oferta
da salubridade do trabalho no campo para um desenvolvimento
sustentável, uma qualidade de vida saudável e o acesso à renda da
agricultura familiar. O objetivo geral dessa pesquisa consiste em conhecer a
contribuição da Política Nacional de Agroecologia e Produção
Orgânicacomo direito acessível a sustentabilidade e qualidade de vida da
população e os objetivo específicos são: analisar a trajetória dos produtos
entre o campo e a cidade; avaliar as consequências dos produtos
agrotóxicos e conhecer os direitos garantidos por lei da agricultura familiar.
A metodologia utilizada nessa pesquisa foi de forma quantitativa,
qualitativa e bibliográfica para alcançar os resultados, onde foi inferindo
que a Agroecologia é necessária para a defesa do meio ambiente e a
qualidade de vida da sociedade.
Palavras-chave: Agroecologia; Sustentabilidade; Qualidade de vida.
ABSTRACT: The least favored population in vulnerable conditions, you
need a public policy focused on the quality of life in terms of food-related
health. The handling of products is a diversity of workers and the
relationship of social classes, field and industry. Agroecology, as Science,
comes in search of work health supply in the country for sustainable
development, a healthy quality of life and access to income of family
farming. The overall objective of this research is to understand the
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contribution of the National Policy of Agroecology and Organic Production
as a right accessible to sustainability and people's quality of life and the
specific objective are: to analyze the trajectory of the product between the
field and the city; evaluate the consequences of pesticide products and
know the rights guaranteed by the law of family farming. The methodology
used in this research was quantitative, qualitative and bibliographic way to
achieve the results, which was inferring that Agroecology is necessary for
the protection of the environment and quality of life of society.
Keywords: Agroecology; Sustainability; Quality of life.

1. INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica têm
como objetivo contribuir para a qualidade de vida por meio do uso
sustentável dos recursos naturais, para que os mesmos sejam
transformados em benefícios saudáveis
para a população.
5
Dessa

forma,

o

Governo

Federal

desenvolve

a

política

implementada na Agroecologia, em busca de resultados com eficiência,
eficácia e efetividade para o consumo de produtos e manutenção da
sustentabilidade de forma que não agrida o meio ambiente ampliando
ações que orientem o desenvolvimento sustentável.
Esta pesquisa se justifica pelo fato da existência de articulações e
relações sociais no uso dos produtos, da distribuição e do acesso ao
consumidor para qualidade, o armazenamento, o transporte e manuseio
que devem seguir normas de segurança até chegar ao consumo.
A produção de renda da população rural é assegurada através da
Agroecologia, como garantia de direitos sociais e constitucionais conforme
a legislação da Política Nacional de Agroecologia e Produção OrgânicaPNAPO (2012).
Pode-se destacar através da Lei acima citada o cuidado em todo
o processo de proteção dos alimentos, da colheita, até a mesa do
consumidor. Deve-se pensar também, em medidas preventivas para que os
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meios de transporte impeçam a emissão de gases agressores do ar e da
natureza.
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2. A POLÍTICA NACIONAL DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO
ORGÂNICA
As políticas públicas têm como objetivo subsidiar para a
população, formas de prevenção, proteção à vulnerabilidade em que vive
exposta a sociedade, dessa forma garantindo que os direitos sejam
efetivados para consolidação da Constituição Federal de 1988.
Entre as políticas públicas de prevenção e controle,
apresentamos a Política Nacional de Educação Ambiental Brasil (1999), que
em seu artigo primeiro, esclarece:
Entendem-se por educação ambiental os
processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade
constroem
valores
sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem
de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade
de vida e sua sustentabilidade.(BRASIL, 1999).
A educação ambiental poderá ser necessária quando praticada
por quem trabalha com a dinâmica da extração de recursos naturais com o
objetivo de não causar um impacto ambiental.
Conforme Brasil (1999), são objetivos fundamentais da educação
ambiental:
I - o desenvolvimento de uma compreensão
integrada do meio ambiente em suas múltiplas e
complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos,
psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos,
científicos, culturais e éticos;
II - a garantia de democratização das informações
ambientais;
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III - o estímulo e o fortalecimento de uma
consciência crítica sobre a problemática ambiental e
social;
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IV - o incentivo à participação individual e
coletiva, permanente e responsável, na preservação do
equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa
da qualidade ambiental como um valor inseparável do
exercício da cidadania;
V - o estímulo à cooperação entre as diversas
regiões do País, em níveis micro e macrorregionais,
com vistas à construção de uma sociedade
ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios
da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia,
justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;
VI - o fomento e o fortalecimento da integração
com a ciência e a tecnologia;
5

VII
o
fortalecimento
da
cidadania,
autodeterminação dos povos e solidariedade como
fundamentos para o futuro da humanidade.(BRASIL,
1999).
A política especifica para a Agroecologia, está em consonância
com a Política de Educação Ambiental e ambas têm o objetivo de preservar
o meio ambiente e qualidade de vida da população.
Neste contexto podemos refletir que existem ações do Governo
para a preservação do meio ambiente, de onde é retirado a manutenção
dos seres vivos em geral.
A Política Nacional de Agroecologia e Produção OrgânicaPNAPO, é uma ação direcionada para efetivar um desenvolvimento rural
sustentável, preocupada com a sociedade do campo e da cidade, no que
diz respeito a necessidade de alimentos saudáveis e os recursos naturais.
São objetivos da Política Nacional de Agroecologia e Produção
Orgânica -PNAPO (2013):
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Integrar, articular e adequar políticas, programas e
ações indutoras da transição agroecológica e da
produção orgânica e de base agroecológica,
contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a
qualidade de vida da população, por meio do uso
sustentável dos recursos naturais e da oferta e
consumo de alimentos saudáveis. (Brasil, 2013).
Vale ressaltar que o compromisso dos objetivos acima buscam a
oferta de garantia de consumo para os produtos e ainda, cooperam com a
sustentabilidade em relação ao meio ambiente e a preservação da vida no
planeta terra.
A Lei que discorre sobre a PNPO, vem assegurar qualidade de
vida para a população, Moraes e Fernandes (2014) afirmam que:
Com instituição da lei de regulamentação da
Agroecologia, a agricultura orgânica no Brasil vem
ganhando mais força. O despertar para os riscos de
contaminação do meio ambiente e da saúde humana
pelos agrotóxicos utilizados pela grande agricultura
tem levado as pessoas a consumirem mais, os
alimentos que utilizam adubos orgânicos para a sua
produção. (MORAES; FERNANDES, 2014, p. 35).
Para o Ministério do Desenvolvimento Agrário (2013-2015), o
Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica- PLANAPO é um
instrumento para a efetivação da Política de Agroecologia:
O Plano Nacional de Agroecologia e Produção
Orgânica (PLANAPO) é uma política pública do
Governo Federal criada para ampliar e efetivar ações
para orientar o desenvolvimento rural sustentável.
Fruto de um intensivo debate e construção
participativa, envolvendo diferentes órgãos de
governo e dos movimentos sociais do campo e da
floresta, o PLANAPO é o principal instrumento de
execução da Política Nacional de Agroecologia e
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Produção Orgânica (PNAPO). Mas não é só isso. O
plano busca integrar e qualificar as diferentes políticas
e programas dos dez ministérios parceiros na sua
execução.(BRASIL, 2013-2015).
Para tanto é preciso refletir sobre a efetivação da referida política
para o acesso do trabalhador e consumidor aos seus benefícios, como
também preservar o meio ambiente.
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3. A AGROECOLOGIA
A Agroecologia é uma Ciência que busca conhecimentos através
da natureza. Para Azevedo e Pelicion (2011), a Agroecologia caracteriza-se
como um movimento sociopolítico de fortalecimento do agricultor em
busca de sua identidade e raízes culturais e, principalmente, de sua
autonomia, poder de decisão e participação ativa no processo produtivo,
favorecendo o local como foco de ação.
5
O conceito de Agroecologia
para Fernandes (2015) está pautado
como uma forma de produção agrícola que visa agregar os objetivos da
soberania alimentar com os da soberania do Estado, com o intuito de

alcançar justiças ambiental e social ao reconfigurar as técnicas de trato com
o campo, para que busquem recuperar e conservar a agro biodiversidade.
Em relação ao assunto, Picoli (2015), comenta que:
É muito provável que é na moderna Agroecologia
que o campesinato hoje se legitime, não apenas como
classe social que explora o meio e a providencia para
os centros urbanos o abastecimento indispensável
para a sobrevivência, mas, também enquanto classe
necessária a preservação ambiental aliada ao
desenvolvimento da produção.(PICOLI, 2015, p.23).
A manipulação dos produtos poderá ofertar segurança para
quem planta, colhe e consome para a consolidação da segurança é
necessário ficar estabelecido a padronização do uso de agrotóxicos.
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“ A Agroecologia surge, então, como uma alternativa para
amenizar os problemas ambientais e sociais, ocasionados pela intensa
modernização agrícola e proporcionar a inclusão dos pequenos produtores
no processo socioeconômico.” ( BORDIN, 2015, p. 50).
Um de seus objetivos é reduzir o uso de agrotóxicos em
produtos do campo e de acordo com Silva (2012): segundo dados do
Programa de Análise de Resíduo de Agrotóxico em Alimentos (PARA), da
ANVISA, que analisou o índice de contaminação de alimentos em 26
estados brasileiros, chegou-se a dados alarmantes. Vejamos os destaques
abaixo:
Quadro
agrotóxicos

01.

Porcentagem

Produtos

de

alimentos

contaminados

Porcentagem
agrotóxicos encontrados

Pimentão

80%

Uva

56,4%

Pepino

54,8%

Morango

50,8%

Couve

44,2%

Abacaxi

44,1%

Mamão

38,8%

Alface

38,4%

por

de

FONTE: SILVA (2012)
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De acordo com o quadro acima, os produtos são expostos a
grande quantidade de agrotóxicos, comprometendo assim o trabalhador
do campo, pois afeta sua saúde e compromete também o consumidor, o
que não consome um produto de qualidade e ainda é prejudicial a sua
saúde.
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A agroecologia contribui como fonte de renda para a agricultura
familiar, conforme o PLANAPO (2013), uma parcela significativa dos
beneficiários compreende produtores de matérias-primas. Ao mesmo
tempo, verifica-se uma procura crescente por produtos de origem agrícola,
pecuária, pesqueira e florestal com agregação de valor por intermédio de
classificação, padronização, embalagem, processamento agroindustrial,
produtos saudáveis e ecológicos e formas diferenciadas de valorização das
culturas e tradições.
3.1. A trajetória dos produtos entre o campo e a cidade
A sociedade vem evoluindo à medida que as transformações
5
exigem formas atualizadas em se tratando da relação campo e cidade uma
vez que tendem a evoluir para acompanhar a dialética da sociedade.
Neste sentido Fernandes (2015), salienta que o mundo tem
passado, ao longo dos anos, por transformações que tem alterado
profundamente o cenário ambiental: fenômenos naturais e o esgotamento
das cidades são as principais mudanças que o homem tem sentido, o que
altera profundamente as suas relações interpessoais para/com o meio
ambiente.
Para Waquil (2010) as trocas de mercadorias fazem parte das
atividades econômicas do perfil das sociedades: “em todas as sociedades,
as atividades econômicas costumam caracterizar-se pela especialização e
pela troca.”( WAQUIL, 2010, p. 09).
Vale a pena ressaltar que a produção em massa quando está
com capacidade acima do objetivo de seu consumo a mesma deverá ser
repassada de alguma forma e com este repasse, pode-se prevenir o
desperdício.
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“Quando o nível de produção ultrapassa o da própria
subsistência, gerando uma produção excedente, iniciam-se possibilidades
de comercialização e troca de mercadorias.” (CASSILHA; CASSILHA, 2009, p.
18).
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Os alimentos que consumimos seguem uma trajetória desde o
plantio, colheita, armazenamento. O transporte de alimentos se dá após a
saída do campo até chegar à mesa do consumidor.
Para Niederle; Almeida; Vezzani, (2013):
Em todo o mundo, a recente conjunção das crises
alimentar,
econômica
e
ambiental
reavivou
preocupações relativas às condições de garantia da
segurança alimentar e nutricional, compreendida não
apenas em relação à disponibilidade de alimentos em
quantidade e qualidade adequadas. ( NIEDERLE;
ALMEIDA; VEZZANI, 2013, p. 13).
De acordo com os autores, as preocupações advindas das crises
econômicas, ambiental e alimentar interferem nas condições da segurança
e da qualidade dos alimentos, pois os mesmos devem estar qualitativa e
quantitativamente bem armazenados.
“O campo produz matéria prima, a qual a cidade transforma em
produto, assim começa as divisões das áreas e das atividades; no campo a
produção e na cidade, a transformação e a comercialização.” (CASSILHA;
CASSILHA, 2009, p. 18.).
É importante ressaltar que existe a necessidade de um
armazenamento e um transporte adequados para que o produto do campo
possa chegar à cidade com segurança e qualidade, respeitando o meio
ambiente.
“A vivência do ser humano com a natureza precisa ser pautada
na conscientização ambiental, de forma a firmar compromisso diante dos
seus deveres de preservação da mesma, com a finalidade de proteger a
continuidade da vida na terra.” (FERNANDES, 2015, p. 03).
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Para Talaska; Silveira e Etges (2014), o aperfeiçoamento dos
meios de transporte permitiu o recolhimento de matérias-primas e
alimentos em distâncias mais longas, e, estimulado pelo desenvolvimento
industrial, favoreceu a multiplicação das formas da cidade sob vários
aspectos, fazendo com que se alargassem através do campo.
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Inferem as autoras acima que a partir da ampliação das formas
e, propriamente, das relações urbanas, torna-se extremamente complexa a
tarefa de definir limites ou mesmo conceitos sobre o que é cidade e o que é
campo, visto que a relação campo-cidade alterou-se intensamente no
decorrer do tempo histórico, segundo épocas e modos de produção.
Destacam Niederle; Almeida; Vezzani, (2013, p. 13):
A importância que essas formas inovadoras de
agricultura têm adquirido chama atenção para uma
nova agenda de pesquisas relacionadas à capacidade
da agroecologia de reestruturar as práticas agrícolas e
as formas 5de distribuição, duas questões centrais em
face das preocupações da segurança e soberania
alimentar.
Deduz-se que as inovações tecnológicas da Agroecologia na
agricultura e suas técnicas de manusear os alimentos, busca o objetivo de
garantir a segurança e a soberania alimentar, uma vez que a alimentação é
necessária para a sobrevivência, sendo assim a preservação dos recursos
naturais é uma garantia da continuidade da espécie.
Conforme Niederle e Almeida (2013), enquanto o mundo rural
contemporâneo revela uma pluralidade cada vez maior de formas sociais, o
sistema agroalimentar presencia um importante movimento de crescimento
e diversificação para uma Agricultura de produção e consumo.
Neste sentido ressaltamos que o uso indevido de produtos
agrotóxicos para favorecer a exportação, pode colocar em risco a vida do
consumidor e do manipulador o produto.
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O homem do campo cedendo as orientações do produtor que
tem a visão de ampliar o lucro, muitas vezes usa produtos sem pensar nas
consequências que os mesmos podem trazer, beneficiando o capitalismo e
prejudicando a saúde.
Tal afirmação vem de encontro ao pensamento de Picoli (2015):
“diante deste quadro, grupo camponeses tem buscado alternativas de
resistências, reclamando direitos e propondo políticas públicas de caráter
orgânico” (PICOLI, 2015, p. 09).
As políticas públicas direcionadas aos produtos do campo,
agilizam direitos sociais para o trabalhador rural. Através das políticas
públicas se pode gerir ações de segurança e manutenção dos alimentos e
do homem do campo.
3.2. As consequências dos produtos agrotóxicos para a população
Os alimentos consumidos atualmente, possivelmente são
manuseados com produtos agrotóxicos, que podem causar danos à saúde
de quem manuseia e de quem consome.
A utilização de substancias químicas como
defensivos agrícolas foi iniciada na década de 20, mas
só depois da segunda guerra mundial tais produtos
passaram a desempenhar um papel de crescente
relevância para a agricultura. (FARIA, 2007, p. 162).
A Lei 7802/89 dispõe sobre a fiscalização dos referidos produtos,
já em seu Artigo 1º “A pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a
exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus
componentes e afins, serão regidos por esta Lei.
Conforme Faria, (2007), é de grande interesse prático o
desenvolvimento de métodos alternativos de detecção de agrotóxicos no
ambiente e em alimentos, desde que satisfaçam às exigências de
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sensibilidade, confiabilidade e reprodutibilidade e que, naturalmente, sejam
de baixo custo e aplicáveis em pequenos laboratórios.
Para Benevuti (2012), fazer um prato colorido, cheio de frutas,
legumes e verduras, já não é mais sinônimo de alimentação saudável. Em
função do uso intensivo e crescente de agrotóxicos, o consumo de certos
produtos pode representar, em vez de benefícios, a gênese de doenças em
longo prazo.
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E os agrotóxicos continuam gerando impactos
contra a população e o meio ambiente em Lucas do
Rio Verde. Uma pesquisa realizada pela Universidade
Federal do Mato Grosso (UFMT) revelou que o leite
materno de mulheres da cidade está contaminado.
Segundo o estudo, foi encontrado pelo menos um
tipo de agrotóxico em todas as amostras coletadas.
Em algumas amostras havia até seis produtos
diferentes.(BENEVUTI, 2012, p. 07).
5

Conclui Benevuti (2012), em relação as consequências da
intoxicação, que as primeiras ocorrem quando a pessoa, ao ser diretamente
exposta a produtos químicos, apresenta sintomas mais imediatos como
tontura, náusea, dor de barriga e diarreia.
Para a autora a intoxicação crônica se dá quando a pessoa é
exposta a doses pequenas, porém cotidianas, tanto no manuseio como no
consumo de alimentos contaminados.
Com base em Benevuti (2012), compreendemos que o uso de
agrotóxicos sem a devida prevenção são prejudiciais à saúde, colocando em
risco desde a primeira alimentação do ser humano.
4. A AGRICULTURA
A agricultura está fundamentada no cultivo do solo, onde o
homem retira produtos de naturezas diferentes que tem por objetivo sua
manutenção e sobrevivência.
Bordin (2015), salienta que a agricultura surgiu como uma forma
de facilitar o acesso ao alimento, já que o homem não era muito
competitivo por alimento, como comparado com alguns concorrente como
leões, tigres, macacos... A dificuldade do homem deve tê-lo feito pensar e
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assim ele foi criando condições mais fáceis de conseguir o alimento para
sua prole- a agricultura.
Desde o início dos tempos a forma de buscar o sustento pela
humanidade vem ganhando formas diferenciadas, acompanhando a
dialética da sociedade.
“A história da adoção da agricultura é a fabula de como
engenheiros genéticos primitivos desenvolveram novas e poderosas
ferramentas que tornaram a própria civilização possível”. (STANDAGE, 2010,
p. 08).
O cultivo de plantas, criação de animais para a troca e
sobrevivência do homem do campo deram início ao surgimento da
agricultura, ampliando a capacidade da manutenção de todas as formas de
vida.
“Os seres humanos tornaram-se dependentes de suas novas
criações e vice-versa. Ao fornecer uma provisão de alimentos confiáveis e
abundantes a agricultura tornou-se para a base de novos estilos de vida e
sociedades.” (STANDAGE, 2010, p. 23).
A partir desta reflexão, podemos entender que na atualidade o
cultivo na agricultura deve respeitar o meio ambiente, sendo as ações do
agricultor uma fonte de renda familiar, garantida por Lei existe a
necessidade de uma conscientização e educação ambiental para evitar um
impacto prejudicial a vida de nosso planeta.
Os produtos produzidos na agricultura são comercializados no
mercado e conforme . Waquil (2010): “ os agricultores inserem-se nos
mercados com o objetivo de vender sua produção e obter lucro”. (
WAQUIL, 2010, p. 16).
A inserção dos produtos agrícolas no mercado de trabalho,
transforma o agricultor em trabalhador com lucros, dando início assim a
forma de agricultura familiar.
4.1. Os direitos da agricultura familiar.
Os agricultores são categorias especificas e portadores de
direitos assegurados por lei e com representatividade sindical. Dessa forma,
todos têm direitos legais e que devem ser efetivados a favor da referida
categoria. Com isto, observa-se que o agricultor é um cidadão de direitos
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sendo ainda um dos responsáveis pelo alimento que chega à mesa do
consumidor, embora o mesmo tenha dificuldades para sua própria
sobrevivência.
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A agricultura familiar, reconhecida também pela legislação é “um
conjunto de operações específicas que visam melhorar a vida de pequenos
proprietários de terras que, apesar de todas as dificuldades que passam,
continuam a sobreviver em um meio rural cada vez mais árduo. ” (SILVA,
2015, p. 04).
A Lei 11326/06, apresenta os objetivos da Política Nacional da
Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares, como:
I - crédito e fundo de aval;
II - infraestrutura e serviços;
III - assistência técnica e extensão rural;
IV - pesquisa;
V - comercialização;
5
VI - seguro;
VII - habitação;
VIII - legislação sanitária, previdenciária, comercial
e tributária;
IX - cooperativismo e associativismo;
X - educação, capacitação e profissionalização;
XI - negócios e serviços rurais não agrícolas;
XII - agroindustrialização.(BRASIL, 2006).
Desta forma, fica claro que as referidas ações que objetivam a
política acima citada, buscam inserir o agricultor no tocante à agricultura
familiar aos direitos assegurados por lei.
Pode-se dizer que o agricultor inserido nos acessos aos direitos
fundamentais, usa o princípio da igualdade fazendo valer desta forma o
Artigo quinto da Constituição Federal de 1988 afirmando que todos são
iguais perante a Lei.
Picoli (2015), ressalta que:
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A economia familiar, sob a ótica dos ótimos
diferenciais, pode proporcionar vantagens a economia
não capitalista (como a camponesa) sob as formas de
produção capitalista, não só em uma sociedade de
transição, para a produção do capitalismo, mas no
seio próprio do modo de produção capitalista.
(PICOLI, 2015, p. 13).
Dessa perspectiva inferimos que, o produto da agricultura
familiar gera renda para o sustento do homem do campo, com uma visão
de lucro para o mesmo, de uma maneira própria que caracteriza uma forma
de produção capitalista.
“Pressupomos, então, que a Agroecologia tem um elevado
caráter social, pois pode promover uma melhor condição de vida ao
produtor, que além de praticar uma agricultura familiar consolidada evita a
contaminação por produtos químicos.” ( BORDIN, 2015, p. 51).
Para Bordin (2015), pensar em um desenvolvimento aliando
economia e sociedade é pensar em desenvolvimento territorial. A
agricultura familiar baseada no conceito de Agroecologia pode ser um viés
apoiando a noção de sustentabilidade.
Pode-se dizer que, o agricultor inserido nos acessos aos direitos
fundamentais, se usa o princípio da igualdade fazendo valer desta forma o
artigo quinto da Constituição Federal de 1988.
5. CONCLUSÃO
Conforme apresentado, compreende-se a contribuição da
Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica como direito
acessível à sustentabilidade e qualidade de vida da população. Ao
conhecermos através da literatura a responsabilidade com o manuseio do
produto até a mesa do consumidor.
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Ao analisarmos a trajetória dos produtos entre o campo e a
cidade, percebemos que a matéria-prima produzida no campo, transformase em obra prima na cidade em relação a sobrevivência do consumidor.
Conhecendo as consequências dos produtos agrotóxicos,
compreende-se que a orientação, conscientização e manuseio dos mesmos,
poderá ofertar um consumo de qualidade e preservar a vida de quem
planta, colhe e consome.
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Podemos entender os direitos garantidos por lei da agricultura
familiar. Os agricultores são uma categoria amparada pela legislação e
embora enfrentem dificuldades para sua própria sobrevivência no campo
são pessoas com direitos fundamentais e sociais como um cidadão digno.
À luz do exposto concluímos que a Agroecologia tem uma
parcela de contribuição em relação a população rural, pois busca através de
seus projetos o favorecimento à saúde e renda do referido público, e ainda
contribui para a preservação da natureza que é responsável pela garantia
5
da vida de nosso planeta.
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Resumo: Este artigo tem por objetivo de forma sucinta fazer uma análise
da importância da interação da família e escola.
Palavras-chave: Interação. Família. Escola.
Abstract: This article aims to succinctly analyze the importance of family
and school interaction.
Keywords: Interaction. Family. School.
Resumen: Este artículo tiene por objetivo de forma sucinta hacer un análisis
de la importancia de la interacción
de la familia y la escuela.
5
Palabras clave: Interacción. Familia. Escuela.
Sumário: Introdução. 2. Desenvolvimento. Conclusão. Referências.

Introdução
A importância da participação dos pais no acompanhamento escolar
dos filhos e como esse acompanhamento contribui para um melhor
desempenho da aprendizagem.
A Interação Família e Escola surgiu da necessidade de querer conhecer
a realidade da participação da família dentro da escola e como se
desenvolve, haja vista que ambas as instituições são muito importantes na
vida da criança, pois é nela o motivo maior de sustentação da
personalidade da criança, propondo algo que estimula o seu crescimento
físico e psíquico.
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Percebe-se que para acontecer essa consciência na criança é preciso
mudanças
radicais
em
algumas
famílias
no
que
diz
respeito ao acompanhamento do filho. Tudo porque existem pais que não
tem pulso firme nas decisões, não sabe dialogar, ou seja, dizer sim ou não
no momento certo, e com isso pode estar formando um filho cheio de
desculpas. Aonde não vai à escola porque está com sono, diz não ter aula,
às vezes sendo mentira ou se vai não leva a sério o estudo. O tempo passa
e os pais não têm a preocupação em examinar o porquê da não existência
da aula e com isso o filho vai se acostumando nessa invenção, chegando ao
ponto de não haver mais controle.
Acredita-se que a família é a base principal da criança, fornecendo
proteção, amor, conhecimentos e valores. Dessa forma, passa a ser a
primeira a estabelecer contanto de interação do indivíduo com o meio
social, através das relações, experiências familiares que são responsáveis
para a formação do caráter dentro do âmbito familiar, escolar e social, pois
é na família a primeira escola da criança, ficando o professor para dá
continuidade nos aprimores da vida.
Percebe-se que quanto mais a família participa mais eficaz é o trabalho
da escola, pois dessa forma, cada um se dedicará as suas atribuições.
A importância da participação da família nas tomadas de decisões,
porém, muitas nem sabem desses direitos, não se importam ou são
ocupados demais. É fundamental que haja uma mudança nas atitudes dos
pais e professores, o importante não é encontrar um culpado pelas
situações ocorridas nas escolas, mas sim buscar juntas soluções para tais
situações, dessa forma a educação tornará mais eficaz o resultado do
ensino aprendizagem do discente.
2 Desenvolvimento
Todo indivíduo provém de uma família, onde essa instituição é a mais
antiga da sociedade. Porém mudanças vêm acontecendo drasticamente
sobre as famílias brasileiras e do mundo, uma vez que ela é transmissora de
valores e protagonista de uma função social. Segundo Pequeno (2003), no
decorrer da história brasileira, a família vem sofrendo uma transformação
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importante, que se identifica com o contexto social, político, econômico de
uma nação.
Neste contexto apresenta-se um breve histórico em que se analisam as
mudanças ocorridas na família, e como a criança tornou-se importante na
sociedade, pois ela nem sempre ocupou o lugar de importância e cuidado
que lhe é dedicado.
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Ano após ano a família vem modificando-se. Analisando o
comportamento familiar de tempos atrás a importância que a família
dedicava à criança era mínima. A educação que a mesma recebia era
adquirida por meio de terceiros, transmitida através de serviços domésticos.
O psicólogo Ivan Roberto (2012, p. 11) afirma que “os filhos precisam
de pais presentes, que proporcionam a vivência da afetividade. É através
das experiências vividas com seus pais que as crianças vão estruturar as
relações com que elas viveram em sociedade” é na família presente que a
criança aprende a conviver com o meio social, onde ela cria sua identidade
5
e estrutura-se como ser humano. Os serviços domésticos eram então
confundidos com a aprendizagem como forma muito comum de educar. “A
criança aprendia, mas não tinha perspectiva nenhuma de exercer uma
profissão”.
Segundo Ariés (1981), os nobres assim titulados por suas condições
financeira tinham em suas mãos o privilégio de estudar, onde os mesmos
ainda cedo deixavam suas casas para ser educado em meio a Padres junto a
Igreja Católica. Aos poucos a sociedade foi modificando-se e a criança que,
até então era vista como um adulto em miniatura foi conquistando seus
direitos e adquirindo seu espaço principalmente em meio à família, pois já
não era necessário sua saída de casa, e sua educação já acontecia em meio
ao convívio familiar, onde a figura da mãe tornava-se marcante, responsável
por educar os filhos, enquanto a figura masculina dos pais saia para o
trabalho mantendo assim o sustento da família.
No final do período colonial ocorre à saída do homem de casa,
tornando a mulher a líder do lar. Várias mulheres iniciam na vida social,
começando negócios responsabilizando-se por cargos, enfim, torna-se a
responsável por sustentar os filhos.
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A partir daí a mulher tornou-se símbolo de proteção e cuidado por
levar em seu ventre uma vida, com o passar do tempo começou a lutar por
direito de igualdade, quebrando preconceito e lutando por direito
trabalhista, passando assim a deixar a criação de seus filhos a de outras
pessoas cada vez mais cedo. Com isso, o elo entre mãe e filho foi se
rompendo.
A reivindicação da igualdade, direito à liberdade sexual, fim do padrão
moral da virgindade, controle da função reprodutiva, fim da autoridade
exclusiva do homem dentro da família, igualdade de direitos políticos e
civis, incluindo mudanças na legislação familiar trabalhista, levaram a família
gradativamente a si organizar em função dos novos padrões. (ARAÚJO,
1993, apud SANDRA APARECIDA e ISABEL CRISTINA, 2009, p. 195).
Isso porque a mulher começou a conhecer seus direitos e não se
conformou mais só com as lutas de casa, por isso logo foi em busca de
melhoria junto à sociedade que desprezava até então suas habilidades e
qualidades.
Muitas transformações ocorreram praticamente em todas as esferas,
mas nem por isso as famílias ficaram totalmente independentes. O pai
sempre era visto como verdadeiro proprietário de riquezas materiais, o
condutor e de fácil controle social. Sua obrigação era trazer alimentos para
dentro da casa, ficando a mulher para cozinhar e cuidar dos filhos. O
casamento era destinado sobre interesse econômico, laços sanguíneos e
submetidos a quantos filhos pudesse gerar, voltada a um olhar tradicional e
autoritário, sob pena cruel estabelecida pelos pais no ato de desobediência.
Por isso a família era entendida como uma instituição importantíssima para
a vida social, e que são preparados para procriação, se assim não
acontecesse à família era taxada como improdutiva e discriminada da
sociedade na época.
Embora a mulher tenha conquistado novos espaços na sociedade, sua
função materna ainda prevalece, pois está ainda exerce um importante
papel na formação da criança, permanecendo os vínculos entre mãe e filho,
sendo que a sociedade deve ter uma visão de que sem a mulher não tem
como haver futuros educandos dentro da estrutura de novos aprendizes na
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sociedade que são o futuro durante tempos e tempos nas convivências
sociais.

mundo mais aberto que aprenda
necessidades com outras pessoas.

compartilhar

suas

vontades
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A família precisa estar constantemente buscando algo melhor entorno
da sociedade, para que despertem no indivíduo os valores necessários para
crescer junto aos demais. O que dificulta o desenvolvimento da criança é o
fato de estar acostumada com os pais e querer atrair a atenção para si e
suas vontades serem sempre realizadas. Isso implicará a partir que os pais
não educam as crianças de forma a conviver socialmente, dando-lhes um
e

Toda família deveria ser uma escola onde se aprende a grande arte de
amar, de respeitar, onde se brinca, se joga, se chora, se reza e se pratica os
relacionamentos pessoais e sociais. Toda escola deveria ser uma família,
onde os laços de amor se ampliam, cresce o respeito pelo diferente,
adquire-se cultura e sabedoria para viver os princípios da cidadania e da
solidariedade fraterna. João Paulo
5 II, Hora da Família. (2004, p. 43).
Um dos pilares importante para engrenar na educação escolar, é antes
de tudo a educação familiar. Saber repreender ou elogiar na hora certa são
princípios essenciais para uma postura correta com poder de autoridade
adquirida através do diálogo.
A escola apresenta como o único lugar em que é possível a convivência
com um grupo de crianças de certa idade. É, portanto, o lugar oportuno
para desenvolver os hábitos de socialização que a vida em comunidade
requer.
De acordo com Sarramona (2002), a educação dos primeiros anos
consiste precisamente na promoção de todos esses aspectos sociais e de
autonomia pessoal que logo servirão de base para a educação intelectual
mais restrita.
Para Içami Tiba (2002) a educação escolar é diferente da familiar. Não
há como uma substituir a outra, pois ambas são complementares. Não se
pode delegar a escola parte da educação familiar, pois é única e exclusiva,
voltada a formação do caráter e os padrões de comportamento familiares.
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A escola nunca deve observar a educação familiar, pois seu objetivo e
preparar profissionalmente seus alunos, cuidando, portanto, da convivência
grupal e social.
Com base nesses autores percebe-se a importância do meio social para
a criança, mas ressalta TIBA que cada instituição tem sua maneira de
educar, que a escolar não substitui a familiar e sim complementa. Portanto,
cabe cada instituição desempenhar um trabalho pensando no crescimento
físico, intelectual e profissional.
A família é uma das instituições responsáveis pelo processo de
socialização das crianças, pois tem em suas mãos o papel de instruir e
educar através de valores, ainda que seja um conhecimento dito comum,
mas ainda é considerada a base na formação do ser humano. Como
primeiro grupo social no qual a criança interage, a família traz consigo um
grande valor perante a sociedade, pois é nela que os laços afetivos são
construídos, os primeiros laços de convivência humana em que a criança
encontra-se aprendendo a viver com normas impostas pela a família dentro
de suas limitações no meio à vivencia com indivíduo nas estruturas sociais.
Sobre o assunto Oliveira (2003, p. 66) diz: “A família é a primeira
agência de controle social da qual a criança participa, ocorrendo uma
socialização baseada em contatos primários, mas afetivo, diretos e
emocionais”. Os valores adquiridos na família são insubstituíveis, tornandoa assim, responsável legal da criança no processo de educar e transmitir
valores éticos e moral.
A família sempre foi e continua sendo muito desejada por todos, pois
ela representa a segurança, o equilíbrio emocional do ser humano, embora
já tenha sofrido muitas modificações a família dita como tradicional, aos
poucos foi sendo esquecida, e sua composição impostos pela sociedade
também, porque sua estrutura hoje vai além dos laços sanguíneos.
Não é preciso uma criança necessariamente ser de laços sanguíneos
para poder ser amada pela sua família, acima de tudo os pais devem estar
atentos como conversas deixando impor suas opiniões e vontade dentro de
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certa limitação instigando a aprender a conviver com suas diferenças
respeitando etnias, cores e raças dentro do espaço na sociedade.
Em vários países estão perdendo as referências educativas e
encontram-se à mercê dos caprichos de seus filhos, que, já crescidos não se
mostram tão preparados para a vida como seus pais sempre sonharam, e
pelos quais fizeram grandes investimentos. (Tiba, 2002, p. 116).
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Antes de falar algo inadequado para a criança julgar-se o que pode ser
falado, que o diálogo seja propício dentro do seu entendimento usando
palavras adequadas ao relacionar-se a criança na medida da sua faixa etária
de idade. Visualizar como a criança depende do adulto para alimentar-se,
quando o indivíduo percebe que a criança já consegue colocar os alimentos
na boca deixar a vontade que ela aprenda de acordo com seus limites. Se
os pais intervirem a criança torna-se independente ao alimentar-se Içami
Tiba (2002, p. 285), recorrendo a Charim (2009, p. 25; 26). “Não importa de
quantos, nem de quais elementos uma família se compõe. O importante é a
qualidade dos laços afetivos que5 mantêm a dinâmica familiar”.
Conforme o autor, manter bons laços familiares irá estruturar o bom
desenvolvimento social da criança. Na prática em que há um equilíbrio e
um ambiente bem comunicativo e afetuoso, essa prática ressalta pais
democráticos, onde os filhos crescerão com uma boa autoestima
contribuindo para a formação de seres que alcançarão auto relação
responsável.
Ter-se a família como conjunto por inteiro não tem como a criança
sentir nem um vazio de algo que possa sentir falta principalmente quando
os pais são presentes nas suas atividades escolares, com isso o interesse na
aprendizagem é cada vez maior em querer ser a melhor porque seus pais
mostram interesse por suas produções dentro da instituição.
Quando falamos de família lembramos da segurança que ela nos
oferece, pois ela deve ser constituída com a finalidade de proporcionar
sustentabilidade e proteção, embora as primeiras frustrações na vida de
uma criança aconteça na maioria das vezes em casa com a violência
doméstica, a criança ainda é um pequeno que passará por etapas e
havendo essas frustrações a vida futura dessa criança será marcada por
101
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591401

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

sequelas graves. Por que os pais passam a confiar por inteiro na secretária
do lar impondo responsabilidade que as mesmas são da própria família.
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela
lei Nº 8.069/90, e, seu artigo 19: “toda criança ou adolescente tem direito a
ser criado e educado no seio de sua família e excepcionalmente em família
substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente
livre de entorpecentes”. Toda criança tem direito a uma família seja ela
substituta ou não, e privá-la desse direito é encarcerá-la a uma vida de
frustrações e perdas irreparáveis, declara supracitada que não importa ao
certo que compõem esta família, podendo esta ser substituta, ou seja, ter
vínculos sanguíneos não é importante, pois o objetivo maior é o bom
desenvolvimento da criança.
Defende a inserção da escola na vida familiar do aluno. A família por
outro lado, deve proporcionar atenção e carinho à criança e deve assegurar
um ambiente agradável para que a criança consiga de maneira satisfatória
resolver seus objetivos. Tiba (1996, p. 140).
A família deve está apta a dá carinho, atenção e dialogar, numa
situação que reflita futuramente no seu aprendizado, junto com os outros
numa determinada sociedade de convivências, deixar a criança expor seu
conhecimento durante o processo de aprendizagem.
Proporcionar uma vida de lazer, sempre deixando conviver com outras
pessoas, com isso o desempenho torna-se mais rápido e mais proveitoso. A
criança aprende a desenvolver-se de maneira rápida e fácil, porque no
encontro com outros indivíduos a criança sempre interage ganha mais
conhecimento no seu cotidiano.
O ambiente é um dos pontos importantes no aprendizado da criança,
porque caso não seja um ambiente arejado ela torna-se acomodada e com
isso não adquire muito conhecimento transmitido durante o conteúdo
repassado, com relação também ao convívio com outras pessoas se o
ambiente é agradável ou não, que conversas estão sendo abordadas, se é
eficaz no seu desenvolvimento de aprendizagem.
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A criança distingue se realmente a família está dando a atenção
necessária para o seu aprendizado. Quando à criança tem o apoio familiar,
ao chegar à instituição escolar, já está sabendo como situar-se diante dos
demais e o seu aprendizado é diferenciado dos outros educandos, que às
vezes não tem muito a presença familiar nas suas tarefas escolares.
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Por exercer grande influência na vida da criança torna-se ponto de
referência, pois a criança desde pequena está sempre a observar o
comportamento de seus pais ou responsáveis, buscando de alguma forma
copiá-los, esse desejo é uma fonte de inspiração que a criança adota
tornando-se reflexo da família, pois a mesma nada mais é que um espelho
de vida, partindo desse princípio a criança aprende com as observações
como diz Fernandez (2000, p. 131). “A observação é um importante método
de aprendizagem, e os pais são os primeiros modelos das crianças”. Então
segundo autor a família tem um papel decisivo no ato de educador, pois
dela provém hábitos e comportamentos.
Assim como primeira educadora,
é indispensável que ela seja um bom
5
exemplo na formação da criança como futuro cidadão. Deve contribuir para
a socialização dos filhos em relação aos valores socialmente constituídos,
ou seja, deve formar os filhos para a vida em sociedade.
Para o mesmo autor, no decorrer do desenvolvimento físico e mental, a
criança é moldada pela família de modo que forma sua personalidade
adquirindo aspectos sejam eles positivos ou negativos, absorvendo
características marcantes, a partir daí a criança vai se desenvolvendo aos
poucos, encaixando-se futuramente em um grupo social que mais lhe atrai.
Ligada a criança por tempo indeterminado, a família exercer sobre ela
uma grande influência, seja nas características físicas ou psicológicas, há
experiência no cotidiano o que realmente a criança aprende o que estão
assimilando com os grupos sociais no meio aos costumes, culturas na sua
vida social. Ao longo do percurso ela desenvolve o seu pensamento
cognitivo mais isso ocorre devido às influências que são presenciadas com
outros indivíduos dentro do sistema de aprendizagem na sociedade.
A jornada de trabalho da família, isto é, dos pais ou responsáveis levaos a colocarem seus filhos cada vez mais cedo na escola e em várias outras
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atividades extras, ocupando a criança a tantos afazeres que esquecem de
proporcioná-la um ambiente adequado onde a família possa reunir para
conversa, trocar ideias, brincar entre outros e o pouco acompanhamento da
família irá levar esta criança a inspirar-se em outras pessoas que não faça
parte do seu ambiente familiar. Nada pode substituir o afeto que os pais
podem dedicar a seus filhos, tentar comprar ou esconder-se atrás de
presente é camuflar uma culpa mal resolvida. Sobre o assunto Charim
(2009, p. 23) diz: “Mesmo o homem moderno vivendo em meio a tanta
tecnologia, ele é dotado de emoções”.
A falta de afeto torna a criança insegura, agressiva e até indisciplinada,
como base para a formação da criança a família tende a ser um alicerce do
qual tem em suas mãos o poder de moldar esses pequenos seres humanos
que iniciam sua formação na sociedade, lhes deixar desprovido de afeto e
deixá-los insensíveis de forma que o ser humano cresça, carente desse
afeto, e a sua falta pode prejudicar muito o desenvolvimento emocional da
criança. Percebe-se que toda criança é necessário carinho, com isso sentese amada pela a família faz de tudo par ser a melhor dentro de suas
apresentações porque presencia que os pais dão lhe atenção necessária nas
suas produções tanto na estrutura familiar como na instituição escolar.
Quando a criança não desfruta do carinho necessário suas produções não
são mais aquelas que têm um acompanhamento adequado por seus
familiares.
Em várias famílias acontece o que chamamos de planejamento familiar
onde a mesma se organiza e se prepara para a chegada de uma criança de
acordo com sua situação aquisitiva e financeira desde o nome, aos
pequenos detalhes como a cor da roupa, brinquedos, o quarto entre outros
aspectos.
Especialistas e pesquisadores afirmam que desde esse momento a
criança já se sente amada e desejada não havendo este preparo há o que
chamamos de vinda inesperada. A partir do momento que a criança
percebe esse amor e carinho que sua família se prepara já nasce sendo
amada e desejada planejada, tudo torna-se maravilhoso quando os pais
têm essa preocupação em planejar a vinda de um filho, porque não vai ser
indesejado, houve primeiro um preparo.
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A criança já tem um lugar conquistado perante o âmbito familiar no
qual estará sujeita a sentimentos e emoções vinculadas aos membros de
sua família socializando-se de forma ainda imatura com o meio. O educar
neste meio irá se perpetuar através de observação e hábitos por ele
adquirido, conhecimento dito ainda comum, mesmo assim é uma conquista
de aprendizado conquistado em meio à socialização familiar.
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Com o passar dos anos pode-se perceber o quanto evoluiu quando se
refere à família e como a estrutura familiar conquistou a liberdade de
escolher seus companheiros, mudaram também, assim os valores, crenças e
sentimentos envolvidos na instituição familiar foi modernizando-se. A
desestrutura família começa quando não há um planejamento nem regras
perante os membros que compõe essa família, uma criança que cresce em
um ambiente onde ela não é desejada e onde a mesma não tem limites e
regras esta tende a ser uma criança dita problemática, é a partir da família
que a criança começa sua história e aos poucos vai tomando consciência do
seu espaço e das atitudes que a mesma pode e deve tomar, espelhando-se
sempre naqueles que compõe5 sua família. A criança vai focalizar em
exemplos que a família transmite, através dos mesmos independentes do
que sejam os exemplos ocorre à imitação sejam eles ruins ou bons e uma
aprendizagem que adquire no seu desenvolvimento passa a ser algo que
faz parte de suas vivências dentro do âmbito familiar.
Para Charim (2009, p. 29), uma família bem estruturada é comparada a
uma árvore que há bons frutos, pois nela há limites, regras e os valores não
foram esquecidos, daí surgem cidadãos fácil de dar-lhe com as diferenças
meio a sociedade.
Uma criança ao chegar na escola sempre será ligada à sua família
mesmo estando por algumas horas distantes dela, seu comportamento é
analisado sempre mediante a família embora a escola ainda não conheça.
Talvez os possíveis problemas encontrados na escola sejam
solucionados junto à família desde que a mesma esteja presente na vida
escolar desta criança, a ausência dos pais na vida educacional de seus filhos
nos leva a crer que essa ausência acontece em outros momentos também,
como já foi colocado acima na maioria das vezes as primeiras frustrações de
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uma criança acontecem dentro do ambiente familiar, sendo mais tarde
refletido na sua vida social a fora, a começar pela escola, onde acontecerá
sua segunda socialização como diz Charim (2009, p. 29) “O brincar, o
escutar e o acompanhar dará a criança a certeza de que é amada e
protegida”, sendo assim na falta destas atitudes a criança tende a se auto
proteger torna-se agressiva a um ponto de afasta dela as pessoas que
buscam uma amizade ou ajudá-la.
Uma família desestruturada mostra a falta de interesse pela a criança,
acomoda não cuida da mesma com o necessário, a falta do diálogo e afeto,
a partir como a criança tem ânimo de estar produzindo suas tarefinhas para
quem mostrar se não tem um incentivo, o carinho que deve receber por
direito, pois é um ser ainda na fase de aprendizagem perante a sociedade.
Uma criança presente neste ambiente torna-se refém dessas desestruturas,
tornando-se rebelde e difícil de lidar, o diálogo foi e sempre será uma
grande ferramenta no ato de educar na sua ausência é difícil lidar com os
problemas existentes e mesmo a um contado verbal ou não podemos
descobrir os fracassos familiares, pois a criança é um ser transparente em
dados momentos ajuda sem ao menos dizer uma palavra.
Os reflexos da desestrutura familiar são percebidos na criança de várias
formas: no falar, no brincar, no brigar e até mesmo no silenciar da criança,
embora a família seja importante no ato de educar ela divide essa
responsabilidade com as instituições educacionais e confiar esta
responsabilidade a outros é delegar aos mesmos direitos de zelar pelo bem
da criança.
O diálogo entre ambas é a melhor forma de solucionar os possíveis
problemas encontrados na família que em alguns momentos são
desconhecidos pelo mesmo. A escola busca sempre a evolução de seus
alunos e com o passar dos anos tem buscado o auxílio da família, pois esta
é consciente do valor que a mesma exerce na criança, escola e família são
laços que não deve desligar-se porque perante a sociedade são instituições
que devem trabalhar em conjuntos ao alcance dos mesmos objetivos.
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Infelizmente as práticas educativas no Brasil os pais ainda pouco
participam ativamente da vida escolar de seus filhos, deixando a maioria
das vezes a cargo dos professores ou até mesmo jogado a sorte do destino.
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Alguns pais faltosos aproveitam para questionar sobre a vida dos filhos
na escola jogando a culpa nos professores que por sua vez se volta contra a
família por que tem de suprir uma falta de autoridade. As famílias põem a
culpa na sociedade como um todo, incluindo a escola, por ter relaxado
certos valores tradicionais, como afirma Sarramona.
Educar consiste em saber dizer não em algum momento, exercer a
autoridade significa respeitar a personalidade dos filhos e dos alunos, que
deve ter o direito de exprimir sua opinião, complementa a manter os
critérios com convicção e firmeza. (Jaume, 2002, p. 18).
Analisando esses aspectos da indisciplina dos filhos, há várias famílias
que promovem uma forma de liberdade inadequada, onde os filhos gozam
de uma liberdade que ainda não estão preparados para usufruírem. Esse
5
fato pode ocasionar em muitos adolescentes a sensação de abandono dos
pais. Esse abandono irá refletir na escola, ocasionando na criança uma
desvalorização do que é aprendido na escola.
A educação materializada na escola é resultado de uma construção. O
homem, historicamente, desenvolve a educação por meio da aprendizagem
mutua. Na antiguidade aconteciam através da transferência de pais para
filhos. Na idade média passa-se a enxergar a educação de forma
diferenciada, sendo que as classes “abastadas” pagavam mestres
particulares para suas crianças. Foi no século XVII que nasceram as
primeiras escolas públicas mantidas pelo Estado. Em meio a este processo
histórico, a escola sempre foi tida como instrumento das classes
dominantes para manutenção de sua hegemonia.
Na sociedade primitiva, a educação acontecia de modo espontâneo e
integral, ou seja, não existiam instituições educacionais, portanto o
processo educativo tinha como instrumento a transmissão entre os
membros do grupo, por isso, se dava integralmente. Conforme afirma
Ponce (1986), na sociedade primitiva, sem a divisão de classes, os objetivos
da educação são resultados da estrutura homogênea do ambiente social,
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identificando-se com os interesses comuns do grupo, acontecendo de
forma igualitária para todos os membros. O modelo de sociedade primitiva
é superado a partir do momento em que se estabeleceu a divisão de
classes, onde acontece à substituição da propriedade comum pela
propriedade privada, o processo educativo, também, sofre tais influências,
pois:
[...] Com o desaparecimento dos interesses comuns a todos os
membros por iguais de um grupo e sua substituição para interesses
distintos, que até então era único, sofreu uma partição: a desigualdade
econômica entre os “organizadores” - cada vez mais exploradores – e os
“executores” – cada vez mais exploradores – trouxe, necessariamente, a
desigualdade das educações respectivas. (PONCE, 1986, p. 25).
Segundo Pires (2003, p. 46-47), na sociedade dividida em classes, a
educação é utilizada para formar o “[...] homem limitado e cercado em suas
possibilidades de enriquecimento para o fortalecimento do homem
unilateral”. Afirma ainda que, tal direcionamento perpassa a escola, pois “[...]
tanto na escola como na vida, a educação burguesa é um instrumento de
dominação de classe, tendo seu poder localizado, sobretudo na capacidade
de reprodução [...] adequados à reprodução dos interesses e do poder
burguês”.
Foi no final do século XVIII que aconteceu a Revolução Francesa,
precisamente, no ano de 1789 havendo a união do povo francês sob a
liderança da burguesia, tendo como principal marco a derrota do regime
absolutista. Neste processo que nascem as primeiras reivindicações de
direitos, dentre eles, o direito à escola pública como responsabilidade do
Estado. Manacorda (2002, p. 358) mostra que neste período histórico, o
qual é chamado por ele de setecentos, é que se:
[...] faz da escola, sem mais rodeios, um politikum, um interesse geral
que o próprio poder não somente controla, mas já organiza e renova como
algo de sua própria competência. E à iniciativa do despotismo esclarecido
se acrescenta logo a duas revoluções do novo e do velho mundo: nas
palavras dos jacobinos, a instrução torna-se “uma necessidade universal”
(MANACORDA, 2002, p. 358).
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Mesmo diante de grupos politicamente contrários, uma nova estrutura
escolar passa a ser pensada e introduzida na sociedade moderna. A escola
surge, neste período, segundo Saviani (1997), como solução à ignorância,
vista como instrumento para difusão de instrução, transmissão de
conhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizados
logicamente, equacionando assim, o problema da marginalidade.
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A constituição da escola como “direito”, tem seu ponto de partida,
como já referimos, na Revolução Francesa, momento este em que a
burguesia se mostra como classe revolucionária e conquista o poder. Os
fundamentos ideológicos são pautados nos já mencionados valores
burgueses. A marginalização social que o homem é colocado, justifica-se
pela ignorância, então, faz-se necessária a criação de instituições “capazes”
de tirar o homem desta condição, sendo assim constituída a Escola
Tradicional, conforme A constituição dos chamados “sistemas nacionais de
ensino” data de meados do século passado. Sua organização inspirou-se no
princípio de que a educação é direito de todos e dever do Estado. Só que o
direito à educação dependia do
5 interesse da classe que consolidara no
poder: a burguesia. Tratando de construir uma sociedade democrática,
preparada para superar a situação de opressão própria do antigo regime.
Aos poucos a escola foi tornando-se um lugar para todos, com o
surgimento das instituições públicas o direito à educação tornou-se mais
fácil. Anos mais tarde a educação tornou-se obrigatória assegurada pela Lei
LDB art. 4º Inciso I diz que o dever do Estado com a educação escolar
pública será efetivado mediante a quantia de: I ensino fundamental,
obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na
idade própria.
Com isso pode-se afirmar que a educação ganhou espaço na vida dos
menos favorecidos. A educação é o primeiro passo para uma sociedade
melhor, e para o bom desenrolar da educação necessita-se de profissionais
dedicados e com o passar dos anos os profissionais da educação tem
buscado o melhor aprimoramento de suas profissões.
Nesta perspectiva, é possível identificar que as reformas educacionais
iniciadas na última década no Brasil e nos demais países da América Latina
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têm trazido mudanças significativas para os trabalhadores docentes. São
reformas que atuam não só no nível da escola, mas em todo o sistema,
repercutindo em mudanças profundas da natureza do trabalho docente.
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No atual contexto da educação brasileira, cresce a importância do
supervisor educacional, que representa uma das pessoas que procura
direcionar o trabalho pedagógico na escola em que atua para que se efetive
a qualidade em todo o processo educacional.
Um dos assuntos mais polêmicos da atualidade e que vem sendo
amplamente discutido é a educação, no seu sentido de formação humana.
Educar é uma tarefa que exige comprometimento, perseverança,
autenticidade e continuidade. As mudanças não se propagam em um
tempo imediato, por isso, as transformações são decorrentes de ações. No
entanto, as ações isoladas não surgem efeito. É preciso que o trabalho seja
realizado em conjunto, onde a comunidade participe em prol de uma
educação de qualidade baseada na igualdade de direitos.
O desenvolvimento da sociedade moderna representa motivos de
muita reflexão, principalmente pelo fato de que a área educacional possui
muitos problemas e que diretamente vinculam-se as demais atividades
sociais visto que são tais profissionais que irão atuar junto ao mercado de
trabalho.
Trata-se de ignorar as velhas práticas educacionais e acreditar na
possibilidade de construir uma sociedade onde o homem tenha consciência
do seu papel e da sua importância perante o grupo.
Santos e Haerter assinalam:
A necessidade de empreendermos tentativas de rompimento com
verdadeiros “receituários” que todos nós professores tínhamos no sentido
de “educar é assim”, “conhecimento é isso”, “é preciso cumprir o programa
de conteúdos”, o que não nos causa estranhamento, uma vez que somos
frutos de uma maneira bastante específica de ser, pensar, sentir e agir no
mundo, identificada com a concepção cartesiana de conhecimento, que
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orientou e ainda orienta os conceitos e práticas relacionados à gestão e ao
ensino na educação. (2004:3)
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Acredita-se que se existem falhas no sistema educacional a melhor
maneira de redimensionar o trabalho é assumir o compromisso de fazer do
trabalho educacional uma meta a ser atingida por todos. Nessa busca
incessante por uma nova postura de trabalho, o professor possui um papel
fundamental, por isso, deve recuperar o ânimo, a sede e a vontade de
educar e fazer do ensino uma ação construtiva. Deve agir como um
verdadeiro aprendiz na busca pelo conhecimento e fazer desta ferramenta
um compromisso social.
Conforme Freire (1998), a educação libertadora passou a inspirar novos
conceitos que orientam uma nova sociedade baseada nos princípios de
liberdade, de participação e de busca pela autonomia.
Segundo o autor a educação libertadora abriu caminhos para uma
nova forma de conhecimento, pois ela trouxe a oportunidade de
5
questionar, escolher e praticar, trazendo assim, inúmeras vantagens a todas
as classes sociais. Claro que está longe do ideal, haja vista que a educação
continua engatinhando e os colégios que se destaca a concorrência são
assustadoras, fazendo os pais sofrerem angustia e até desequilíbrio no ato
da matrícula.
É preciso olhar a realidade presente em sala de aula e os conceitos
trazidos pela criança para refletir os métodos e modo como devem ser
trabalhos no espaço escolar. Conscientização a partir da dúvida e do
questionamento: o supervisor deve atuar na dinamização de um clima de
análise das rotinas da escola para que as mesmas possam ser confrontadas
com as novas ideias que se almeja desenvolver. (PASSERINO, 1996, p. 39).
De acordo com o que foi dito a escola ganha respaldo a partir que há
conhecimento da vida familiar e social da criança. Não pode falar de
liberdade, se tudo que expõe na escola for algo constrangedor, totalmente
for do seu convívio. Percebe-se o avanço que a instituição escolar vem
adquirindo, mesmo diante de muitos obstáculos vem se superando
gradativamente.
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A escola segundo a visão de educação libertadora colabora para a
emancipação humana à medida que garantem o conhecimento às camadas
menos favorecidas da sociedade. No entanto, diante do exposto até aqui se
conclui que a escola, como parte integrante da totalidade social, não é um
produto acabado. É resultado, dos conflitos sociais que os trabalhadores
vivem nas relações de produção, nas relações sociais e nas lutas de classe. É
também fruto das lutas sociais pela escola como lugar para satisfazer a
necessidade de conhecimentos, qualificação profissional, e de melhoria de
suas condições de vida enquanto possibilita melhores empregos e o acesso
a uma maior renda. Não se pode negar este direito aos trabalhadores, e,
por isso, a escola pública, apesar dos pesares, é um espaço de Educação
Popular.
Contudo, caracteriza Brandão (1999, em seu artigo): A educação existe
no imaginário das pessoas e na ideologia dos grupos sociais e, ali, sempre
se espera, de dentro, ou sempre se diz para fora, que a sua missão é
transformar sujeitos e mundos em alguma coisa melhor, de acordo com as
imagens que se tem de uns e outros.
A educação sempre disputa como melhor caminho para o crescimento
pessoal, por isso tem-se a necessidade de buscar incansavelmente o
objetivo desejado, manifestando o interesse e perseverança nas decisões.
Cabe à escola, como sendo uma formadora de cidadãos que estão se
preparando para aturarem perante a sociedade, plantar em seu seio o total
ideal de relação entre todos os envolvidos, em especial o diálogo com a
família. No entanto fez-se necessário compreender o que a instituição de
ensino quer transmitir sendo flexível diante de ideias contrárias e das
famílias.
De acordo com Nádia Bossa (2008 – DVD3) “aprender na escola leva o
indivíduo aprender melhor a vida, aprender melhor na vida, leva o indivíduo
a aprender melhor na escolar”. É um ganho recíproco, onde o
conhecimento de uma parte facilita o entendimento da outra, tornando
assim uma criança compreensível e responsável com suas atividades dentro
e fora da escola.
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Na trajetória social dos indivíduos, a família tem um papel de primeira
ordem, por que, juntamente com a escola, é a responsável pela a
transmissão cultural, a sua eficiência depende do grau em que a mesma
família participa dessa cultura (BOURDIEV, 1984, apud CÉSAR COLL, 1999, p.
159).
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Segundo a autora, o local da aprendizagem seja ela dentro ou fora da
instituição, só acrescenta o desempenho do discente, pois cada uma
prepara imensa bagagem que desperta nele a vontade de aprender mais.
Cabe aos responsáveis favorecerem um ambiente que produza uma alta
estima que sirva de investimento na busca de um futuro brilhante na vida
da criança. Pois ela aprende de acordo com o meio em que vive. No
entanto a responsabilidade primeira é dos pais a qual deve promover uma
base que sirva de alicerce e posteriormente à escolar der continuidade
preparando para o meio social.
A escola para muitos tornou-se um ambiente onde coloca-se a criança
por tempo integral deixando a 5cargo da escola o que não é apenas papel
seu como diz Charim (2009, p. 60):
“Todos os três Segmentos, pais escola, pais e Estado precisam entender
que a escola é uma prestadora de serviço e que o ensino sistemático não é
depósito de criança”. Tendo esta que conciliar o educacional com o afetivo,
crianças com carência afetiva irá buscar em alguém o que mais lhe faz falta.
Interpretando a autora, a família deve se conscientizar de seu papel
como educadora e protetora da criança, não deixando que outros se
ocupem de tarefas que a ela são destinadas. A criança deve ter seus
momentos familiares como sendo os mais prazerosos, e os pais devem
lembrar que são os espelhos do filho, pois se isto não acontece à criança irá
buscar exemplos fora do contexto familiar.
Nesta perspectiva insere-se a família como parceira inseparável da
escola. Duas instituições ligadas pelo mesmo elo à educação. Ambas,
educando para a vida e para a sociedade onde a escola é uma extensão da
família, dando esta continuidade aos saberes já conquistados
transformando-os em saber. A criança chega à escola com um
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conhecimento e a escola com sua vasta escala de saberes irá moldar e
modificar este saber.
Ao lado da família, a escola permanece sendo um espaço de formação
que deve, para tanto, repensar a sua ação formadora, preocupando-se em
formar seus educadores para que os mesmos reúnam recursos que os
permitam lidar com os conflitos inerentes ao cotidiano escolar. É, portanto,
na escola, refletindo sobre o que há para ser ensinado às crianças sobre a
metodologia que pode tornar mais coesa a ação do conjunto docente, que
a escola poderá encontrar saídas legítimas à superação dos problemas
morais e éticos que assolam o seu dia-a-dia.
Os deveres têm de ser vistos como uma oportunidade de aplicação dos
conhecimentos adquiridos na sala de aula, mas também como possibilidade
de adquirir aprendizado que por diversas razões não foram bem-sucedidas
na escola. (Jaume, 2002, p. 147).
A escola não é a única instância de formação da cidadania. Mas, o
desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade depende cada vez mais da
qualidade e da igualdade de oportunidade educativas.
Família e escola têm uma importância em comum: preparam para a
sociedade seus futuros cidadãos. A escola que reconhece isso abre as
portas para a comunidade, consegue dar um salto qualitativo em relação às
outras. Para (DURKHEIM, 1973; 32) “A educação não é um elemento para a
mudança social, e sim pelo contrário, é um elemento fundamental para a
conservação e funcionamento do sistema social”.
Antigamente existia uma grande diferença entre as classes sociais, por
um lado as famílias de classe pobre eram excluídas, consideradas um
fracasso dentro da sala de aula. Seus pais depositavam todo rendimento
dos filhos à escola, não tinham noção pra colaborar na aprendizagem das
crianças, pois além de não saberem ensinar, a quantidade de crianças era
grande e não tinha condição para pagar reforço, ficando as crianças a
mercê da vida e com isso a maioria não chegava a concluir seus estudos
devidos os trabalhos precoce dificultando acompanhar os estudos.
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Já as famílias de classe média sempre praticam outra forma de
colaboração: o apoio ao estudo em casa. Essas famílias apoiam os filhos na
realização dos trabalhos de casa e no estudo recorrendo, muitas vezes, a
professores particulares. Nas pré-escolas e no ensino básico, começa a ser
comum a participação dos pais em atividades escolares: festas,
comemorações e visitas de estudo. Algumas destas formas de colaboração
têm efeitos expressivos na melhoria do aproveitamento escolar dos alunos,
aumenta a motivação dos alunos no estudo, ajuda a que os pais
compreendam melhor o esforço dos professores. Melhora a imagem social
da escola, reforça o prestígio profissional dos professores, ajuda os pais a
serem melhores. Da mesma forma, estimula os professores a serem
melhores profissionais.
Minha linha de educação é de que sempre é tempo de preparar os
filhos para um futuro que eles pertencem. Quando se deixa de educar, o
crescimento se torna silvestre e não atende as necessidades do mercado e
nem da qualidade de vida que pretende ter. (Tiba, 2012, p. 120).
5

Quando os valores da escola coincidem com os valores da família,
quando não há rupturas culturais, a aprendizagem ocorrer com mais
facilidade. Porém, quando professores e pais têm raízes culturais diferentes,
provoca, nos alunos, dificuldades de adaptação.
Uma atitude de desinteresse e de preconceitos pode danificar
profundamente a relação família/escola e trazer sérios prejuízos para o
sucesso escolar e pessoal dos educandos.
É preciso que conheça as razões pelas quais as famílias não têm
correspondido ao que os educadores esperam enquanto sua participação
na escola.
A escola é um ambiente facilitador de bons relacionamentos e
consequentemente promotora do sucesso de aprendizagem. Para Delval
(2001) a escola possibilita que a criança interaja com outra criança, “essa
interação é muito importante para o desenvolvimento infantil, pois
promove a cooperação, a possibilidade de colocar-se no ponto de vista do
outro”, a criança aprende muito com a interação com outras crianças e com
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os adultos. Para haver uma boa interação, é necessária a união dos dois
polos (professor/aluno).
O professor está incumbido de estabelecer uma mediação entre o
aluno e o conhecimento de maneira atuante e prazerosa, pois é nessa
relação que o aluno deve adquirir a maior gama de conhecimento de forma
que possa aplicá-la na sua vida futura. Para tanto o professor, segundo
Antunes (1996), precisa compreender com as mudanças em suas ideologias
e formas de pensar ultrapassadas, que traz vestígios de uma pedagogia que
apenas deposita conhecimentos nos alunos, desconsiderando os aspectos
afetivos envolvidos no processo de ensino aprendizagem.
Vários pesquisadores têm discutido os diferentes mecanismos e
estratégias de integração entre família e escola, reconhecendo suas
peculiaridades apontando os pontos que favorecem e dificulta tal relação,
uma das primeiras barreiras encontradas para a compreensão refere-se à
definição do próprio termo envolvimento.
Nesse contexto, dois aspectos dificultam a compreensão do termo. O
primeiro refere-se ao uso de definições amplas e muito diferenciadas do
termo na literatura, onde são identificadas diferentes ações sobre a
participação da família por parte da escola. Por exemplo, oferecer aos pais
informações e conceitos sobre a evolução e o desenvolvimento de seus
filhos; treinar os pais para orientar e ensinar seus filhos, o que diz a respeito
aos conteúdos e conhecimentos acadêmicos; proporcionar momentos de
troca de informações entre pais e professores, em reuniões estruturadas;
realizar atividades em conjunto, para avaliar a criança ou implementar
programas de apoio acadêmico ou social.
O segundo aspecto que dificulta a compreensão do termo refere-se à
diversidade entre os ambientes da família e o da escola. Além do
conhecimento que esses dois contextos onde o aluno realizar sua
aprendizagem são diferentes e diversificados, é importante também
identificar e lidar com as similares e diferentes entre eles.
Segundo Reis (2007, p. 6), as crianças são filhos e estudantes ao
mesmo tempo. Assim as duas mais importantes instituições da sociedade
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contemporânea, a família e a escola, devem unir esforços em busca de
objetivos comuns. Educar não é tarefa fácil, principalmente em uma
sociedade com certas tendências sociais de forte influência que não ajudam
melhorar a consciência moral, individual e coletiva. É preciso exercer a
autoridade que legitima a educação. Isto significa também respeitas as
personalidades dos filhos e dos alunos, que devem ter o direito de expor
sua opinião. A educação necessita de autoridade e não de autoritarismo.
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Para o autor a educação precisa atuar com firmeza nas suas decisões,
mas nunca desenvolver atos que esbanja temor, reprimindo o aluno a expor
seu pensamento, suas vontades ou opiniões. A partir que a escola confunde
a autoridade, onde é feito através do diálogo, do respeito em que professor
e aluno têm direito de falar e ouvir, com certeza será diferente daquela que
o professor fala e o aluno só escuta, pois a tendência é que cresça um aluno
tímido com pouca expressão devido à repreensão no ato do seu
desenvolvimento.
É fundamental que se entenda
5 que pais e professores assumem lugares
distintos e cumprem funções diferentes, porém complementares, na
educação das crianças. Para isso, é importante criar entre família e escola
um espaço de acolhimento, ajuda e aprendizado mútuo de estratégias
produtivas e eficazes na educação de jovens e crianças. (Dowling, 1996;
Silveira, 2007).
Nota-se que a família se encontra distantes de suas funções educativas,
enfraquecida na sua autoridade. A quantidade de informação disponível
sobre as crianças parece, paradoxalmente, facilitar e ao mesmo tempo
assustar os pais quanto à educação de seus filhos.
Frente a esse desafio, vários estudos têm apresentado um resultado
preocupante: à medida que os alunos progridem na escola, a família
participa e os acompanha menos (Silveira, 2007). Isso significa que os pais
vão à escola quando existe algo que diz respeito ao mau comportamento
do filho, caso contrário, a autoconfiança distancia, pois sabe que estando
perto ou longe seu filho dificilmente provocará constrangimento.
Uma das melhores formas de se atingir a família é através dos próprios
filhos; daí a relevância da escola desenvolver um trabalho participativo,
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significativo, em que realmente o aluno se envolva e entenda o que está
sendo proposto para ele. Desta maneira, o próprio filho terá argumentos
para ajudar os pais a corresponder a proposta da escola.
Dessa forma cabe à escola organizar metas e horários para melhor
integrar as famílias nos trabalhos escolares, tornando pais e filhos
conscientes da necessidade dessas instituições família e escola andarem
juntas para um melhor desempenho frente à sociedade. (VASCONCELOS,
1999, p. 80).
Família e escola são alvos de encosto e sustento ao ser compassivo; é
também marcos de identificar entre ambos. Mais positivo e expressivo
serão as decorrências na formação do sujeito. A contribuição dos pais na
educação formal dos filhos deve ser inabalável e consciente. Vida familiar e
vida escolar são simultâneas e complementares. É importante que pais e
professores, alunos compartilhem conhecimentos, alcancem e trabalhem os
assuntos envolvidos no seu dia-a-dia sem cair no ajuizamento culpado ou
inocente, uma vez que tudo o que se relaciona aos alunos tem a ver com a
escola e vice-versa. “Cabe aos pais e a escola preciosa tarefa de transformar
a criança inexperiente em cidadão maduro, participativo, atuante,
consciente de seus deveres e direitos, possibilidades e atribuições”. (SANTO,
2008:14).
O educador atual adquiriu novas possibilidades, com isso esse dever
deve ter a percepção de que o educador não se restringe ao próprio bemestar, além da extinguir sentenças atrasadas de ensino, pois esse respeitado
era como o dono da verdade, possuidor e toda informação que podia
informar sobre todo e qualquer argumento caso fosse interrogado.
Deve estar consciente de que o grande desafio e compromisso
pedagógico são de tornar realidade para os educandos na escola prazerosa,
democrática e competente, prevendo acesso aos mesmos conhecimentos e
valores através da integração das múltiplas linguagens que educam e
sintonizam todos com seu tempo, buscando a sua transformação.
Afirma Moran modelos de educação tradicional não nos servem mais,
porém, a função primordial da escola continua sendo a mesma: O ensino,
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tendo a questão pedagógica na base de todos os esforços para melhoria da
sua qualidade. Porém, a escola precisa ressignificar o seu papel
estabelecendo uma relação prazerosa entre o conhecimento e o saber,
transformando-se em um lugar de conhecimento.
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Não pode continuar produzindo uma educação onde as pessoas sejam
incapazes de pensar e de construir seu conhecimento. Na nova escola, o
conhecimento é produto de uma constante construção, das interações e de
enriquecimentos mútuos de alunos e professores (MORAIS, 1997: 36).
Conclusão
O educador não caminha na frente do aluno, mas lado a lado com ele,
fazendo intervenções segundo o seu estilo de raciocínio, estimular e buscar
informações em diferentes fontes. O bom professor é aquele que faz o
aluno pensar, mais para isso é necessário planejamento, onde o conteúdo
seja viável ao consentimento da criança.
5
Fica notável quando as famílias
são participativas, pois quando os pais
freqüentam a escola de vez em quando, nem que seja só para observar o
comportamento do filho com certeza surtirá efeito, ainda mais porque vai

crescendo sabendo que tem alguém preocupada com seu desempenho
dentro e fora da escola, algo que ajudará muito na preparação da
personalidade da criança logo porque ela está sujeita a desenvolver uma
conduta de acordo com o ambiente a qual está inserida.
Por outro lado, família que não acompanha seus filhos enquanto
alunos ou mesmo no dia-a-dia no meio social poderão acarretar um
desequilíbrio por não sentir esse apoio que lhe servirá de coluna de
sustentação. Quantos pais não tomam providência no tempo certo e depois
ficam numa situação vergonhosa com os casos de indisciplinas praticadas
pelo filho. São situações rotineiras vivenciadas em alguns colégios, sendo a
maioria filho de pais que não frequentam o dia-a-dia escolar ou pessoas
responsáveis que já perdeu o controle familiar em casa e com isso chega
até a escola. Claro que não pode determinar o desempenho escolar, a
indisciplina ou número de falta só pela ausência da família na escola, mas
que contribui para esse fim, devido escola e família ser esse elo de estrutura
na vida cotidiana da criança.
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O apoio familiar reflete na criança, pois o incentivo dos pais colabora
para um crescimento harmonioso, gerando expectativa de superação para
qualquer obstáculo que venha acontecer, transmitindo segurança e
compromisso na aprendizagem da criança tornando um cidadão que fará a
diferença na sociedade. Além disso, provoca confiança dos pais, professores
que sentem mais seguro para exercer seu papel de educador por saber que
pode contar com a contribuição da família, gerando uma proteção no que
diz respeito ao comportamento dos trabalhos na escola e posteriormente
nos deveres de casa.
Em todos os efeitos, percebe-se nos depoimentos dos entrevistados a
diferença de se trabalhar com alunos que tem um acompanhamento em
casa, pois cobra, mas também elogia quando supera algo no que diz
respeito ao âmbito escolar. Pais e professores que mantém o diálogo
dentro e fora do convívio escolar são de melhor compreensão e com isso
facilita os laços de amizade que aproxima e faz com que a criança continue
esbanjando alegria e despertando nela a vontade de conquistar algo,
passando a imitar alguém na sua profissão ou função.
Portanto, fica comprovada que educação não se faz sozinha, é
necessário envolvimento assíduo da escola junto às famílias, ambas com
suas responsabilidades que merecem destaque no desenvolvimento crítico
do cidadão, ficando clara a necessidade de mais projetos que envolva as
famílias, passando assim valorizar ainda mais a interação dessas instituições
e consequentemente lutar em prol dos mesmo objetivos que é formar um
cidadão (ã) com personalidade.
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RESUMO: As relações comerciais entre organismos internacionais são
comum e usualmente realizadas no cenário globalizado atualmente
existente. Essas trocas, apesar de voluntárias, envolvem Estados com
normas protetivas e cultura comercial divergentes, sendo comum o conflito
de interesses entre os envolvidos. Assim, as técnicas de resolução de
controvérsias entre Estados internacionais encontram grande espaço de
discussão no cenário jurídico internacional. Entre elas, há preponderância
nas estipuladas pela Organização Mundial do Comércio. Nesse contexto, o
presente estudo propõe-se a resolver as principais controvérsias sobre o
5
tema, discorrendo, para tanto, sobre
a origem e histórico da Organização
supramencionada, tratando de forma geral sobre as técnicas de resolução
de controvérsia, e sobre sua utilização para a solução do DS/250 e DS/382.
Palavras-chave: Direito Internacional. Organização Mundial do Comércio.
Técnicas de resolução de controvérsias. DS/250. DS/382.

1 INTRODUÇÃO
O sistema de resolução de conflitos existentes entre organismos
internacionais ganhou grande repercussão com o aumento das relações
voluntárias causadas pelo fenômeno da globalização. Como decorrência
lógica, havendo mais trocas comerciais entre organismos soberanos,
conflitos de grande proporções se desenvolveram, sendo evidentemente
essencial a criação de organização com competência e força para resolvêlos através de decisões de observância cogente.
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Criou-se, então, a Organização Mundial do Comércio com
competência para atuar em relações de comércio internacional, regulandoas e aplicando as devidas punições àqueles organismos internacionais que
desobedecerem os princípios regentes do direito internacional público.
Logo, ante a importância da entidade nessas relações de grande vulto,
surge a necessidade de esclarecer a sua contextualização histórica,
enfatizando as regras componentes do sistema de resolução de
controvérsias e a forma de responsabilização internacional do Estado
infrator.
Nesse sentido, o presente artigo se propõe a esclarecer as principais
questões sobre a Organização Mundial do Comércio, ressaltando a sua
previsão legal no cenário jurídico internacional, com análise dos principais
dispositivos componentes do Entendimento sobre Solução de Controvérsias
e as formas de responsabilização dos Estados estrangeiros pela OMC.
Por fim, serão analisadas atuações específicas da Organização, através
da exploração do estudo do Painel DS/250 e do Painel DS/382, que
surgiram de consultas realizadas pelo Brasil, sob a alegação de práticas
de dumping e infração ao princípio da proibição do tratamento não menos
favorável ao produto externo pelos Estados Unidos, explicando, ainda, a
técnica do “zeramento” praticada por este Estado.
2 SISTEMA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITO DA OMC
2.1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DO COMÉRCIO
As relações de comércio baseiam-se, basicamente, nas trocas
voluntárias de produtos. A princípio, estas trocas eram realizadas entre
particulares, de forma livre e ilimitada, preponderando exclusivamente a
autonomia da vontade. No entanto, com o passar do tempo, o Estado
passou a intervir nas trocas comerciais, regulando-as, a fim de garantir
igualdade e equilíbrio entre os envolvidos.
Com a evolução dos meios de comunicação e com a realidade
globalizada, as necessidades humanas começaram a ultrapassar as
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fronteiras dos países e até mesmo dos continentes, e as relações entre
particulares de continentes diferentes se tornaram cada vez mais comuns.
Não se pode olvidar, contudo, que as relações comerciais também
são comuns entre organismos internacionais, que as realizam com o intuito
de garantir a aquisição de produtos que não são capazes de produzir, ou
que o são, mas não em um preço acessível pelo mercado consumidor.
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Os Estados começaram, então, a buscar a criação de uma
organização internacional que possuísse competências exclusivamente
sobre questões comerciais, sendo a primeira tentativa realizada na
Conferência de Havana, conforme expõe Mazzuoli (2015, p. 698):
De início, pode-se afirmar que a primeira
tentativa de se criar uma organização internacional
sobre comércio se deu em 1947, na chamada
Conferência de Havana. Ali se pretendeu criar uma
Organização Internacional do Comércio (OIC), que,
5
entretanto, jamais se concretizou com a recusa de
aprovação do Congresso dos Estados Unidos [...]. Os
acordos negociados no âmbito da Rodada do Uruguai
foram, ao final, assinados em Marrakesh, no Marrocos,
em abril de 1994 (quando então o GATT se altera pelo
protocolo de Marrakesh), dando finalmente causa à
criação da OMC.
Como maior reguladora das relações comerciais entre os
organismos internacionais, destaca-se a Organização Mundial do Comércio,
que segundo Figueiredo (2014, p.531):
É um fórum permanente de negociação, de
concessões comerciais, de solução para controvérsias
sobre comércio desleal e combate a medidas
arbitrárias, criado pelo Acordo de Marrakech de 1994,
sendo conhecido, outrossim, pela sigla GATT/94, ou
pela denominação em inglês World Trade
Organization-WTO. A Organização Mundial do
Comércio- OMC- trata-se, assim, de organização
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internacional que negocia e normatiza regras sobre o
comércio entre as nações. Seus membros
transacionam e celebram acordos que são
internalizados pelo constituídos de seus signatários,
passando, destarte, a regular o comércio internacional.
Logo, a resolução de controvérsias demonstra-se como uma das
funções a serem desempenhadas pela Organização internacional aqui
tratada, sendo essencial para o desenvolvimento do presente estudo a
análise detalhada do Sistema de Solução de Controvérsias.
2.2
SISTEMA
DE
SOLUÇÃO
DE
CONTROVÉRSIAS
E
RESPONSABILIZAÇÃO DOS ESTADOS PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO
COMÉRCIO
A solução de controvérsias pela Organização Mundial do Comércio
se destacou como uma das prioridades a ser discutida na Rodada do
Uruguai, estando atualmente prevista no Tratado de Marrakesh, o que ficou
conhecido como Entendimento sobre Solução de Controvérsias- ESC.
De acordo com Figueiredo (2014, p.537):
A ESC introduziu um modelo mais claro, razoável
e organizado de solução de controvérsias,
representando grande avanço em face do antigo
procedimento adotado pelo GATT. Seu objetivo
central é o de promover a segurança e garantir
previsibilidade no sistema multilateral de comércio.
Observe-se, todavia, que os efeitos das decisões não
são vinculantes.
Este sistema de resolução de controvérsias será acionado por
qualquer Estado membro signatário da organização no momento em que
outro Estado realizar uma medida comercial que conflite com disposições
previstas em acordos da própria Organização Mundial do Comércio. Nesse
sentido, Portela (2014, p. 431) explica que:
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Em linhas gerais, o sistema de solução de
controvérsias da OMC buscará inicialmente uma
solução que atenda aos interesses de ambas as partes
envolvidas no litígio e, se for o caso, a supressão da
medida
contrária
ao
regramento
comercial
internacional, atendendo a eventuais recomendações
dos órgãos da entidade. Não sendo possível dirimir o
conflito por meio desse procedimento, poderá ser
acionado um mecanismo específico, ao final do qual o
Estado prejudicado poderá adotar, com autorização
da OMC, medidas compensatórias contra o Estado
causador do dano, que poderão incluir a suspensão
de certos direitos no campo comercial, consagrados
dentro dos acordos internacionais de comércio.
Ressalta-se, entretanto, que a OMC busca, em um primeiro
momento, uma solução pacífica dos conflitos existentes na seara comercial,
partindo de medidas diplomáticas,
a fim de não resultar na aplicação de
5
medidas coercitivas e restritivas de direitos estatais.
Para a solução de controvérsias, esta organização criou um órgão
específico, chamado Órgão de Solução de Controvérsias- OSC, vinculado ao
Conselho Geral e composição integral dos membros da OMC. Sobre as
competências deste órgão, o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (2017) esclareceu que:
No Órgão de Solução de Controvérsias (OSC),
integrado pelos membros da Organização Mundial do
Comércio (OMC), sãos estabelecidas as disputas. O
OSC tem a autoridade de instituir painéis de
especialistas para analisar cada caso. Pode aceitar ou
rejeitar os resultados de um painel. Também monitora
a implantação das recomendações e autoriza
retaliações, quando um país não cumpre com as
regras.
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Ademais, conforme estabelecido no Entendimento sobre Solução
de Controvérsias, o procedimento para a solução de eventuais controvérsias
é composto por quatro etapas: consultas, grupos especiais, apelação e
implementação.
A primeira etapa, consulta, possui previsão expressa no art. 4o do
entendimento supracitado, consistindo em proposta do demandante, com
possibilidade de contraditório do demandado, sobre um possível aceite em
dez dias, cabendo ainda apresentação de informações.
Percebe-se que esta fase envolve uma solução de controvérsia
meramente bilateral, envolvendo apenas o Estado demandante e o Estado
que supostamente violou dispositivo regulamentado pela OMC e por ele
aderido.
Não ocorrendo o acordo, avança-se para a segunda etapa,
ocorrendo a formação de Grupos Especiais no âmbito da OSC, que terão
atuação semelhante à um tribunal. Nas palavras de Figueiredo (2014, p.541),
os grupos especiais:
São constituídos nos termos dos artigos 6o e
seguintes do ESC e operam de forma análoga a um
tribunal, sendo considerados a primeira instância
julgadora no âmbito da OSC. É usualmente composto
por três ou, excepcionalmente, por cinco especialistas
selecionados para a hipótese de sub examine.
Significa dizer que não há um grupo especial
permanente, mas são montados ad hoc. As partes
deverão indicar os componentes, casuisticamente e de
comum acordo, com base em nomes apresentados
pelo Secretariado.
O grupo especial analisará a proposta do demandante e a resposta
do demandado e criará relatórios provisório e final, que ao serem
traduzidos para os idiomas oficiais, serão adotados pela OSC e publicados
para que as partes e possíveis interessados possam ter conhecimento sobre
o seu inteiro teor.
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O ESC prevê, ainda, a composição de um Órgão de Apelação, para
que seja oportunizada uma revisão, em segunda instância, do relatório
produzido pelos grupos especiais, quando este produzir descontentamento
em qualquer das partes. Este órgão de segunda instância tem sua estrutura
prevista no art. 17 do ESC, observando-se o exposto por Figueiredo (2014,
p. 543):
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O acesso ao Órgão de Apelação não é
franqueado a terceiros interessados, sendo restrito
somente àqueles envolvidos na disputa. Somente será
aberto a terceiros se estes notificarem previamente o
OSC, justificando seu substancial interesse, podendo
lhes ser franqueada a possibilidade de envio de
submissões por escrito e, eventualmente, ouvidos pelo
Corpo de Apelação.
A atuação do Órgão de Apelação ocorre de forma confidencial,
possuindo o prazo de sessenta 5dias para apresentar uma decisão, salvo se
houver necessidade de prorrogação, podendo atingir o prazo máximo de
noventa dias, apenas cabendo reanalise das matérias de direito discutidas
pelos grupos especiais.
Sobre o Corpo de Apelação, Portela (2014, p.432) resumidamente
dispõe que:
O sistema de solução de controvérsias da OMC
inclui também o Órgão Permanente de Apelação
(OPA), competente para apreciar o inconformismo do
Estado derrotado dentro de qualquer um dos
mecanismos de apreciação de litígios dentro da
Organização. É composto por sete especialistas de
reconhecida competência nas matérias tratadas pela
OMC, embora apenas três atuem em cada caso. O
exame da apelação deve limitar-se às questões de
Direito tratadas em etapas anteriores. Ao final, o
relatório do OPA será submetido ao OSC, que poderá
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adotá-lo ou não, neste caso apenas pelo consenso de
seus membros.
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Assim como o relatório dos grupos especiais, a decisão de segunda
instância deve ser homologada pela Órgão de Solução de Controvérsias,
havendo necessidade de consenso para tanto.
Por fim, uma vez sendo definitivamente confirmada a violação pelo
Estado demandado, inicia-se a etapa de implementação, exigindo-se
daquele Estado a modificação da conduta violadora, sob pena de sofrer
compensação ou retaliação.
A respeito das sanções de retaliação, Figueiredo (2014, p.544)
discorre que “em princípio, as sanções devem ser impostas ao mesmo setor
da disputa, mas caso se revele impraticável ou ineficiente, as sanções
podem ser impostas em setores diferentes do mesmo acordo, ou, ainda,
sobre um acordo diferente”, sempre buscando a aplicação de medida capaz
de promover a solução da controvérsia travada.
3 ANÁLISE DS/250 E DS/382
3.1 DS/250
Após discorrer sobre o Sistema de Solução de Controvérsias e
sobre a responsabilização de Estados pela Organização Mundial do
Comércio, faz-se possível a análise específica de casos emblemáticos que
passaram pela mencionada organização.
O caso do Painel DS/250 teve inicio com consulta realizada pelo
Brasil com os Estados Unidos sobre o imposto especial de equiparação
cobrado pelo Estado da Florida dos produtos de laranja
e grapefruit produzidos com citrinos cultivados fora do país, possuindo
como terceiros envolvidos o Chile, Comunidades Europeias, México e
Paraguai.
O Estado consultante entendeu que a conduta praticada pelo
Estado consultado, autorizada pelo artigo 601.155 da Legislação do Estado
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da Florida, descumpria norma disciplinada no GATT 94. É nesses termos que
se expressa a OMC:
A juicio del Brasil, la aplicación de este impuesto a
los productos cítricos elaborados importados y no a
los nacionales constituía, por su propio texto, una
violación del párrafo 1 a) del artículo II y de los
párrafos 1 y 2 del artículo III del GATT de 1994.
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Tal consulta foi formulada prontamente pelo Brasil em 2002, haja
vista os produtos oriundos da laranja, principalmente o suco de laranja
concentrado, serem uns dos produtos mais exportados do Brasil para a
Florida, de modo que o imposto especial de equiparação acabava por
prejudicar estas transações, desobedecendo as igualdades e proteções
comerciais fixadas pelo GATT 94, especialmente no ponto em que estipulase a proibição do tratamento não menos favorável ao produto externo.
Após a instauração da controvérsia, o Órgão de Solução de
5
Controvérsias, concordou com o estabelecimento do Grupo Especial
requerido pelo Estado consultante.
Tempos depois, em 28 de maio de 2004, a Missão Permanente dos
Estados Unidos e a Missão Permanente do Brasil comunicaram à
Presidência do Órgão de Solução de Controvérsias que haviam chegado em
um acordo sobre o imposto especial de equiparação, razão pela qual
restava solucionada a controvérsia antes travada entre os dois países.
A consulta requerida pelo Brasil se mostrou completamente
fundamentada, haja vista tanto este quanto os Estados Unidos serem países
que aderiram a Organização Mundial do Comércio, e obviamente, em tal
adesão, acabaram por aderir também o entendimento sobre solução de
Controvérsias, ou como é comumente conhecido, o GATT 94.
Assim, a instituição e imposto que incide especificamente sobre
produto proveniente de outros países, isentando o país de origem é na
verdade uma diferenciação que provoca um tratamento não favorável aos
demais países que com ele negociam, sendo na conduta aqui tratada, o
Brasil, o que evidencia um desprezo pelo Estado consultado, ao livre
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comércio e à necessidade de condições igualitárias entre produtos
semelhantes.
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É nesse sentido que se manifesta Monteiro (2010, p.113):
Todas essas barreiras impostas ao comércio
internacional pelos EUA desmascaram a defesa norteamericana ao livre comércio internacional – teoria
propagada pelos americanos no mundo inteiro, bem
assim à cooperação internacional preceituada pelo
Direito Internacional Público Econômico. Verifica-se,
pois, que, para os americanos, a teoria do livre
comércio encontra-se apenas nos livros e nos papéis,
sendo posta em prática apenas quando as condições
de mercado lhes são favoráveis.
Como resultado, este tratamento desfavorável, principalmente
quanto aos produtos de laranja, além de desobedecer norma da OMC
corretamente incorporada, possuindo força no ordenamento jurídico
interno dos países envolvidos, prejudicaram as transações comerciais entre
o Brasil e o Estado da Florida, surgindo a competência da Organização
Mundial do Comércio para interferir e aceitar a consulta brasileira.
Por fim, observou-se que a consulta foi instaurada e guiada
segundo o procedimento previsto no Entendimento de Solução de
Controvérsias, com a formação de Grupos Especiais, Órgão de Apelação e
implementação da decisão solucionadora de controvérsias, que no presente
caso, foi um acordo celebrado entre os países envolvidos.
3.2 DS/382
O DS/382 originou-se de consulta requerida pelo Brasil em
27/11/2008 ao governo americano, haja vista a suposta prática, pelo país
consultado, de medidas antidumpings, que acabavam por contrariar
normas previstas no GATT 1994 e no Acordo Antidumping, em especial a
técnica do “zeramento”, utilizada pelos Estados Unidos nas operações de
importação de suco de laranja produzido no Brasil. Então, para melhor
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elucidação da controvérsia, é necessário primeiramente entender o que é
o dumping e no que consiste a técnica do “zeramento”.
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O dumping é uma expressão utilizada no comércio internacional
para designar a prática de colocar no mercado produtos abaixo do custo,
almejando a eliminação da concorrência e o aumento das quotas de
mercado. Ou seja, o país desvaloriza internamente o seu produto em uma
porcentagem que consiga suportar a perda, a fim de que nenhum outro
produto externo consiga com ele competir no aspecto monetário.
Logo,
é
evidente
o
motivo
pelo
qual
surgem
medidas antidumpings, evitando-se a criação de mecanismos de eliminação
de concorrência, com a consequente desvalorização do produto produzido
pelo país exportador, comprometendo a livre concorrência. Assim, entre
estas medidas, os Estados Unidos criaram o “zeramento”, sendo este o
maior influenciador da consulta postulada pelo Brasil.
Segundo explica Monteiro (2010, p. 114), “alegavam os brasileiros
5
que os Estados Unidos estavam adotando um procedimento conhecido
como “zeramento”ou zeroing em que o Departamento do Comércio dos
Estados Unidos exclui do cálculo do dumping as exportações com valor
superior a cotação do mercado doméstico americano, subtraindo os valores
do transporte e do desembaraço aduaneiro . Esse método ignora as
margens
negativas
de dumping”,
revelando-se
uma
margem
de dumping irreal.
Ou seja, na técnica do “zeramento” desconsideram-se as
importações em que foi verificado “dumping negativo” no cálculo da
margem de dumping, computando como zero o resultado obtido por meio
da comparação de transações em que o preço de exportação foi superior
ao valor normal do produto no mercado interno.
De acordo com Crocco (2010, p.20):
O
emprego
de
zeroing,
por
implicar
desconsideração de resultados em que o preço de
exportação é superior ao valor normal, tem duas
consequências práticas. A primeira consiste no fato de
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que há maior probabilidade de ser apurado dumping,
o que aumenta a probabilidade de imposição de
medidas antidumping por autoridades nacionais. A
segunda decorre do fato de que tal prática é
responsável apenas por majorar a dimensão da
margem de dumping, não sendo, portanto, capaz de
minorá-la.
Observa-se, ainda, que segundo o autor supracitado, existem dois
modelos de “zeramento”. O “zeramento” simples, que consiste em
computar como zero todas as comparações de transações em que o preço
da exportação é superior ao valor normal do produto, o que gera uma
margem de dumping superior à obtida nos casos em que não se aplica esta
técnica, e o “zeramento” modelo, no qual compara-se a média ponderada
do preço de exportação com a média ponderada do valor normal, e no
cálculo em que encontra-se valor negativo, substitui-se este pelo número
zero.
Segundo Crocco (2010, p.10):
Preliminarmente, observa-se que o Acordo Geral
de Tarifas e Comércio tem como objetivo primordial
remover barreiras ao livre comércio. Contudo, o
aludido acordo contém provisões que permitem os
Estados Membros impor medidas que, apesar de
causarem impacto negativo nos fluxos comerciais, são
tidas como legítimas. Exemplo dessas medidas está
consagrado no artigo VI do GATT, que prevê a
possibilidade
de
medidas
antidumping
e
compensatórias. Com efeito, as medidas antidumping
são consideradas restrições justificáveis aos fluxos
internacionais de comércio por possibilitarem, ao
menos teoricamente, que Estados Membros se
defendam de importações desleais.
Sobre as margens de dumping, o Acordo antidumping determina
que elas apenas podem ser calculadas quando os preços comparados estão
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no mesmo nível de mercado, analisando-se vendas realizadas em um
mesmo período. O método de cálculo adotado até então pelos Estados
Unidos era o método de comparação Média Ponderada. Nas palavras de
Crocco (2010, p. 15):
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Conforme apontado, por meio da primeira
metodologia de cálculo da margem de dumping,
autoridades nacionais comparam a média ponderada
do preço de exportação com a média ponderada do
valor normal. Especificamente, para calcular a média
ponderada do preço de exportação (i) multiplica-se
cada preço de exportação ajustado pela porcentagem
que indica a representatividade de determinada
transação em relação ao total de mercadorias
vendidas. Em seguida, (ii) somam-se todos os
resultados. Posteriormente, (iii) repete-se o mesmo
procedimento para calcular a média ponderada do
valor normal.
5 Feito isso, para se apurar a margem de
dumping, subtrai-se a média ponderada do preço de
exportação da média ponderada do valor normal.
Como prática antidumping, os Estados Unidos escolhiam para os
cálculos da sua média ponderada o valor do produto de determinadas
empresas, produzidos em períodos definidos, da forma que lhe fosse mais
conveniente, de modo que ao final da realização da média ponderada,
tinha-se um valor bem abaixo do apurado no mercado, o que possibilitava
a diminuição do valor de exportação, sem que este superasse aquele,
desconfigurando a ocorrência de dumping, o que desfavorecia o mercado
externo.
Conforme expõe Geraldello (2015, p. 118):
No caso do suco de laranja brasileiro, após o
USDOC aceitar a petição da Florida Citrus Mutual, o
departamento iniciou as investigações, enviando um
questionário às empresas brasileiras Cutrale,
Citrosuco, Louis Dreyfus Commodities, Cargill Citrus e
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Montecitrus. O objetivo foi analisar os custos de
produção do suco de laranja no Brasil, as vendas no
mercado interno e no mercado estadunidense. A
conclusão foi que “importações de suco de laranja
brasileiro estão sendo vendidas ou podem ser
vendidas abaixo do valor justo”, pois as informações
recebidas das empresas brasileiras eram compatíveis
com as informações obtidas junto às empresas
estadunienses. Em seguida, o USDOC notificou a
USITC sobre suas conclusões. A USITC considerou que
havia uma razoável indicação de que as importações
de suco de laranja brasileiro causavam prejuízos
materiais
às
indústrias
estadunienses.
Uma
determinação negativa dessa comissão resultaria no
encerramento das investigações.
Assim, de acordo com o exposto com Monteiro (2010, p.116), na
fundamentação da consulta, o Brasil contestou: a) certas determinações do
Departamento de Comércio dos Estados Unidos (USDOC) sobre as
importações de alguns tipos de suco de laranja provenientes do Brasil; b) as
medidas adotadas pela Oficina Aduaneira e Proteção de Fronteira dos
Estados Unidos (USCBP) para cobrar direitos antidumpings definitivos
conforme as taxas de liquidação de direitos estabelecidos pelos exames
periódico, incluindo a emissão de instruções e avisos de liquidação; c)
determinadas leis, regulamentos, procedimentos administrativos, práticas e
metodologias dos Estados Unidos.
Essas medidas, segundo o exposto pelo Estado consultante, eram
incompatíveis com o exposto no artigo II, artigo VI, parágrafos 1 e 2, do
GATT 1994, o artigo 1, artigo 4, parágrafos 1, 4 e 4.2, artigo 9, parágrafo 1 e
3, artigo 11, parágrafo 2 e artigo 18, parágrafo 4, do Acordo
Antidumping (que estabelece requisitos materiais e procedimentais
mínimos) e o artigo XVI, parágrafo 4 do Acordo sobre a Organização
Mundial do Comércio.
Em resumo, os artigos supracitados discorrem sobre a proibição do
tratamento menos favorável a produto importado, o conceito de dumping
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e medidas antidumping, indústria doméstica, imposição e cobrança de
direitos antidumping, revisão de direitos antidumping e de compromisso de
preços e, por fim, das regras aplicadas ao cálculo das margens de dumping.
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Ademais, o Brasil ainda promoveu novas consultas a fim de analisar
questões complementares que em seu ponto de vista atacavam
diretamente normas dispostas no GATT 1994, e por fim, em 20 de agosto
de 2009, solicitou a instauração de um Grupo Especial para analisar a
controvérsia aqui tratada, sendo este criado em 31 de agosto de 2009.
Frisa-se que neste Painel, os países que reservaram seus direitos como
terceiros foram Argentina, Comunidade Europeia, Japão, Coreia, Tailândia e
China.
Em sua análise, o Grupo Especial verificou que as medidas
realizadas pelos Estados Unidos que foram contestadas pelo Brasil
realmente ofendiam normas do GATT 1994 e do Acordo Antidumping,
notificando-o para que modificasse estas condutas, sob pena de sofrer
retaliação ou compensação.
5
Ante o exigido, em 19 de dezembro de 2011, os Estados Unidos
informaram à Organização Mundial do Comércio que o Departamento de
Comércio dos Estados Unidos estava trabalhando na proposta de modificar
o cálculo da média ponderada das margens de dumping e das taxas de
tributação em determinados processos antidumpings, não interpondo
recurso de apelação da decisão do Painel.
Dessa forma, é evidente que a conduta dos Estados Unidos na
aplicação da medida antidumping conhecida como “zeramento” acabava
por indicar, falsamente, a prática de dumping pelo Brasil, o que prejudicava
as transações brasileiras de exportação do suco de laranja.
Isso porque, ao desconsiderar as transações em que verificou-se
um dumping negativo, zerando-as, o valor final encontrado na margem de
cálculo de dumping era superior ao que se encontraria se o “zeramento”
não fosse aplicado, de modo que os Estados Unidos criava, sob a
justificativa de aplicar uma medida antidumping, um dumping irreal, o que
não foi aceito pela Organização Mundial do Comércio.
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A razoabilidade da consulta agora analisada foi evidenciada, ainda,
pelo fato do Estado consultado não ter interposto recurso de apelação
contra a decisão do Grupo Especial, comprometendo-se a modificar as
práticas contestadas pelo Brasil ainda em 2012, razão pela qual até o
presente momento não houve a necessidade de aplicação de medidas de
retaliação ou compensação pela organização.
Ante o exposto, foi possível perceber que a controvérsia travada
entre Brasil e Estados Unidos, apesar de extremamente complexa, resultou
em uma decisão favorável ao Estado consultante, haja vista a comprovação
de que o “zeramento” atacava diretamente artigos do GATT 1994 e do
Acordo Antidumping, o que contribuiu para que as empresas exportadoras
brasileiras pudessem concorrer em igualdade de condições com as
empresas estadunidenses, principalmente quanto à exportação de produtos
citrinos, como o suco de laranja, sendo satisfatória a atuação da
Organização Mundial do Comércio na solução deste conflito.
CONCLUSÃO
Com o presente estudo foi possível detalhar o sistema de resolução
de controvérsias da Organização Mundial do Comércio, esclarecendo e
discorrendo sobre as etapas que o envolvem, o que pode resultar na
responsabilização do Estado consultado pela Organização, aplicando-lhe
medidas compensatórias ou restritivas de direitos.
Ademais, na análise específica dos DS/250 e DS/382 verificou-se
que os Estados Unidos criavam empecilhos para as empresas exportadoras
de produtos derivados da laranja, em especial, o suco de laranja, impondo
taxas diferenciadas ou aplicando a técnica do “zeramento”, o que implicava
em tratamento não favorável aos produtos brasileiros, manifestando-se
como barreira à livre concorrência.
Dessa forma, a resolução das controvérsias pela OMC,
especificamente quanto ao DS/250 e DS/382, foi essencial para a
manutenção de um ambiente de comércio internacional equilibrado, sem a
preponderância da superpotência americana sobre o exportador brasileiro,
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punindo-se práticas antidumping incongruentes com o disciplinado no
GATT 1994 e no Acordo Antidumping da supracitada organização.
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Resumo: o presente trabalho tem por objetivo analisar a importância da
transição da justiça, anos depois do golpe que instaurou uma ditadura civilmilitar no Brasil e quase 30 anos depois de restaurada a democracia, a
transição do regime autoritário ao democrático ainda não está concluída.
Palavras chaves: justiça, comissão, militares.
Sumario: 1 introdução, 2 os passos até a comissão da verdade, 2.1
comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos,2.2 comissão de
anistia, 3 comissão nacional da verdade

1.Introdução

5

A priori faz-se necessário uma breve introdução ao que seria a justiça
de transição. Tema este pouco debatido em âmbito acadêmicos, mas de
extrema importância para uma melhor compreensão dos tempos atuais.
A origem dá história moderna da justiça de transição podem ser
encontradas na Primeira Guerra Mundial, embora ela passe a ser entendida
como "‘extraordinária e internacional" (Teitel2003, p. 69) somente no pósSegunda Guerra, com a derrota de Alemanha, Itália e Japão em 1945, e a
consequente instalação do tribunal de Nuremberg, tribunal criado a fim de
julgar os crimes cometidos principalmente pelo nazismo, o que levou
Alemanha a elaboração e legislação para compensar as vítimas do
nazismo.
Fora isso outras ‘calamidades ‘como os milhares de vítimas do
holocausto fizeram os estados perceberem a necessidade de justiça ou
busca por verdade com/contra os violadores que passavam impunes em
tempos de guerra.
Cabe-se ressaltar que não somente a Alemanha teve seu tribunal
internacional, outro pouco menos conhecido, mas que merece uma
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pequena menção é o tribunal de Tóquio, ou também conhecido como
tribunal do extremo oriente para julgar crimes de guerra do império do
Japão
Criado por acordos nas conferencias de moscou, china, França e
Holanda, instalou-se em Tóquio dia 29 de abril de 1946 e foi responsável
pelo julgamento de 28 pessoas, entre eles militares, políticos e membros do
alto escalão cominando em 7 sentenças de enforcamento, 16 prisões
perpetuas e uma última sentença de 20 anos além da absolvição de duas
pessoas.
Posteriormente houve 984 sentenciados a morte e outros diversos
tipos de condenação aos quais não serão analisados neste momento pois
não se trata do objetivo principal aqui.
Então começa-se a organizar essa temática para apurar os
‘causadores’ e uma certa busca pela verdade dos fatos acontecidos e de
violações de direitos humanos
No entanto, como assinala Bickfbrd, o arcabouço da justiça de
transição só ganharia mais consistência nos últimos 25 anos do século XX,
especialmente com o início dos julgamentos de antigos integrantes das
juntas militares, na Grécia, em 1975, e na Argentina, em 1983, quando
sistemas judiciais domésticos tiveram êxito ao processar autores intelectuais
de abusos dq passado por seus próprios crimes.
Surgindo assim a ideia de transição e justiça para que os violadores
sejam punidos, porem há busca da uma justiça de transição não se limita
apenas a punição, mas também uma busca por memória e verdade, para
uma tentativa de ‘reparação’ muito mais no campo simbólico como locais
de memorias e dias simbólicos.
2. Os passos até A comissão da verdade no brasil
As tentativas por descobertas de tais ocorridos iniciam-se com brasil
nunca mais, um projeto desenvolvido por Dom Paulo Evaristo Arns,
Rabino Henry Sobel, Pastor presbiteriano Jaime Wrighte equipe, foi
realizado clandestinamente entre 1979 e 1985 durante o período final
da ditadura militar no Brasil, no ano de 1985, e gerou uma importante
documentação sobre a história do Brasil.
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Sistematizou informações de mais de 1.000.000 de páginas contidas
em 707 processos do Superior Tribunal Militar (STM) revelando a extensão
da repressão política no Brasil cobrindo um período que vai de 1961 a 1979.
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O relatório completo, resultado do esforço de mais de 30 brasileiros
que se dedicaram durante quase seis anos a rever a história do período no
país, reescrevendo-a a partir das denúncias feitas em juízo por opositores
do regime de 64, tiveram papel fundamental na identificação e denúncia
dos torturadores do regime militar e desvelaram as perseguições, os
assassinatos, os desaparecimentos e as torturas; atos praticados nas
delegacias, unidades militares e locais clandestinos mantidos pelo aparelho
repressivo no Brasil.
foi uma iniciativa não oficial curiosamente também a passos
importantes no primeiro governo democraticamente eleito “Fernando
Collor “ quando são abertos os arquivos DOPS ( Departamento de Ordem
Político Social) que foi criado em 1924 com o objetivo de prevenir e
combater crimes de ordem política e social que colocassem em risco a
segurança do Estado tendo seu fim e que estavam em poder da polícia
federal( Em 1994 a documentação desses órgãos veio à consulta pública a
partir da abertura dos arquivos5 do DOPS, o que permitiu às famílias de
pessoas perseguidas e desaparecidas durante a ditadura militar
encontrarem informações sobre seus entes, além de favorecer pesquisas
sobre esse período de nossa História e sobre a forma como esses órgãos
funcionavam) . E posteriormente são criadas as comissões do governo de
Fernando Henrique Cardoso a comissão especial sobre mortos e
desaparecidos e a comissão da anistia que vão analisar casos de vítimas
fatais ou perseguições políticas essas comissões acabam revelando muitas
‘verdades’, onde vão se desconstruindo várias farsas dos períodos.
2.1 Comissão especial sobre mortos e desaparecidos
A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos foi
instituída em 1995, como uma das primeiras e principais conquistas dos
familiares de mortos e desaparecidos políticos no Brasil em sua luta por
medidas de justiça de transição. Criada pela Lei nº 9.140, de 04 de
dezembro de 1995, é órgão de Estado, composta de forma pluralista e
funciona junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República.
Sua finalidade é proceder ao reconhecimento de pessoas mortas ou
desaparecidas em razão de graves violações aos direitos humanos
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ocorridas após o golpe civil-militar (1964); envidar esforços para a
localização dos corpos de mortos e desaparecidos políticos do período
ditatorial (1964-1985); emitir parecer sobre os requerimentos relativos a
indenização que venham a ser formulados por familiares dessas vítimas; e
adotar outras medidas compatíveis com suas finalidades que forem
necessárias para o integral cumprimento das recomendações da Comissão
Nacional da Verdade.
Em agosto de 2002 foi editada a Lei nº 10.536, introduzindo
alterações na Lei nº 9.140/95 – que tinha como data de abrangência, para
efeito de indenizações, 15 de agosto de 1979. A nova lei ampliou essa data
para 5 de outubro de 1988 – data da promulgação da nova Constituição.
Além disso, reabriu o prazo para apresentação de processos em120 dias a
partir de sua publicação no Diário Oficial.
Outra mudança ainda seria feita em 2004. Maria do Rosário,
deputada federal pelo Rio Grande do Sul, integrou a Comissão Especial de
Morto e Desaparecidos Políticos como representante da Câmara entre 2003
e 2006, período em que o principal trabalho foi articular mais uma
ampliação da Lei nº 9.140. O resultado foi a Medida Provisória 176/2004,
transformada na Lei nº 10.875/04, que passou a abranger os casos de
mortes em consequência de “repressão policial sofrida em manifestações
públicas ou em conflitos armados com agentes do poder público”, e os
suicídios cometidos “na iminência de serem presas ou em decorrência de
sequelas psicológicas resultantes de atos de tortura praticados por agentes
do poder público”.
Antes da promulgação da nova lei, qualquer processo que indicasse
suicídio, ou morte em passeata, por exemplo, perdia o direito ao
reconhecimento e à indenização.
2.2 A comissão da anistia
A Comissão de Anistia foi criada pela Lei 10.559, de 13 de novembro
de 2002, com o objetivo de reparar moral e economicamente as vítimas de
atos de exceção, arbítrio e violações aos direitos humanos cometidas entre
1946 e 1988. Ligada ao Ministério da Justiça, a Comissão é composta por
23 conselheiros, em sua maioria agentes da sociedade civil ou professores
universitários, sendo um deles indicado pelos anistiados políticos e outro
pelo Ministério da Defesa.
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A Comissão hoje conta com mais de 75 mil pedidos de anistia
protocolados. Desde 2007, a Comissão passou a promover diversos
projetos de educação, cidadania e memória, levando as sessões de
apreciação dos pedidos aos locais onde ocorreram às violações,
promovendo chamadas públicas para financiamento a iniciativas sociais de
memória, e fomentando a cooperação internacional para o intercâmbio de
práticas e conhecimentos, com ênfase nos países do Hemisfério Sul.
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A Comissão foi instalada no Ministério da Justiça em 2001. Tem por
finalidade examinar e apreciar os requerimentos de anistia, emitindo
parecer destinado a subsidiar o Ministro de Estado da Justiça na decisão
acerca da concessão de anistia política. O regime da anistia política abrange
aqueles atingidos por atos de exceção por motivação exclusivamente
política entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988.
Após o deferimento, as indenizações são pagas pela União: no caso
de civis, quem efetua o pagamento é o Ministério do Planejamento.
Quando o anistiado é militar, quem paga é o Ministério da Defesa.
3 Comissão de nacional da verdade
5

Instituída pela lei 12528/2011 sancionada em 18 de novembro de
2011 e a comissão foi instalada oficialmente em 16 de maio de 2012. A lei
tinha como objetivo investigar s graves violações de direitos
humanos cometidas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988.
As violações aconteceram no Brasil e no exterior, praticadas por agentes
públicos, pessoas a seu serviço, com apoio ou no interesse do Estado.
Após a entrega do relatório oficial a presidência em dezembro de
2014 a comissão concluiu que a prática de detenções ilegais e arbitrárias,
tortura, violência sexual, execuções, desaparecimentos forçados e ocultação
de cadáveres resultou de uma política estatal, de alcance generalizado
contra a população civil, caracterizando-se como crimes contra a
humanidade.
Foram identificados 434 casos de mortes e desaparecimentos de
pessoas sob a responsabilidade do Estado durante o período de 1946-1988.
Em capítulo referente à autoria de graves violações de direitos humanos,
enumerou 377 agentes públicos envolvidos em distintos planos de
participação: responsabilidade político-institucional, responsabilidade pelo
controle e gestão de estrutura e procedimentos e responsabilidade pela
autoria direta de condutas que materializaram as violações.
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Dentre as 29 medidas e políticas públicas recomendadas pela CNV
para prevenir violações de direitos humanos, assegurar a sua repetição e
promover o aprofundamento do Estado democrático de direito no Brasil
destacam-se:
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O reconhecimento, pelas Forças Armadas, de sua responsabilidade
institucional pela ocorrência de graves violações de direitos humanos
durante a ditadura militar e
A determinação, pelos órgãos competentes, da responsabilidade
jurídica - criminal, civil e administrativa - dos agentes públicos que
deram causa às violações, afastando-se, em relação a esses agentes,
da aplicação dos dispositivos concessivos inscritos na Lei da
anistia de 1979.
Em sua redação original dada pelo Projeto de lei n° 14 de 1979-CN
dizia-se o seguinte:

Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido
entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes
políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus
direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e
Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos
Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e
representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e
Complementares e outros
Considerações finais
Por fim, não há dúvidas da necessidade da uma comissão da verdade
para que se apure os fatos e possa-se trazer algo perto de justiça no seu
sentido mais amplo, busca por meios de prevenção para não repetição de
tais ocorridos e uma busca por uma reparação a todos que sofreram direta
ou indiretamente por estes períodos.
Porém o questionamento que permanece é o motivo da comissão da
verdade já vir com seu prazo estipulado para acabar, conforme o Art. 11. A
Comissão Nacional da Verdade terá prazo até 16 de dezembro de 2014,
para a conclusão dos trabalhos, e deverá apresentar, ao final, relatório
circunstanciado contendo as atividades realizadas, os fatos examinados, as
conclusões e as recomendações, tornando questionável o porquê da não
continuidade de buscas e pesquisas, embora muitos aleguem que isso seria
motivado pelos ‘altos custos ‘ que também são especificados na mesma
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(cerca de 11mil reais mensais para cada membro) o que seria de maior
plausibilidade o termino do contrato ou qualquer outra medida que não o
fim de uma lei que busca a verdade de um Estado e de crimes contra
humanidade.
Espera-se que em um tempo não tão longínquo esta atividade ou
atividades semelhantes sejam retomadas, para que nunca mais se esqueça,
para que nunca mais aconteça.
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RESUMO: O presente trabalho aborda os crimes cibernéticos segundo a
tipificação penal, como uma forma de analisar a efetividade da prestação
jurisdicional
no
ordenamento
jurídico
brasileiro.
O
objetivo
principal é debater acerca dos crimes cibernéticos, demonstrando alguns
crimes, princípios e legislações acerca do tema, com o intuito de ratificar a
importância de uma legislação que legitima as relações no mundo da
internet. E com os objetivos específicos têm-se: pesquisar acerca da
tipificação penal dos crimes cibernéticos; espécies de crimes cibernéticos e
suas classificações; evolução histórica do computador e da internet; a
influência das redes sociais nos crimes cibernéticos. Ao final a pesquisa
examinou a necessidade de tipificar os crimes cibernéticos para segurança
social. Conclui-se que é de urgência a elaboração de tais leis, uma vez que
os ciber crimes não param, e com o alcance da internet, acabem ficando
impunes, pela dificuldade de definir a competência, mas principalmente,
identificar o sujeito do crime, o que é imprescindível para a apuração e
sanção de tais condutas.
Palavras-chave: Direito penal. Internet. Tipicidade. Crimes Virtuais..
ABSTRACT: The present work deals with cybercrimes according to the
criminal classification, as a way of analyzing the effectiveness of the
jurisdictional provision in the Brazilian legal system. The main objective is to
discuss cybercrime, demonstrating some crimes, principles and legislation
on the subject, in order to ratify the importance of legislation that
legitimizes relationships in the internet world. And the specific objectives
are: to investigate the criminalization of cybercrimes; types of cybercrimes
and their classifications; historical evolution of the computer and the
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internet; the influence of social networks on cybercrime. In the end the
research examined the need to typify cybercrimes for social security. It is
concluded that it is urgent to draw up such laws, since cybercrimes do not
stop, and with the reach of the internet, they end up getting unpunished,
due to the difficulty of defining competence, but mainly, to identify the
subject of the crime, the which is essential for the determination and
sanction of such conduct.
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Key Words: Criminal law. Internet. Typicity. Virtual Crimes.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO; 1. HISTÓRIA DA INTERNET E O CONCEITO DE
CRIME CIBERNÉTICO; 1.1 ASPECTOS CONSTITUCIONAIS; 2. TIPIFICAÇÃO
DOS CRIMES; 2.1 MARCO CIVIL DA INTERNET; 2.2 APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE; 3 DA TIPICIDADE PENAL DOS CRIMES
CIBERNÉTICOS.

INTRODUÇÃO

5

O direito como ciência social e evolutiva, deve acompanhar, com
sincronia, as evoluções e transformações sociais, uma vez que esta tutela
os bens jurídicos dos cidadãos que compõe tal sociedade. Essa evolução
mútua nos remete ao conceito de justiça, pois, o que foi justo nos séculos
passados, não é mais nos dias de hoje e o que é justo hoje não será daqui
a alguns anos.
Assim, na busca da justiça ideal, o direito não pode sobrestar no
tempo, deixando de se atualizar em relação ao que é justo, pois a
necessidade de um Estado maior que regule as relações sociais se faz
presente desde sempre e isso está intrínseco nos anseios humanos e o
direto não pode se distanciar da realidade atual, tal como ela se apresenta.
Com isso, em uma sociedade, onde a tecnologia evoluiu com uma
velocidade recorde, se faz necessária a evolução do direito para tutelar os
bens jurídicos, tanto os já existentes quanto os novos, na mesma
velocidade. Ponderando a sociedade atual, que muitos já classificam de
pós-moderna, a tecnologia avançada já é uma realidade que está presente
em todas as áreas, em uma proporção que os sistemas de segurança dos
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computadores ficam constantemente obsoletos frente às novas condutas
delituosas.
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Por isso, é necessário que o direito tipifique tais delitos, a fim de
promover segurança, proteção e principalmente a privacidade para que
seus tutelados não sejam prejudicados.
Assim, é de grande valia a compreensão da história do computador e
da internet, bem como a extensão dos delitos cometidos nas redes, uma
vez que o alcance destes pode gerar efeitos no mundo jurídico e corroborar
com consequentes aumentos e diminuições de penas.
Ademais, é necessário analisar os aspectos constitucionais acerca
desses crimes, principalmente no que tange o direito à privacidade e a
competência para processar e julgar, uma vez que a internet conecta
pessoas em todo o território nacional e no exterior e facilita a prática de
crimes como invasão de privacidade, pedofilia, calúnia, injúria e difamação.
Por fim, o presente trabalho abordará também, o marco civil da
internet, a aplicação do princípio da legalidade e proporcionalidade da
pena e a tipificação penal, elementos estes imprescindíveis de serem
analisados para o entendimento do tema.
1 - HISTÓRIA DA INTERNET E O CONCEITO DE CRIME CIBERNÉTICO
O direito como ciência social, que deve sempre acompanhar as
modificações evolutivas da sociedade que rege não pode, em hipótese
alguma, ficar inerte e alheio a essa nova realidade virtual. Principalmente
pelos benefícios e malefícios que a internet inseriu dentro do contexto
social. Em um ciberespaço onde o anonimato e a rapidez de troca e
compartilhamentos de informações ocorrem em tempo recorde, às
condutas criminosas também se fazem presentes de uma forma muito
danosa.
Portanto, os efeitos no mundo jurídico que tais práticas no
ciberespaço provocam devem ser amparados pelo direito uma vez que este
é o tutor dos direitos de sua sociedade. Claro, que pela morosidade do
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sistema legislativo brasileiro, o direito nem sempre poderá acompanhar em
tempo real as modificações na sociedade, até pelo cuidado que se deve ter
em elaborar leis que realmente sejam de uso eficaz na sociedade.
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Destarte é necessário, antes de adentrar nas questões legislativas,
compreender o surgimento da internet. Esta surgiu durante a guerra fria,
onde os norte-americanos e URSS a utilizava como meio de informação e
descentralizações de suas informações para que dados não se perdessem,
além de interligar os comandos estratégicos americanos por prevenção de
algum ataque russo.
No ano de 1962, Joseph Licklider, engenheiro do Instituto
Tecnológico de Massachusetts, pensou em criar uma Rede Intergalática de
Computadores. Tempos depois surgiu o marco do “nascimento da Internet”,
com a criação da ARPANET, a rede de conexão da Agência de Projetos de
Pesquisa Avançada dos Estados Unidos.
No Brasil, a internet veio no final da década de 1980, onde as
5
universidades de São Paulo e do Rio de Janeiro começaram a compartilhar
informações com os Estados Unidos e assim formou-se a Rede Nacional
de Ensino e Pesquisa (RNP), que ganhou força e se difundiu pelo país.
Após isso, a internet se aprimorou até chegar ao patamar atual, onde o
compartilhamento de dados e informações ganha um numero
impressionante de usuários.
O marco civil da internet, que é também chamado de Constituição
da Internet, trouxe em seu artigo 5º os seguintes conceitos:
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - Internet - o sistema constituído de conjunto de
protocolos lógicos, estruturado em escala mundial
para uso público e irrestrito, com a finalidade de
possibilitar a comunicação de dados entre terminais
por meio de diferentes redes;
II - terminal - computador
dispositivo que se conecte à Internet;

ou

qualquer
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III - administrador de sistema autônomo - pessoa
física ou jurídica que administra blocos de
endereço Internet Protocol - IP específicos e o
respectivo sistema autônomo de roteamento,
devidamente cadastrada no ente nacional responsável
pelo registro e distribuição de endereços IP
geograficamente referentes ao País;
IV - endereço IP - código atribuído a um terminal
de uma rede para permitir sua identificação, definido
segundo parâmetros internacionais;
V - conexão à Internet - habilitação de um
terminal para envio e recebimento de pacotes de
dados pela Internet, mediante a atribuição ou
autenticação de um endereço IP;
VI - registro de conexão - conjunto de
informações referentes à data e hora de início e
término de uma conexão à Internet, sua duração e o
endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e
recebimento de pacotes de dados;
VII - aplicações de Internet - conjunto de
funcionalidades que podem ser acessadas por meio
de um terminal conectado à Internet;
VIII - registros de acesso a aplicações de Internet
- conjunto de informações referentes à data e hora de
uso de uma determinada aplicação de Internet a partir
de um determinado endereço IP. (BRASIL, Lei nº
12.936, 2014, art. 1º)
Tais conceitos são de suma importância para a aplicação das leis nos
crimes cibernéticos, tanto para situar o usuário das ferramentas que
utilizam. Destarte também é necessário compreender o que são crimes
cibernéticos, para Augusto Rossini:
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[...] o conceito de “delito informático” poderia ser
talhado como aquela conduta típica e ilícita,
constitutiva de crime ou contravenção, dolosa ou
culposa, comissiva ou omissiva, praticada por pessoa
física ou jurídica, com o uso da informática, em
ambiente de rede ou fora dele, e que ofenda, direta
ou indiretamente, a segurança informática, que tem
por elementos a integridade, a disponibilidade a
confidencialidade. (ROSSINI, 2004, p. 110.)
A ausência física do agente compromete muito a determinação do
autor do delito, isso por que o anonimato é característica do uso da
internet, por isso as tipificações de tais delitos são fundamentais para coibir
tais praticas. Crimes cibernéticos estão relacionados com qualquer
utilização informática a que o agente tenha contato para tais práticas.
Tais crimes não só são inerentes a usuários comuns, mas até mesmo
em locais públicos como é o caso
5 do julgado do TJ-RS:
CRIME CIBERNÉTICO - FUNCIONÁRIO PÚBLICO DELITO SEM COMPLEXIDADE - ESSÊNCIA DOS
CRIMES
DE
ALTERAÇÃO
DE
SISTEMA
INFORMATIZADO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
FAVORÁVEIS - PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO.
Funcionário da CEEE que transfere no sistema, débito
de fornecimento de energia para pessoa fictícia. Crime
cibernético tipificado no art. 313-A do Código Penal.
Sendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, a
pena base deve situar-se no mínimo. Não se pode
entender como complexa, conduta de agente nessas
condições, já que a alteração de dados em sistema
informatizado é da própria...
(TJ-RS - ACR: 70043570068 RS, Relator: Gaspar
Marques Batista, Data de Julgamento: 06/10/2011,
Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 13/10/2011)
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Destarte, tal caso serve para demonstrar que os crimes cibernéticos
estão implantados em todos os segmentos e merecem ser tipificados, uma
vez que dos danos produzidos por estes geram inúmeros transtornos, como
a violação de direitos fundamentais que são imprescindíveis para a
convivência e bem estar social.
As barreiras para identificar os agentes criminosos são muitas, o poder
de polícia junto com o Ministério Público ainda não chegou ao patamar de
eficiência exigido para esse tipo de crime, por mais que sejam muito
eficazes no combate dessas praticas. Frente a essa nova realidade, no
ordenamento jurídico surgiu o Ciberdireito, ou ainda Direito Digital, um
novo ramo do direito especializado em crimes cometidos na internet, mas
que abrange as outras áreas, como civil, penal, consumidor etc.
O surgimento de um ramo próprio para tratar desse tema foi
fundamental para que esses crimes sejam tratados com maior seriedade e
rigor. Tal fato é a evolução do próprio direito frente Às necessidades sociais
que surgiram com o alcance mundial da internet e dos efeitos desta no
mundo jurídico.
1.1 ASPECTOS CONSTITUCIONAIS
A Constituição Federal, como lei maior, traz consigo previsões de
direitos que se fazem necessários para a convivência em sociedade, e que
se estende ao âmbito da internet. São direitos fundamentais que devem ser
respeitados independentemente de onde estão sendo violados. No
ciberespaço, todos os dias tais direitos são violados, entretanto, por falta de
legislações acerca do tema, tais condutas passam impunes. Os direitos
fundamentais possuem duas dimensões, o objetivo e o subjetivo, Paulo
Thadeu Gomes da Silva explica da seguinte forma:
[...] Por dimensão subjetiva entende-se que o
indivíduo tem reconhecidos em seu favor, pelo
ordenamento jurídico, direitos que valem contra o
Estado, isto é, o individuo pode impor seus interesses
contra os órgãos obrigados. (SILVA, 2010, pg. 106)
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Assim, encaixando os direitos fundamentais violados na internet, na
dimensão subjetiva, pode-se dizer que, quando um indivíduo tem, por
exemplo, seus dados pessoais violados e transmitidos a terceiros sem
prévio consentimento, este poderá utilizar-se de seu direito subjetivo para
acionar o poder do Estado para resolver tal lide, podendo ser nas esferas
cível e penal. Ocorre que sem uma norma penal regulamentadora tal
conduta não poderá ser punida criminalmente, uma vez que pelo princípio
da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem
prévia cominação legal.
Com isso, conclui-se que para que o direito subjetivo seja cumprido e
os direitos fundamentais sejam resguardados com eficácia é necessário
suprir a carência de leis específicas para as condutas criminosas decorrentes
do uso da internet. Destarte, pelo ponto de vista coletivo, ocorre com certa
frequencia a violação de direitos coletivos na internet, uma vez que esta
possui mecanismos, seja pelas redes sociais ou ferramentas de integração,
que permitem que pessoas possam juntar-se para cometer tais delitos
contra outros grupos. Grupos5 que incitam ódio a negros, mulheres,
homossexuais, por exemplo, existem e crescem a medida que percebem
que seus atos não são fiscalizados e punidos como deveriam.
Na dimensão objetiva, Paulo Thadeu Gomes da Silva explana da
seguinte forma:
A dimensão objetiva dos direitos fundamentais
tem a ver com a nova configuração estatal que atribui
papel ao Estado não mais apenas de agente que deve
se manter omisso e não interferir e uma determinada
esfera de liberdade do indivíduo, mas sim, já agora
agir para proteger direitos fundamentais, inclusive
contra a violação perpetrada por particulares. [...]
(SILVA, 2010, pg. 108).
A forma mais eficaz do Estado cumprir sua função objetiva dos direitos
fundamentais é pelo processo legislativo, uma vez que para garantir a
proteção de determinados direitos é necessário valer-se de leis especiais,
como por exemplo, a prática do racismo, tortura, et., precisaram de leis
especiais para que os direitos protegidos por elas fossem efetivamente
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resguardados, assim também é com a privacidade na internet, é necessário
que o ordenamento jurídico brasileiro possua leis que determinam maior
controle e criminalização de condutas ilícitas.
No artigo 5º, X da CF, está entabulada a previsão de que as pessoas
têm o direito a inviolabilidade de sua vida privada, intimidade, honra,
imagem, assegurado inclusive o direito a indenização por eventuais danos
morais e materiais decorrentes de condutas que violem tais direitos. José
Miguel Garcia Medina, em sua constituição comentada descreve a proteção
da vida privada possui dois níveis de privacidade, que são a intimidade e a
vida privada e as distingue:
[...] Vida privada opõe-se a noção de vida pública,
já que se refere a dados e informações da pessoa que
não são compartilhados com todos, indistinta e
universalmente. Essa diferenciação, a nosso ver, é
importante nos dias atuais, em que muitas pessoas
optam, deliberadamente, por expor informações de
sua vida publicamente (seja em jornais, revistas ou
programas televisivos, seja em redes sociais na
internet – cf. comentário a seguir) as informações
relativas a vida privada dizem respeito àqueles que
convivem e se relacionam com a pessoa. (MEDINA,
2014, pg. 84)
Quando se trata de intimidade, Medina explica que esta, por sua vez,
está relacionada à àquilo que são mais pessoal e reservado, incluindo
pensamentos segredos, sentimentos e emoções que não são
compartilhados com terceiros, o que torna a intimidade ainda mais
reservada do que a vida privada, pois esta ultima, pode ser compartilhada
com pessoas de convivência, por exemplo, já a intimidade está mais
intrínseca dentro da pessoa.
O que ocorre na internet é a violação da vida privada devido a dois
fatores, o primeiro é a falta de leis regulamentadoras e a segunda é a
dificuldade de limitar tais acessos uma vez que facilmente os usuários
confundem a linha tênue entre liberdade de expressão e o respeito ao
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divulgados seguidos de opiniões que ferem a honra de outrem.
Existe, porém um fator que dificulta a noção de condutas na internet
que é os limites da proteção à intimidade e à vida privada. José Miguel
Garcia Medina versa:
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[...] A proteção à intimidade é limitada, p.ex.,
quando alguém expõe informações pessoais em redes
sociais na internet, o que demonstra como a pessoa
dimensiona a própria intimidade. Se a pessoa usa suas
características e qualidades pessoais publicamente em
seu benefício (em sua vida profissional, por
exemplo), autolimita, com isso, à proteção de sua
privacidade e intimidade, na medida em que tal
atributo integre o rol de qualidades relacionadas ao
papel social exercido pela pessoa. [...]. (MEDINA, 2014,
pg. 85).
5

Assim, se uma pessoa possui um cargo público que requer reputação
ilibada, ou ainda certa formação acadêmico, etc., é necessário que se tenha
a divulgação desua vida privada para que ele possa assumir tal cargo. Nos
cargos públicos eletivos, para que a população forme seu pensamento
critico é preciso que tal candidato os informe de que possui uma vida
dentro da moral e ética social inerentes a tal população.
Nestes casos, a divulgação de dados da vida privada não pode ser
considerada ilícita, pois existem interesses significativos, a atenção é dada
ao fato de que o repasse dessas informações deve ser de cunho
informacional e não depreciativo e ainda de dados que corroboram para a
atuação de tal cargo ou função na sociedade. Por mais repreensíveis que
sejam dados da vida privada, estas não podem ser repassados no intuito de
humilhar, depreciar ou ferir a honra da pessoa, mesmo que seja inerente a
atividade desenvolvida.
Dentro desse aspecto, adentra-se à questão da honra e imagem, José
Miguel Garcia Medina ainda coloca:
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A constituição também protege a imagem. A
honra de uma pessoa pode ser atingida quando
indevidamente usada sua imagem, bem como, p.ex.
em face do mau uso do seu nome [...] A
inviolabilidade da honra e imagem diz respeito não
apenas a atos que causem transtorno, mas, também,
ao uso indevido. (MEDINA, 2014, pg. 85)
Assim, o uso indevido da imagem de alguém, mesmo existindo o limite
da proteção da intimidade e da vida privada, pode resultar em danos
morais e materiais. A internet, principalmente com as redes sociais, é um
campo amplo, rápido e certeiropara condutas danosas como esta. A
dificuldade de identificar o autor é ainda maior, uma vez que o
compartilhamento de imagens e informações possui um fluxo intenso,
dificultando achar a fonte da conduta ilícita.
No Pacto de San José da Costa Rica, em seu artigo 13, item 1, dispõe:
“Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e expressão”. Tal item
ainda menciona que esse direito inclui receber e difundir informações
independentemente das fronteiras, por qualquer meio, sendo assim, deixa
margem apara incluir a internet como meio válido para o repasse de
informações.
Importante frisar que, o direito a liberdade de expressão é um dos mais
importantes tanto do ordenamento jurídico brasileiro quanto internacional,
é fundamental que seja respeitado e resguardado. A questão em tela são os
limites entre o direito de um indivíduo ser livre para expressar-se e o direito
de outrem não ser ofendido o ter danos morais ou materiais decorrentes a
essa expressão.
Fato este, incluso no item 5, ainda do artigo 13, que diz:
Art. 13. 5. A lei deve proibir toda propaganda a
favor da guerra, bem como toda apologia a favor do
ódio nacional, racial, ou religioso que constitua
incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à
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Portanto, a liberdade de expressão, não é um direito absoluto, deve
sim, respeitar os demais direitos, inclusive o de outrem não ser lesado em
sua honra por opiniões proferidas por terceiros. Disseminar ódio na internet
também se enquadra, uma vez que os alcances dessas expressões são
ilimitados, nesse mesmo sentido, Luiz Flávio Gomes e Valerio de Oliveira
Mazzuoli entendem:
Os Estados têm o dever de proibir toda
propaganda a favor da guerra, bem como toda
apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que
constitua incitamento à descriminalização, à
hostilidade, ao crime ou à violência. [...] se preocupou
a Convenção em reprimir toda propaganda (a favor da
guerra) ou apologia (ao ódio nacional, racial, ou
religioso)
que
constitua
incitamento
à
5
descriminalização, à hostilidade, ao crime ou à
violência. (GOMES, 2010, pg. 159)
Destarte, a internet não pode ser meio de apologia às condutas ilícitas,
uma vez existentes limites à liberdade de expressão. Para apurar as
irregularidades no ciberespaço é preciso antes formular normas que
possam coibir tais condutas ilícitas, sobretudo impondo sanções para
aqueles que as praticam.
Por fim, cabe destacar a súmula 403 do STJ, que trata da indenização
pela publicação não autorizada de imagem com a seguinte redação:
Independente de prova do prejuízo a indenização pela publicação não
autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.
Assim é devida a indenização por independentemente de ter causado
danos materiais para a vítima, cabendo dano moral pela publicação de
imagem.
2 MARCO CIVIL DA INTERNET
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Adentrando de forma mais pontual na tipificação dos crimes
cibernéticos, é necessário analisar ponto como o Marco Civil da internet,
que é uma inovação legislativa consideravelmente importante para o
sistema de normas, a aplicação do princípio da legalidade e a tipicidade
penal, com ênfase em sua importância para regular os crimes cibernéticos.
O Marco Civil da internet é sem dúvidas, o maior avanço legislativo
frente às novas tecnologias. Tal marco refere-se à lei 12.936/14, onde
estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no
Brasil. Tem o intuito de orientar os usuários acerca de
comportamentos, bem como regular serviços e conteúdos na rede.

seus

Popularmente, a lei é chamada de Constituição da Internet, visando
prevenir praticas criminosas no ciberespaço, e estabelecendo garantias
quanto à privacidade dos usuários e liberdade de expressão, assim, impedir
condutas delituosas e criar um ponto de referência para que seus usuários
tenham base de como se portar na internet.
O Marco Civil da internet surgiu de uma proposta de lei nº 2.126, por
uma iniciativa do Poder Executivo e passou por diversas comissões até ser
cancelado pela Câmara dos Deputados, em 2014, trazido novamente à
pauta, o projeto foi emendado, aprovado, e sancionado pela então
presidente Dilma Rousseff em 23 de Abril de 2014 em uma Conferência
Internacional, ou também conhecida NETMundial, em São Paulo.
Apesar de preencher uma lacuna na legislação, esta lei não traz
tipificações de crimes ou delitos, mas sim, define responsabilidades relativas
à utilização dos meios digitais. Dividida em cinco capítulos, prevê desde
direitos e garantias do usuário até a atuação do poder público.
Destarte, o Marco Civil, apesar de sua nomenclatura, não deixa de ter
interesses e versar sobre matéria penal, como é o caso dos princípios
elencados no artigo 2º, II, que prevê os direitos humanos como
fundamento ao respeito à liberdade de expressão. Tal lei é dividida em
cinco capítulos, que merecem ser analisados.
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O primeiro capítulo versa sobre as disposições preliminares, onde o
legislador elencou em seis artigos princípios que servem com fundamento
para o uso da internet. A sua primeira determinação é sobre sua finalidade,
como dispõe de forma bastante clara o artigo 1º:
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Art. 1o Esta Lei estabelece princípios, garantias,
direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e
determina as diretrizes para atuação da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em
relação à matéria. (BRASIL, Lei nº 12.936, 2014, art. 1º)
Assim, não só determina regras de comportamentos aos usuários, mas
também, como os entes federativos podem se posicionar acerca do tema.
Para tanto, as disposições preliminares trouxe princípios como, liberdade de
expressão, defesa do consumidor, proteção da privacidade, direitos
humanos, a pluralidade e a diversidade etc.
Além disso, como dispõe o artigo 4º, a lei define o objetivo do uso da
5
internet no Brasil, que é a promoção
do direito à internet a todos, o acesso
à informação, ao conhecimento, e à participação na vida cultural e na
condução dos assuntos públicos, observar-se-á que até então, o marco civil
apenas explanou legislativamente o que já é sabido popularmente, mas que
ainda assim, não tais objetivos não eram tão bem definidos.
Além disso, a inovação e o fomento à ampla difusão de novas
tecnologias, modelos de uso e de acesso, bem como, a adesão de padrões
tecnológicos abertos que permitam à comunicação, a acessibilidade e a
interoperabilidade entre aplicações e base de dados também são objetivos
elencados no artigo 4º.
Ao fechar o primeiro capítulo, o marco civil trouxe definições
importantes para sanar quais quer dúvidas acerca do que é internet,
terminal, administrador de sistema autônomo, conexo à internet, registro
de conexão, aplicações de internet e registros de acesso a aplicações de
internet, conceitos estes que para os operadores do direito e sociedade, por
vezes podem ser confundidos, uma vez que as terminologias tecnológicas
são diferentes. O artigo 6º, o último das disposições preliminares, traz a
seguinte redação:
161
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591401

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Art. 6º Na interpretação desta Lei, serão levados
em conta, além dos fundamentos, princípios e
objetivos previstos, a natureza da Internet, seus usos e
costumes particulares e sua importância para a
promoção do desenvolvimento humano, econômico,
social e cultural. (BRASIL, Lei nº 12.936, 2014, art. 1º)
No segundo capítulo, são tratados os direitos e garantias dos usuários,
tais como a inviolabilidade da intimidade, do sigilo do fluxo de informações
e comunicações, a manutenção da qualidade de conexão contratada, da
vida privada, a clareza de informações e cláusulas nos contratos de
prestações de serviços e políticas de uso da web. Assim, se caso existirem
cláusulas que usurpem esses direitos, serão consideradas nulas.
No artigo 7º, destaca-se o inciso, o VII, que dispõe:
Art 7º [...]
VII – não fornecimento a terceiros de seus dados
pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a
aplicações de internet, salvo mediante consentimento
livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas
em lei; (BRASIL, Lei nº 12.936, 2014, art. 1º)
Ou seja, não se pode, sem consentimento, utilizar dados dos usuários,
e aqui entram, e-mails, CPF, RG, pesquisas, sites que foram pesquisados
etc., que foram disponibilizados via internet. Isso ocorre para evitar fraudes,
estelionatos, violações ao código de defesa do consumidor, entre outras
condutas delituosas que podem surgir diante do acesso a esses dados.
O terceiro capítulo, que dispõe sobre a provisão de conexão e de
aplicações deInternet, é o mais longo dentre os cinco, e trata da guarda de
conexão, acesso, aplicação da internet, dados pessoais e de comunicação,
não pode ser vasculhadas por provedores ou fornecer tais registros a
terceiros sem consentimento, salvo ordem judicial. Para que assim, a
intimidade, honra, liberdade e imagem sejam resguardadas.
Um dos pontos mais polêmicos do capítulo três é o fato de que este
determina que o provedor de internet não será civilmente responsabilizado
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Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade
de expressão e impedir a censura, o provedor de
aplicações de internet somente poderá ser
responsabilizado civilmente por danos decorrentes de
conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito
e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do
prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo
apontado
como
infringente,
ressalvadas
as
disposições legais em contrário. (BRASIL, Lei nº 12.936,
2014, art. 1º)
Ademais, no capítulo quatro o Marco Civil traz importantes disposições
acerca da atuação do poder público frente ao tema. Para isso, abre-se
maior oportunidade da sociedade
5 de atuar, como diz o artigo 30, a defesa
dos interesses elencados no Marco Civil pode ser tanto individual quanto
coletivo. Quanto ao poder público está elencados algumas diretrizes para
que este atue com mais eficiência e rigor. Como exemplo a publicidade e
disseminação de dados e informações públicas, o que permite a sociedade
maior clareza da atividade do poder público.
Destarte, já existem jurisprudências acerca do marco civil da internet,
demonstrando mais uma vez que é necessário tipificações de delitos
cometidos no ciberespaço. Tal decisão versa sobre responsabilidade civil na
internet, onde o autor do crime proferiu ofensas pela rede social
“Facebook” e causou prejuízos à vitima. Ao tipificar criminalmente condutas
como estas, a sociedade terá mais segurança em utilizar as redes e coibirá
os crackers que cometem esse tipo de crime. O TJ-RS decidiu:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
AÇÃO
COMINATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. FACEBOOK. REDE DE
RELACIONAMENTOS.
POSTAGEM
OFENSIVA
PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO DE TUTELA VISANDO
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EXCLUIR O PERFIL DO INDIGITADO AGRESSOR.
DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO SINGULAR COM
BASE EM DISPOSITIVO DA LEI DO MARCO CIVIL DA
INTERNET. LEI Nº 12.965/2014, ART. 22. DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO DESPROVIDO LIMINARMENTE, COM
FULCRO NO ARTIGO 557, "CAPUT", DO CPC. (Agravo
de Instrumento Nº 70064449457, Nona Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da
Silva, Julgado em 28/04/2015).
(TJ-RS - AI: 70064449457 RS, Relator: Miguel
Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 28/04/2015,
Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 12/05/2015).
Por final, as disposições finais prevêem a liberdade dos usuários à
utilizarem os mecanismos como os convém, obviamente dentro dos seus
direitos e deveres, citando ainda o controle do acesso aos seus filhos
menores a conteúdos impróprios. Com isso, vale dizer que o Marco Civil é
faz jus ao seu nome e marca a legislação brasileira acerca do tema por ele
debatido, mostrando mais uma vez a importância de normas que regulem o
comportamento social na internet.
2.1 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O princípio da Legalidade, para o direito penal é fundamental para a
aplicação da lei penal na sociedade. Tal princípio faz parte de uma
concepção minimalista, do Direito Penal do Equilíbrio, que remete ao fato
do direito ter que ser equilibrado, não tender a ir para lados extremos
demais para não comprometer a seriedade e a eficácia da aplicação da lei
penal, visão esta que Rogério Greco diz da seguinte maneira: “Numa análise
comparativa, podemos afirmar que o princípio da legalidade ocupa lugar de
destaque em uma concepção minimalista, voltada para o Direito Penal do
Equilíbrio”. (GRECO, 2005, pg. 141)
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Com essa concepção, fica clara a importância do principio da
Legalidade para o direto penal e por consequência para os crimes
cibernéticos, uma vez que pelo artigo 5º, XXXIX da Constituição Federal,
não existirá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal, o que também é disposto no artigo 1º do CP.
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Assim, não poderá ter crimes cibernéticos sem leis que os definam, e
nem pena para esses crimes sem prévia cominação legal, e ai está o grande
problema da escassez de legislações acerca do tema, uma vez que nosso
código penal é de 1940, uma época que o ciberespaço não existia e como
consequência também inexistiam cries nesses moldes.
Neste mesmo diapasão entende Mirabete:
Pelo princípio da legalidade alguém só pode ser
punido se, anteriormente ao fato por ele praticado,
existir uma lei que o considere crime. Ainda que o fato
seja imoral, antissocial ou danoso, não haverá
5 de se punir o autor, sendo irrelevante a
possibilidade
circunstancia de entrar em vigor, posteriormente, uma
lei que o preveja como crime. (MIRABETE, 2014, pg.
39)
O princípio da legalidade possui grande parcela de controle de
condutas e uniões uma vez que é ele que previne que o direito não se
exceda nas punições, pois, ao dizer que é necessárias leis que prevêem e
punem certas condutas, não dá margem ao poder judiciário para
condenações sem fundamentos legais, e como consequência, traz à
sociedade a certeza de que haverá condenações justas e fundamentadas.
Além disso, ao elaborar normas, o legislador, além de atentar-se a
necessidade real de criação destas, é necessário que sejam compatíveis com
a CF, por obediência hierárquica. Assim também entende Rogério Greco:
[...] hoje em dia, não se sustenta um conceito de
legalidade de cunho meramente formal, sendo
necessário, outrossim, investigar a respeito de sua
compatibilidade material com o texto que lhe é
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superior, vale dizer, a Constituição. Não basta que o
legislador ordinário tenha tomado as cautelas
necessárias no sentido de observar o procedimento
legislativo correto, a fim de permitir a vigência do
diploma legal por ele editado. Deverá, outrossim,
verificar o contudo, a matéria objeto da legislação
penal, não contradiz os princípios expressos e
implícitos constantes de nossa lei Maior. (GRECO,
2012, PG. 17)
No que cerne as características do princípio da legalidade, este se
subdivide em quatro funções, mas antes de adentrar a elas, é necessário
salientar que não se faz necessário diferenciar o princípio da legalidade de
reserva legal, uma vez que a diferenciação nominal do principio não é
relevante, assim também entende Rogério Greco, verbis:
[...] não entendemos como necessário diferenciar
legalidade de reserva legal. Isso porque, para que o
ordenamento
jurídico-penal
seja
inovado,
independentemente da escolha nominal que se dê ao
principio, é preciso que o legislador observe o único
procedimento legislativo apto para tanto. (GRECO,
2012, pg.18).
A primeira função do princípio da legalidade é a nullun crimen nulla
poena sine lege praevia, que proíbe que uma conduta seja punida sem lei
que o defina, neste caso, se não houver lei que defina como crime a
conduta do agente no tempo do fato, tal conduta não será passível de
condenação. Trazendo para os crimes cibernéticos, enquanto não houver
previsão expressa de que tal conduta é crime o agente continuará
praticando-o sem punição.
Não havendo leis específicas para os crimes cibernéticos, os agentes
não terão o caráter intimidativo ou até mesmo educativo que é inerente à
lei penal. Em contrapartida, não é possível a retroatividade da lei quando
esta prejudica o réu, ou seja, ninguém pode responder por um crime se ao
tempo do fato este era considerado atípico.
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A segunda função do princípio da legalidade é a nullun crimen nulla
poena sine lege scripta, no qual é proibido criar leis baseadas somente nos
costumes. Mesmo assim, deve-se observar os costumes não como fonte da
lei, mas sim, como ferramenta de interpretação da lei penal. Rogério Greco,
versa:
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[...] não podemos confundir criação típica por
intermédio dos costumes, com a sua utilização como
ferramenta de interpretação dos tipos penais. Na
verdade, sem o consentimento dos costumes seria
impossível a real compreensão de muitas infrações
penais. [...] (GRECO, 2015, pg. 21).
Tendo como base essa vertente do princípio da legalidade,
obviamente, apenas pelos costumes não poderia criar tipos penais
incriminadores, mas, pode-se interpretar a lei de acordo com eles. No que
tange os crimes cibernéticos, é necessário utilizar-se dessa vertente, uma
vez que a forma de cometer crimes modificou-se com o passar do tempo,
5
principalmente no ciberespaço.
Como terceira função, tem-se nullun crimen nulla poena sine lege

scricta, que quer dizer que é proibido a analogia in mallam partem, ou seja,
não se pode fazer para uma condenação, uma analogia a uma lei que
prejudica o réu, somente sendo permitido analogia in bonam partem, ou
seja, a que beneficia o réu. Assim, caso não exista um alei que regule os
crimes cibernéticos, obrigatoriamente deve-se adotar a analogia in bonam
partem, fato este que colocaria em risco outros princípios, como o da
proporcionalidade da pena por exemplo.
Por fim, tem-se nullun crimen nulla poena sine lege certa, que
determina que a lei penal deva ser passível de compreensão de todos
aqueles que a lêem, Rogério Greco, mais uma vez explica:
Não basta que a lei penal esteja em vigor
anteriormente à prática do fato pelo agente para que
possa ser efetivamente aplicada. Todos devem, ainda,
ter a possibilidade de compreender exatamente o
conteúdo da proibição, para que possam se
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comportar de acordo com a norma. Portanto, para
que não seja ofensiva ao principio da legalidade, a lei
penal deve ser certa, clara, precisa e o mais simples
possível, permitindo a sua mais exata compreensão.
(GRECO, 2015, pg. 25)
Destarte que as funções do princípio da legalidade indicam um norte a
ser seguido para que uma norma penal seja suficientemente passível de ser
seguida e cumprida. Para os crimes que ocorrem no ciberespaço, é de
profunda importância que essas funções junto com as demais
características do principio da legalidade sejam cumpridas para que os
usuários e vítimas desses crimes possam utilizar-se da internet com a
segurança de que seus diretos estão sendo garantidos.
Ainda cabe salientar o procedimento legislativo das normas penais que
segue o comum (ordinário), e possui algumas fases respectivas. Dirley da
Cunha Júnior, descreve da seguinte forma:
O procedimento ordinário compreende as
seguintes fases: a) Apresentação do projeto, que em
regra, ocorrerá perante a câmara dos deputados [...];
b) exame do projeto pelas comissões permanentes,
que emitirão pareceres a respeito; c) deliberação ou
votação; e d) revisão na casa legislativa revisora, que,
em regra, será o Senado, onde se repetirão todas as
fases anteriores. (JÚNIOR, 2015, pg. 857)
A iniciativa do projeto é a primeira fase, onde a propositura das leis
pode ser tanto ordinária quanto complementar, determinada pelo artigo 61
da CF que dispõe:
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
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forma e nos casos previstos nesta Constituição. (CF,
1988, art. 61).
Após a iniciativa do projeto, este será discutido pelo Congresso
Nacional, e posteriormente encaminhado ao Presidente da República, que
poderá ou sancioná-lo ou vetá-lo, total ou parcialmente. Caso o sancione, o
Presidente da República o promulgará, o próximo passo é a publicação da
lei, que terá vigência imediata ou não.
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Conclui-se que o princípio da legalidade, basilar e fundamental ao
direito penal, determina que uma norma só poderá impor uma sanção
através de uma lei, seguindo procedimentos constitucionalmente
assegurados, sendo assim, obedecer tais regras é imprescindível para que
os crimes cibernéticos passam gozar de todos os aparatos legais e
assegurar os bens jurídicos que estão ao alcance desta lei.
2.2 DA TIPICIDADE PENAL DOS CRIMES CIBERNÉTICOS
5
Destarte, a tipicidade dentro
do direito penal, é uma das principais
bases que o sustenta, uma vez que, o poder judiciário somente poderá
punir um crime se este for tipificado legalmente, ou seja, sem tipo penal,

não há o que se falar de sanções, independentemente de sua natureza.
Para entendermos o conceito de tipo, Rogério Greco descreve,
Tipo, como a própria denominação diz, é o
modelo, o padrão de conduta que o Estado, por meio
de seu único instrumento – a lei -, visa impedir que
seja praticada, ou determinada que seja leva a efeito
por todos nós. (GRECO, 2015, pg. 211)
Neste mesmo sentido também entende Guilherme Sousa Nucci:
Para cuidarmos do fato típico, devemos voltar os
olhos aos conceitos de tipo penal, tipicidade, conduta,
resultado pelo nexo causal, pois o fato típico é a
síntese a conduta ligada ao resultado pelo nexo
causal, amoldando-se ao modelo legal incriminador.
Em outras palavras ocorre uma ação ou omissão,
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torna-se viável a produção de resultado juridicamente
relevante; constatada a tipicidade (adequação do fato
típico da vida real ao modelo descrito abstratamente
em lei), encontramos o primeiro elemento de crime.
(NUCCI, 2015, pg. 143)
A tipicidade penal está amparada pelo princípio da legalidade, onde, a
conduta do agente deve ter a adequação com a descrição do crime, ou seja,
os fatos que ocorreram, sejam eles omissivos ou comissivos devem se
encaixar na descrição que está descrito no artigo, caso contrário será
configurado como atípico.
Também entende Mirabete, quando afirma que a tipicidade, é a
correspondência exata do fato com o tipo penal. Assim, o modelo de
conduta definido pelo Estado, serve como modelo para guiar os
comportamentos da sociedade, na falta deste o risco de condutas danosas,
principalmente no que tange o mundo virtual, que causam diversos
transtornos é muito provável.
Vale lembrar que o tipo, deve descrever o comportamento humano,
por exemplo, no caso da pedofilia, aquele que produzir, reproduzir, dirigir,
fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou
pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, incorrerá no artigo 240
do ECA. Portanto, já é sabido pela sociedade a proibição expressa de que
caso um agente cometer uma das condutas descritas acima, estará
infringindo uma norma penal e como consequência estará sujeito a pena
do referido artigo.
Daí se dá a importância da tipificação dos delitos cometidos na
internet, não se pode cobrar da sociedade uma determinada
comportamento se a proibição não está definida pela lei, pois assim
determina o principio da legalidade. A titulo de exemplo, caso o agente
deteriore e-mails ou dados de um computador onde só contenha arquivos
ou mensagens que possuem conversas informais, não poderá ser punido,
pois não obteve patrimônio material da vítima e, portanto não há o que se
falar em crime contra o patrimônio.
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Os tipos penais possuem algumas classificações, as primeiras são o tipo
básico e derivado. O primeiro refere-se à conduta descrita no caput do
artigo, onde, de forma simples, em respeito ao nullun crimen nulla poena
sine lege certa, o legislador descreve a conduta que visa coibir. O tipo
derivado por outro lado, refere-se às causas de aumento e diminuição de
pena, ou seja, circunstancias que tornam a conduta do caput mais gravosa
ou menos gravosa.
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Outra classificação são a respeito de tipos normais ou anormais, os
normais referem-se à tão somente elementos objetivos, e os tipos anormais
aqueles que também traziam elementos subjetivos do tipo. Tal classificação,
segundo Rogério Greco, caiu em desuso, como explica da seguinte forma:
Hoje em dia perdeu o sentido tal discussão, pois,
para aqueles que adotem a teoria da ação final, dolo e
culpa se encontram na conduta do agente e esta, a
seu turno, está localizada no fato típico. Assim, todo
tipo penal contém elementos subjetivos, mesmo que
5
não sejam tão evidentes como acontece com as
expressões acima referidas. (GRECO, 2012, pg. 47).
Ademais existem também os tipos fechados e os abertos, onde o
primeiro propõe que o tipo penal descreve a conduta de forma completa,
não deixado margem para posteriores complementações por quem a
interpreta. Já os tipos abertos deixam essa margem, ou seja, quem aplicará
tal norma possui essa liberdade de complementação.
Tal situação classificatória se dá ao fato de que o legislador não
consegue prever
todas as situações que possam ocorrer no
cotidiano.
Além disso, os tipos congruentes e incongruentes também
fazem parte da classificação dos tipos penais, de modo que a definição de
cada um é se a parte objetiva e subjetiva então em dissonância.
Segundo André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves, os tipos
penais possuem três funções, que são de solucionar, garantir e motivar. A
primeira de selecionar, quer dizer que cabe ao legislador escolher quais
condutas do comportamento humano devem ser tipificadas, para que
possam ser passíveis de sanção caso cometidas. A segunda, que é a de
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garantir, constitui que só será penalizada a conduta de se adequar
perfeitamente ao tipo previsto em lei, fazendo jus ao principio da
legalidade. Por fim, a função motivadora, consiste em fazer com que os
destinatários cumpram com as normas estabelecidas de forma que não
confrontem o modelo normativo.
Com isso, é de clara compreensão que a tipicidade de uma conduta
leva ao indivíduo que é regido por tal norma incriminadora a consciência de
que primeiro, seus atos possuem efeitos jurídicos e segundo, por
consequência, que tal conduta sofrerá uma sanção correspondente ao mal
que praticou na vida de outrem.
Mesmo com todas as classificações doutrinárias acerca da tipicidade,
nada adiantará sem a celeridade necessária na criação de tipos penais dos
delitos do ciberespaço. Nosso código penal, de 1940, junto com as
legislações já existentes acerca do tema continua sendo insuficientes para o
controle jurídico dessas condutas.
Aplicando os princípios até então mencionados, principalmente o da
reserva legal, não há o que se falar em tipificação ou pena sem antes o
delito estar devidamente previsto. Este, sem dúvidas é o maior obstáculo
para o controle jurídico mais assíduo da internet. Deste modo, sem a
tipificação adequada, a sociedade fica sempre a mercê de condutas
invasivas e prejudiciais, o que gera, sem dúvidas, inseguranças acerca do
uso da internet.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O direito penal possui uma ligação forte com as condutas criminosas
da sociedade, bem como as do âmbito da internet. A cada dia cresce mais o
número de usuários desta, pois, as pessoas estão cada vez mais conectadas
e dependentes dessa ferramenta. As empresas, escolas, fóruns, hospitais,
etc., só são passíveis de funcionamento por que estão informatizadas.
Crianças, adolescentes, adultas e idosas utilizam-a diariamente para
trabalhar, estudar, conectar-se com pessoas, até mesmo os relacionamentos
estão dependentes dessa ferramenta.

172
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591401

www.conteudojuridico.com.br

Assim, o direito não pode ficar inerte quanto à essa nova forma de
viver, uma vez que ele é uma ciência social, portanto, passível de evolução,
e esta deve ser no mesmo ritmo da sociedade que rege. Estelionatos,
pedofilia, crimes contra a honra, invasão de privacidade, divulgação de
conteúdos pessoais não autorizados, entre outras condutas, apesar de já
serem tipificadas, não estão sendo coibidas de forma satisfatória para a
sociedade.
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Dada a importância da tipificação dos crimes cibernéticos, é
imprescindível que o poder legislativo formule tipos penais que abranja de
forma mais significativa as condutas delituosas praticadas na internet.
Ademais, condutas como esta, não possuem limites de jurisdição, uma vez
que a internet, como a própria nomenclatura descreve é a rede mundial de
computadores, portanto, sem limites fronteiriços que possam frear ou
dificultar a propagação e divulgação de condutas.
Nesse processo de globalização, onde todos estão interligados, torna
complexo identificar tais crimes,
5 uma vez que o anonimato é a principal
característica dos que cometem crimes na internet, e isso torna o tema
ainda mais complexo. A dificuldade de rastrear e de identificar os agentes,
uma vez que de tão vasta, a internet acaba sendo maior que o alcance do
poder de fiscalização. A internet, não tem fronteiras, não tem limites, e para
tanto, é necessárias novas formas de atuação do poder de polícia.
Destarte, a criação de tipos incriminadores por si só também é
insuficiente, o que se observa na legislação penal atual é uma inflação de
cunho legislativo, ou seja, existem leis demais e aplicabilidade de menos.
Portanto, seria preciso leis inteligentes, no sentido de qualidade, para que
tanto o poder judiciário possa aplicá-las de forma eficaz, tanto a sociedade
possa ter ciência dessas leis e de seu teor, o que geralmente não ocorre
como deveria principalmente no âmbito jurídico brasileiro, que possui uma
vasta gama de leis.
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FÁBIO BARBOSA CHAVES[1]
(Orientador)

RESUMO: Define o instituto da prescritibilidade dos atos administrativos
oriundos de leis declaradas inconstitucionais, com o foco na segurança
jurídica e boa-fé objetiva, de onde se espera a pacificação e a estabilidade
jurídica. Verifica-se acerca da relevância e importância da prescrição para o
ordenamento jurídico pátrio, bem como a influência do direito europeu
para a implementação desse instituto à nossa norma jurídica. Sobre o
aspecto da historicidade, averigua-se
o comportamento dos efeitos dos
5
atos administrativos ao longo do tempo, e o comprometimento da
pacificação das relações sociais. Do outro lado, tem-se a efetivação de atos
administrativos em desconformidade com normas e princípios
sedimentados na legislação pátria. Desta forma, analisa-se a incidência do
referido instituto aos atos administrativos ilegais. E ainda a proteção à
segurança jurídica e a jurisprudência consolidada.
Palavras Chaves: Segurança Jurídica. Estabilidade dos Atos Administrativos.
Boa-fé Objetiva.

RESUMEN: Define el instituto de la prescripción de los actos administrativos
oriundos de leyes declaradas inconstitucionales, con el foco en la seguridad
jurídica y buena fe objetiva, de donde se espera la pacificación y la
estabilidad jurídica. Se comprueba la importancia e importancia de la
prescripción para el ordenamiento jurídico patriótico, así como la influencia
del derecho europeo para la aplicación de este instituto a nuestra norma
jurídica. Sobre el aspecto de la historicidad, se averigua el comportamiento
de los efectos de los actos administrativos a lo largo del tiempo, y el
compromiso de la pacificación de las relaciones sociales. En el otro lado, se
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tiene la efectividad de actos administrativos en desconformidad con normas
y principios sedimentados en la legislación patria. De esta forma, se analiza
la incidencia de dicho instituto a los actos administrativos ilegales. Y
además la protección a la seguridad jurídica y la jurisprudencia consolidada.
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Palabras Claves: Seguridad Jurídica.
Administrativos. Buena fe Objetiva.

Estabilidad

de

los

Actos

INTRODUÇÃO
Primeiramente, é necessário abordar a prescrição, sob a ótica da
segurança jurídica, primando pela análise dos atos administrativos, advindo
de legislação declarada inconstitucional, porquanto diante de tal
questionamento, busca-se o melhor entendimento acerca da prescrição e
das suas aplicações no nosso ordenamento jurídico, em especial no direito
administrativo com ênfase nos atos administrativos, oriundos de leis
inconstitucionais, ou seja, atos ilegais.
Ocorre, que o instituto da prescrição em síntese, quer dizer um
lapso temporal e findo esse prazo significa que deixou de existir o direito
de intervir no processo e requerer o direito pretendido. Aqui a preocupação
se acentua nos efeitos advindos do reconhecimento da prescrição em face
do direito adquirido e da segurança jurídica e se tais efeitos devem
retroagir (ex tunc) ou não devem retroagir (ex nunc).
Além disso, a prescrição torna extinta a pretensão do agente que
teve seu direito lesado, e que deixou de propor a ação, ou se propôs e ficou
inerte no processo por um determinado período de tempo sem manifestar
interesse na ação.
Por isso, se faz necessário uma análise com a intenção de
verificar os efeitos da aplicabilidade da prescrição nos atos administrativos
originário de leis inconstitucionais, como ação imprescindível aos requisitos
do princípio da segurança jurídica, da proteção à confiança e da boa-fé
objetiva.
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1 O INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO E SUAS MODALIDADES
A prescrição é a perda do direito de ação para exigir uma
pretensão, em que o titular do direito deixou de requerer dentro do tempo
hábil em que a lei é taxativa com relação a esse lapso temporal, contudo ao
executar a ação deve-se verificar o requisito principal que é a
tempestividade, conforme prazo previsto em lei.
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Por conseguinte, para o Estado, corre a prescrição relativa ao
término do período de aplicação do princípio da autotutela e o fim do
direito de punir do Estado ou ainda o fim da dilatação do tempo, em que o
Estado detinha o poder de execução, sendo assim, por não ter promovido a
ação tempestivamente está precluso a pretensão.
Notadamente, significa dizer que o direito de requerer inicia-se
com o cômputo do prazo no momento da lesão do bem jurídico até o
último dia, que corresponde ao dia do aniversário de 05 (cinco) anos, se
não exercida nesse prazo a pretensão jurídica, encontra-se inalcançável pelo
5
poder coercitivo do Estado. De acordo com a doutrina de Bruno (2008, p.
145):
O transcurso de lapso temporal significativo
poderá obstar a correção dos atos administrativos,
quer por meio da via judicial, quer pela via
administrativa. No direito administrativo, a prescrição
é um tema que apresenta interessante discussão
doutrinária, apontando a imprecisão terminológica da
expressão, pois o instituto é verificável apenas quando
há uma ação judicial apta à defesa de um direito, em
razão de se constituir na perda do respectivo direito
de ação por omissão do titular deste.
Aqui se faz necessário abordar a prescrição aplicável ao direito
civil, dessa forma o artigo 205 do código civil, traz a regra geral onde temse a prescrição das matérias pertinente ao direito civil, e que não possuem
determinação expressa em lei quanto a tal lapso de tempo, para esses casos
considera-se o prazo de 10 (dez) anos.
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Ainda de acordo com o código civil, as opções contidas do § 1º
ao § 5º do artigo 206, trazem as prescrições de 01 (um) ano a 05 (cinco)
anos consecutivamente, e a depender da matéria específica opera a
prescrição contida nos parágrafos deste artigo.
A prescrição como já conceituada anteriormente, é parte
obrigatória e fundamental para qualquer ordenamento jurídico, para tanto
a depender da matéria jurídica que se invoca, tal instituto se divide em
modalidades para uma melhor aplicabilidade no caso concreto e
considerando os requisitos específicos de cada área do direito em que se
pretende analisar, para tanto encontra-se conceituada no art. 1º, da lei nº
9.873/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal:
Art. 1º- Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia
em que tiver cessado (BRASIL, 1999).
Por conseguinte, o art. 2º, da lei nº 9.873/99, traz qual a situação
que a lei autoriza ou condiciona o uso da prescrição intercorrente que é a
interrupção da prescrição pela notificação do infrator da decisão
condenatória recorrível, bem como da apuração de fato por qualquer outro
ato inequívoco.
Para o direito administrativo a prescrição é o manto da justiça
que recai sobre os atos administrativos tornando-os mais seguros, onde se
revertem da estabilidade e da segurança jurídica, também significa dizer
que a depender do ato administrativo corre o prazo decadencial onde a
administração tem pleno direito de autotutela sobre os seus próprios atos
ou seja anular ou convalidar, conforme súmulas do STF:
Súmula 473,
A administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
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porque deles 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.
E súmula 346, “A Administração Pública pode declarar a nulidade
dos seus próprios atos”.
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Seguindo a lições de Rizzardo e com ênfase no direito
internacional, a prescrição se faz presente com aplicação no direito civil da
França, como muito bem conceituado na doutrina, de acordo com suas
anotações (2017, p.10):
Na França, que adotou a denominação
(prescription de long temps), está contemplada no art.
2.219 do Código Civil, com modificação de uma lei de
2008, dando a ideia de liberação ou extinção de um
direito, definindo-a da seguinte maneira: ‘La
5

prescription extinctive est un mode d’extinction d’un
droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un
certain laps de temps’. Que significa, em tradução
livre ‘A prescrição extintiva é um modo de extinção de
um direito resultante da inação de seu detentor
durante um certo período de tempo’.
Dessa forma, busca entender a formação da prescrição no
regramento jurídico brasileiro, em breves análises do direito comparado
pode se verificar a fonte primária do instituto da prescrição no Brasil que
tem como origem o ordenamento jurídico europeu.
Assim ocorre, por exemplo, em pai?ses da fami?lia
romano-germa?nica, como Alemanha, Portugal, Ita?lia
e Franc?a, cujas legislac?o?es civis adotam a premissa
de que a prescric?a?o extintiva constitui um
instrumento de defesa do prescribente, que pode ou
na?o ser utilizado (excec?a?o substancial), mas cuja
natureza final e? de ordem pu?blica material,
primando pela estabilidade das relac?o?es juri?dicas.
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No direito portugue?s, a natureza juri?dica da
prescric?a?o extintiva adota cara?ter eminentemente
material, e, como o direito brasileiro, se exprime pelo
interesse social da certeza dos direitos. (NUNES, 2014,
p.107)
E ainda confirmada pela doutrina, onde se afirma que a
prescrição do ordenamento jurídico pátrio é transcrita do código civil
alemão, porém como tudo no Brasil inclusive na formação do seu capital
humano que se deu de forma mista, com a prescrição não poderia ser
diferente, além do direito alemão, também tem influência do direito francês
e português. No entanto, a legislação brasileira possui várias interpretações
referente a aplicação desse instituto, contudo o que é consenso de todos
juristas e doutrinadores é de que não há prescrição com prazo
indeterminado (ad aeternum), ou seja, para sempre.
Oportunamente a prescrição se divide em modalidades seguindo
os moldes do ordenamento francês onde se aplica a prescrição constitutiva
e a extintiva.
Dessa forma, a prescrição constitutiva tem aplicabilidade restrita,
o que se concretiza apenas referente às ações possessórias, como nos
direitos reais, mais especificamente nas ações de usucapião, em outras
palavras, para que ela venha a existir é necessário que a prescrição extintiva
esteja preclusa, ou seja, é preciso que tenha decorrido o prazo de 05 (cinco)
anos, sem que o proprietário se manifeste com intenção de defender o seu
direito, por essa ocasião de inércia não é mais possível a ação de liberação
da posse.
Portanto, quando a modalidade de prescrição for extintiva,
também há situações em que não podem ser alcançadas pelo prazo
prescricional, especificamente os direitos relativos à personalidade, tais
como: a vida, a honra, a liberdade e a nacionalidade. Da mesma forma, as
ações de estado de família, tais como a separação judicial, investigação de
paternidade (VENOSA, 2005, p. 599).
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Como descrito anteriormente a prescrição se divide em duas
grandes modalidades as extintivas e as constitutivas, e, portanto, qualquer
uma delas são eficazes na sua aplicação fatídica e do mesmo modo são
indispensáveis para a segurança jurídica, pois garantem a todos os atos
praticados no desenvolvimento das atividades da Administração Pública
direta e indireta, uma estabilidade administrativa e uma pacificação social.
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Por conseguinte, no ordenamento jurídico brasileiro tem grande
aplicabilidade da modalidade de prescrição extintiva, quanto à natureza
jurídica, assim leciona Nunes (2014, p. 107):
Assim como no direito brasileiro, a prescric?a?o
extintiva, em diversos pai?ses, possui natureza
juri?dica de direito material, configurando-se questa?o
de ordem pu?blica material. Ordem pu?blica, diga-se,
puramente dome?stica, com influe?ncia nos liti?gios
processos ou arbitragens intentadas na seara interna.
5

Conforme, a abordagem feita anteriormente sobre o surgimento
da prescrição, ficou confirmado que a prescrição tem como base o
ordenamento jurídico europeu, porém no direito brasileiro é possível
verificar no código de processo civil que a prescrição compreende um lapso
de tempo, de 01 (um) ano a 10 (dez) anos, conforme os regramentos de
cada matéria.
No entanto, também é viável salientar que com o advento do
Código de Processo Civil de 2015, houve uma unificação dos prazos
prescricionais. Dessa forma, as matérias pertinentes a esse código e que
não possuem regulamentação expressa do prazo prescricional, aplica-se a
regra geral que são 05 (cinco) anos.
Por fim, ao observar essa simplória abordagem do instituto da
prescrição foi possível verificar que é de grande necessidade e importância
para o sistema jurídico brasileiro, pois é dela o poder de delinear o
nascimento e a preclusão das pretensões que tem por finalidade um direito.
2 OS EFEITOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AO LONGO DO
TEMPO
183
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Os atos administrativos se transformam e criam fatos que dão
origem aos direitos, porém quando se tem o direito violado, nasce a
pretensão onde propõe uma ação com a intenção de recompor o direito
lesado, para tanto, todos esses atos praticados no convívio e nas relações
pessoais, surge da vida em comunidade, e se prolongam no tempo e
submete-se, assim como os atos jurídicos ao crivo do instituto da
prescrição, ou seja, corre o lapso temporal equivalente ao poder que possui
a parte para acionar o judiciário para recompor essa pretensão.
Assim escreve Rizzardo (2018, p. 04): “Deixando-se passar um
longo período de tempo sem o exercício dos direitos, transparece o
desinteresse, que vai se confirmando com o transcorrer de certos prazos
fixados pelo ordenamento jurídico”.
No entanto, o que se perde é o direito de ação, depois de
vencido esse prazo, que se reveste da proteção jurídica ao direito de
coerção, ou seja, não pode mais dispor de mecanismo para obrigá-lo a
pagar, a fazer, deixar de fazer ou entregá-lo, sendo assim, o direito
permanece inerte e a qualquer momento pode ser liquidado a liberalidade
do interesse do devedor. De forma que se pago depois da dilação do prazo
prescricional, o devedor de outrora também não goza de meios jurídicos
para reclamar o débito pago.
No ordenamento jurídico pátrio, “as relações jurídicas sofrem a
influência do tempo, sendo, às vezes, constituídas para perdurar por tempo
indeterminado, e outras por tempo limitado” (GUSMÃO, 2018, p. 251).
Ainda para Gusmão, elas “podem ser definida como a extinção
da obrigação por não ter exigido judicialmente o credor do devedor, depois
do vencimento da mesma, no prazo prescricional fixado em lei”.
Notadamente, como tudo na vida os atos administrativos não
são perenes, pelo contrário tem regulamento restrito quanto a dilatação
dos prazos relacionado com a prescrição, o que para o ordenamento
jurídico nacional é de suma importância já que a cada dia que passa a
justiça vem se democratizando, isso tornaria o sistema insustentável, sem o
mecanismo de controle ou a criação de barreiras, como a prescrição, que
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traz para quem tem alguma pretensão, o direito de requerer dentro dos
limites legais e não, por sua conveniência propor ação a qualquer tempo.
Ainda seguindo essa premissa da relação de manifestação dos
efeitos dos atos administrativos no tempo, haveria a necessidade de
guardar todos os comprovantes por tempo indeterminado, se não houvesse
institutos responsáveis pela implementação de barreira, tais como a
prescrição.
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Conforme já citado anteriormente a depender da matéria e do
ramo de direito a legislação traz expresso o prazo para que se opere a
prescrição e também aquelas situações em que não está regulada
especificamente a lei, delimita o prazo máximo que no código civil por
exemplo são 10 (dez) anos.
No campo do direito, o nascimento dos atos administrativos e
jurídicos surgem do convívio dos indivíduos em sociedade, porém de
caráter individual sob regras e normas, e portanto os conflitos oriundos
5
dessas relações, coincide com o início do direito de propor uma ação onde
se pretende resguardar um bem jurídico tutelado, essas pretensões se
alongam no tempo com todos os atos, que tem um lapso temporal
equivalente a sua vida no mundo jurídico o que é preferível pelo ofendido,
para Rizzardo (2018, p.03):
Deixando-se passar um longo período de tempo
sem o exercício dos direitos, transparece o
desinteresse, que vai se confirmando com o
transcorrer
de
certos
prazos
fixados
pelo
ordenamento jurídico. A ordem jurídica fixa, portanto,
prazos que considera adequados, dentro dos quais o
titular do direito deve exercê-lo definitivamente, por
exigência de segurança do tráfico jurídico, de certeza
das relações jurídicas e de paz social.
Ademais, as regras e normas a que se submete os indivíduos, são
imposições, limitações dos direitos individuais onde o Estado avoca para si
a responsabilidade de desenvolver mecanismo que regulam o convívio e ao
mesmo tempo positivar essas normas, onde se impõe limite a liberdade das
185
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591401

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

pessoas daquela comunidade, o que deixa claro, os parâmetros permitidos
dentro daquele grupo social.
Contudo, essas regras se prolongam no tempo, pois são matérias
formalmente à disposição de todos que vivem naquela comunidade, dessa
forma os conflitos são as ações que atentam contra esse direito positivado
e formal, assim, busca a subsunção ao caso concreto da norma formal
disponível, porquanto, tais atos tem a necessidade ter sua ação limitada no
tempo pela prescrição.
3 A ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS ADMINISTRATIVAS
No que diz respeito, a estabilidade das relações jurídicas, é fato
que os atos administrativos praticados no deleite da lei são requisitos
indispensáveis para a segurança jurídica, tendo assim uma grande
importância para o ordenamento Jurídico Pátrio, pois essa estabilidade é
formada pelo liame que confere a autenticidade e confiabilidade no
desenvolvimento dos atos administrativos e jurídicos, transparecendo para
a sociedade que tais práticas estabilizam o meio jurídico e social reduzindo
assim os conflitos e consequentemente as lides, o que propicia um convívio
mais harmônico em sociedade, conforme nos ensina Nohara
110):

( 2018, p.

A segurança em sentido amplo é um dos anseios
mais elementares do ser humano. Para o
desenvolvimento sadio de uma vida, faz-se necessário
um mínimo de estabilidade e proteção. No universo
jurídico, a segurança representa um valor que todo
Direito deve cumprir pelo fato de sua mera existência,
pois um mínimo de segurança é condição para que
haja justiça.
A prescrição é para a segurança jurídica uma fundação, é
medida necessária para que qualquer pessoa que se sinta de alguma
forma ofendida pelas ações dos seus pares ou do Estado e ainda, que o
regramento que rege as ações daquele grupo social venha impor
disparidade de tratamento entre pessoas em que se encontram nas
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mesmas condições do ponto de vista jurídico, essas pessoas dispõe do
direito de propor ação para intervir de modo a fazer cessar ou ao menos
amenizar os resultados advindo da lesão do bem jurídico.
No ensinamento de Canotilho (1995, p. 380) o princi?pio da
seguranc?a é composto por duas ideias ba?sicas:
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Estabilidade ou efica?cia ex post da seguranc?a
juri?dica: uma vez adotadas, na forma e procedimento
legalmente exigidos, as deciso?es estatais na?o devem
poder ser arbitrariamente modificadas, sendo apenas
razoa?vel alterac?a?o das mesmas quando ocorram
pressupostos materiais particularmente relevantes.
Previsibilidade ou efica?cia ex ante do princi?pio
da seguranc?a juri?dica que, fundamentalmente, se
reconduz a? exige?ncia de certeza e calculabilidade,
por parte dos cidada?os, em relac?a?o aos efeitos
5
juri?dicos dos atos normativos.
Contudo, tal princípio é parte de todo o ordenamento jurídico
nacional, de forma direta, como no caso do art. 2º, da Lei nº 9.784/99, Lei
do Processo Administrativo, que consagra o princípio da segurança jurídica
como um princípio indispensável para a administração pública e também se
encontra implícito no texto constitucional, art. 5º, no inciso XXXIX, onde
garante que não há crime sem lei que o defina e nem pena sem prévia
cominação legal. “O princípio da segurança jurídica é considerado como um
dos mais importantes no que se refere à atividade humana”, assim escreve
Valim (2010, p. 28).
Ainda no sentido de garantir a estabilidade, Pietro (2018, p. 943)
aponta várias críticas de autores, contrárias às expressões coisa julgada e
prescrição administrativa, pois entendem que esses dois institutos são
típicos de direitos processuais e que foram transportados para o direito
administrativo por influência dos doutrinadores.
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Neste sentido, analisa-se o entendimento do professor Martins
(2008, p. 283), com relação ao princípio da segurança jurídica e o Poder
Judiciário:
Desta forma, a segurança, a que se refere a Carta
Magna, só adquire certeza absoluta quando o Poder
Judiciário oferta a decisão definitiva, a interpretação
última, aquela que permite que seja a interpretação
seguida pelos cidadãos com confiança. É de se
admitir, portanto, que a segurança jurídica só se
completa com a certeza da interpretação pelo Poder
que a determina, e o Supremo Tribunal Federal, como
guardião da Constituição, é aquele que oferta a
interpretação última, definitiva, que orienta, sinaliza,
mostra a todos os cidadãos o caminho correto a
seguir.
Dessa forma, as relações jurídicas e administrativas necessitam
de maior estabilidade, pois esse instituto é o garantidor da continuidade
das ações que nascem da prática dos atos administrativos, ou seja, no
desenvolvimento das atividades da Administração. Nos últimos anos é
possível verificar um aumento crescente da aplicação da segurança jurídica
como corolário da estabilidade das relações jurídicas, e considerada na
doutrina como um alicerce responsável pela segurança e estabilidade do
Estado Democrático de Direito.
4 A PRESCRIÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
Na conceituação da prescrição no direito administrativo, deve-se
observar as mais variadas ramificações do direito administrativo tal
apreciação se dar de forma diferente, para os inúmeros institutos dentro
dos regramentos que compõem o direito administrativo que da mesma
forma trazem em seus textos a aplicabilidade da prescrição, contudo em
qualquer norma do nosso ordenamento jurídico a prescrição representa a
perda do direito de ação.
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Contudo, “prescrição é o fato jurídico que extingue a pretensão,
retirando do titular do direito subjetivo o poder de exigibilidade em face de
quem tenha o respectivo dever jurídico, em virtude de sua inércia dentro de
determinado prazo fixado em lei”, esse é o conceito de Carvalho Filho
(2016, p. 14).
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A
segurança
jurídica,
conforme
as
lições
do
doutrinador Machado Segundo (2014, p.184), impõe “limitações temporais
ao exercício de certos direitos (decadência), bem como à possibilidade de
se exigir do Poder Judiciário que implica terceiros a adimpli-los (prescrição).
”
Para o direito administrativo tem o instituto da Prescrição
Intercorrente Administrativa de acordo com a redação do art. 1º, § 1º da Lei
nº 9.873 de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição
em face da inércia da Administração Pública Federal, direta e indireta, no
sentido da apuração das infrações:
5

Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva
da Administração Pública Federal, direta e indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1º. Incide a prescrição no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serão arquivados de ofício ou mediante requerimento
da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação,
se for o caso (BRASIL, 1999).
No âmbito federal a lei 8.112/90, regulamenta em seu artigo 142,
que na ação disciplinar prescreve em 05 (cinco) anos as infrações que
punidas com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e
ainda destituição de cargo em comissão; e em 02 (dois) anos para
suspensão e 180 dias quando se fala em advertência. (BRASIL, 1990)
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Aqui vale destacar o entendimento de Nohara (2018, p. 304),
onde afirma que a prescrição é a regra e o contrário a imprescritibilidade é
a exceção, e ainda que o primeiro dia da prescrição no âmbito disciplinar
federal conta-se da data em que o fato se tornou conhecido pela
autoridade competente, sendo essa a regra geral.
De certa forma, o instituto da prescrição é indispensável para
manter preservada a estabilidade das relações jurídicas, também é de sua
responsabilidade a manutenção da paz social, e ainda é um dos principais
pilares do estado democrático de direito. Para Meirelles (1981, p.655):
A prescrição administrativa, como erroneamente
se diz, opera a preclusão da oportunidade de
manifestação do Poder Público sobre a matéria sujeita
à sua apreciação. Não se confunde com prescrição
civil, nem estende seus efeitos às ações judiciais. A
prescrição administrativa encontra-se expressa na
legislação pertinente, de outro modo, na falta de
regulação aplica o Decreto Federal nº 20.910/32.
Além disso, a finalidade da prescrição administrativa é que os
efeitos ficam restritos as medidas administrativas na necessidade de
estabilização das relações jurídicas que se instauram entre a Administração
Pública e os administrados e servidores públicos. Diante disso, praticado um
ato que surtiu efeito em relação ao administrado, a Administração como já
citado anteriormente, só poderá modificá-lo ou anulá-lo dentro do prazo
prescricional de 05 (cinco) anos.
5 A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E A MANUTENÇÃO DOS
EFEITOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS POR ELA ORIGINADOS
Para entender melhor a problemática da manutenção dos efeitos
dos atos ilegais é possível verificar o conflito principiológico em face desses
atos administrativos ilegais, acontece que com os princípios que se
complementam, nessa problemática aqui apresentada são antagônicos, o
que se vê são situações especiais onde a legalidade vai de encontro com a
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segurança jurídica, a boa-fé objetiva, a proteção à confiança e a dignidade
da pessoa humana, sendo os últimos balizadores da estabilidade dos atos.
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Todavia, antes de apresentar as razões para esses conflitos, se faz
necessário entender a Ação de Declaração de Inconstitucionalidade,
pressupõe algumas classificações entre elas a inconstitucionalidade formal
e/ou material, a primeira já nasce ditando normas que contrariam à Carta
Magna, ao contrário da segunda que pode ser verificada diante de
determinadas ações, atividades, etc. que afrontam o texto constitucional,
conforme escreve Barcellos (2018, p. 505):
A distinção entre inconstitucionalidade formal e
material aplica-se a normas e a atos do Poder Público
em geral quando confrontadas com o texto
constitucional. Na realidade, qualquer ato público ou
privado pode ser materialmente inconstitucional, mas
apenas atos estatais podem ser formalmente
inconstitucionais.
E isso porque a Constituição contém
5
previsões sobre como as normas devem ser
elaboradas e sobre a prática de atos pelo Estado
brasileiro. Ela determina, a rigor, aspectos formais da
atuação estatal, que devem ser observados, gerando
inconstitucionalidade formal caso descumpridos. Tais
disposições que tratam de como essas normas e atos
devem ser produzidos podem ser agrupadas em dois
grandes conjuntos.
Por conseguinte, uma teoria bastante apreciada para
estabilização dos efeitos dos atos administrativos é a manutenção dos atos
irregulares teoria bastante perigosa, porque se usada de forma
controvertida, poderá perpetuar as irregularidades, porém o fundamento é
razoável.
Contudo, promover a estabilização dos efeitos dos atos
administrativos quando ao se analisar o caso concreto e verificar que a
anulação pode trazer prejuízo ao agente e/ou a terceiros, sendo assim, a
decisão por manter o ato administrativo ilegal/viciado, mesmo que
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contrário ao princípio da legalidade, contudo justifica-se com os
fundamentos da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção à confiança,
norteando a função social dos atos administrativos. Dessa maneira, ensina
Zancaner (1993, p. 61):
Com efeito, atos inválidos geram consequências
jurídicas, pois se não gerassem não haveria qualquer
razão para nos preocuparmos com eles. Com base em
tais atos certas situações teriam sido instauradas e na
dinâmica da realidade podem converter-se em
situações merecedoras de proteção, seja porque
encontrarão em seu apoio alguma regra específica,
seja porque estarão abrigadas por algum princípio de
direito. Estes fatos posteriores à constituição da
relação inválida, aliada ao tempo, podem transformar
o contexto em que está se originou, de modo a que
fique vedado à Administração Pública o exercício do
dever de invalidar, pois fazê-lo causaria maiores
agravos ao Direito, por afrontar à segurança jurídica e
à boa-fé.
De certa forma, o conflito entre o princípio da legalidade e da
segurança jurídica juntamente com a boa-fé objetiva e a proteção à
confiança, tem seu melhor entendimento na jurisprudência e na doutrina,
no sentido de que a legalidade não pode ser absoluta quando vier abalar
consideravelmente a segurança jurídica e/ou outros princípios, sendo essa a
situação, o mais razoável é a manutenção do ato ilegal. Conforme redação
do art. 2º caput, da Lei nº 9.784/99, Lei do Processo Administrativo:
Art. 2º, caput: A administração Pública obedecerá,
dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
[...]
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III- Interpretação da norma administrativa da
forma que melhor garanta o atendimento do fim
público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de
nova interpretação”. (BRASIL, 1999)
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Desse modo, para a norma legal o mais razoável é que o gestor
se limite a não contrariar essas normas. Porém, se houver prática de ato
ilegal, a Administração deve exercer o seu poder de autotutela,
consubstanciado pelo princípio da legalidade e da moralidade
administrativa.
6 A PROTEÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E A JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
A proteção à segurança, é fator essencial ao verdadeiro Estado
Democrático de Direito e exige a facilitação do acesso aos meios de
realização de fato concreto do direito ameaçado ou lesado, o que pode ser
composto pelas orientações jurisprudenciais dos tribunais superiores que
5
servem como parâmetro necessário a conduta dos que participam da vida
social, criando legítimas expectativas de validade e eficácia dos atos
praticados.
Todavia, é possível estabelecer limitações de tempo, quanto as
mutações legislativas jurisprudenciais, o que as torna uma exigência da
segurança jurídica e da proteção da confiança, e assim constituem
postulados básicos do Estado de Direito. Não é possível uma pacificação da
vida social sem as premissas dos princípios da segurança jurídica e da
proteção da confiança onde a norma jurídica é o resultado prático das
orientações jurisprudenciais dos tribunais superiores.
Por conseguinte, a pacificação já é sedimentada nos tribunais
superiores, no sentido de que a lei nova deve respeitar o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e as situações jurídicas constituídas
sob a égide da lei vigente ao tempo de sua constituição.
Para corroborar, tem-se julgado do Superior Tribunal de Justiça,
proferido em sede de Recurso em Mandado de Segurança nº 25652, tendo
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como Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, publicado no DJe
de 13/10/2008.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS QUE
ASSUMIRAM CARGOS EFETIVOS SEM PRÉVIO
CONCURSO PÚBLICO, APÓS A CF DE 1988. ATOS
NULOS. TRANSCURSO DE QUASE 20 ANOS. PRAZO
DECADENCIAL DE CINCO ANOS CUMPRIDO, MESMO
CONTADO APÓS A LEI 9.784/99, ART. 55.
PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.
Prevalece em sede do STJ, no que diz respeito a situações
excepcionais de conflito entre o poder-dever de autotutela da
Administração de anular seus próprios atos e a limitação da ação do ente
público, em prazo decadencial de 05 (cinco) anos contida nas regras do art.
54, da lei federal nº 9.784/99.
No mesmo sentido, apregoa a necessidade de limitação nas
ações da Administração, como medida “mor” garantindo assim a função
social dos atos administrativos na eficácia da segurança jurídica.
No caso em tela, trata da não pacificação da regra de
provimento de cargo público efetivo sem concurso público por quase 20
(vinte) anos, no entendimento do ilustre Ministro relator deve prosperar o
requerimento da parte, pois à época não era pacífico tal entendimento.
Para Cruz e Tucci (2004, p. 296), há uma grande necessidade de
que a jurisprudência consolidada possa garantir a certeza e previsibilidade
do direito:
A jurisprudência consolidada garante a certeza e
a previsibilidade do direito e, portanto, evita
posteriores oscilações e discussões no que se refere à
interpretação da lei. Os cidadãos baseiam as suas
opções não apenas nos textos legais vigentes, mas,
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também, na tendência dos precedentes dos tribunais,
que proporcionam àqueles, na medida do possível, o
conhecimento de seus respectivos direitos.
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Declarou (Min. Rosa Weber) que a anulação de ato
administrativo que repercute no campo dos direitos individuais, somente
pode ocorrer oportunizando-se o direito de defesa, instaurando-se
processo administrativo. Com isso, será garantido ao administrado a
garantia do contraditório e da ampla defesa. Como é possível verificar no
voto da notável Ministra Relatora do Recurso Especial 706.698/ES, Rel. Min.
Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 10.03.2015). Onde ela afirma que com a
promulgação da Constituição de 1988, é incabível a aprovação de concurso
público fora do rol taxativo, no entanto, o caso sub judice mereceu uma
análise mais aprofundada da função exercida pelos tribunais superiores.
Conforme o entendimento da magistrada, ao conceder
provimento do recurso especial é preciso adotar interpretação na busca de
uma aplicação mais razoável a norma,
e dessa forma julgou improcedente a
5
presente ação rescisória que visava desconstituir mandado de segurança
que reconheceu o direito líquido e certo à nomeação em concurso interno
realizado no ano de 1991, sob a vigência da atual Constituição.
Ainda seguindo esse entendimento, não foi possível aceitar que
decorridos mais de 20 (vinte) anos de exercício do cargo pelo recorrido,
resguardado por sentença judicial transitada em julgado, venha exigir-lhe a
realização de concurso público para o provimento originário do cargo de
delegado no qual provavelmente se aposentaria, de todo modo, poderia
violar os princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da proteção da
confiança. Dessa forma, (RE 552145 AgR RE 552145 AgR RE 552145 AgR RE
552145 AgR RE 552145 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgamento em 27.10.2017, DJe de 14.11.2017). No mesmo sentido:
RE 466.546/RJ, Rel. Min. 2ª Turma, DJ 17.3.2012; RE 442.683/RS, Rel. Carlos
Velloso, 2ª Turma, DJ 24.03.2003; e ARE 788.433/RJ, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 2ª Turma, DJe 27.05.2014. Com a edição da Carta da
República, (CF, art. 37, II), ficou instituído o concurso público como forma
de investidura em cargo ou emprego público.
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Contudo, foi somente em 17.02.1993, na MC na ADI 837-4, que o
STF suspendeu a eficácia do art. 8º, III e do art. 10, X, parágrafo único, da Lei
8.112/1990, com efeito ex nunc, prevalecendo a orientação do não
cabimento de concursos internos e, na sessão realizada em 27.08.1998, foi
julgado o mérito da referida ADI, sendo declaradas inconstitucionais as
formas de provimento derivado representadas pela ascensão, transferência
e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos, com efeito ex
nunc.
De acordo com entendimento desta Corte Superior nos votos
dos ilustres Ministros, pôde se verificar que a transposição da parte autora
de um cargo público para o outro do qual deu origem a essa demanda,
ocorreu em 02/04/1990, portanto não há que falar em ofensa ao artigo 37,
II, da Constituição Federal, no entendimento da jurisprudência desta Corte.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pela observação dos aspectos analisados, foi constatado que o
princípio da segurança jurídica se encontra diretamente ligado aos direitos
e garantias fundamentais do Estado Democrático de Direito. E que toda
sociedade deve possuir uma ordem jurídica, onde o princípio da segurança
jurídica, encontra-se implícito ao seu valor de justiça.
Dessa forma, pode se dizer que a segurança jurídica é formada
por diversos institutos, como o respeito ao direito adquirido, o devido
processo legal e a irretroatividade da lei. Contudo a lei é fonte primária da
segurança jurídica desde que elaborada pelos representantes eleitos pelo
povo.
De certa maneira, a jurisprudência tem como sua principal
função a criação de novas súmulas, pacificando assim o entendimento
relativo a matéria discutida, onde o Supremo Tribunal Federal é o órgão
responsável pela estabilidade, através da interpretação e da aplicação da
norma formal ao caso concreto com a finalidade de manter a segurança
jurídica, o que é indispensável para um ambiente sem conflito e pacífico.
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Além disso, a permanente manutenção da prescritibilidade, em
face dos atos que derivam de leis inconstitucionais, isso significa dizer que a
qualquer tempo a Administração pode invocar o princípio da autotutela
para modificar ou anular os mesmos, fazendo com que em tais atos seja
impossível de se alcançar a estabilidade.
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BRANDÃO ARAÚJO (Orientadores)
RESUMO: O presente artigo jurídico teve como objetivo analisar a eficácia
da lei 12.398/2011 frente a alienação parental praticada por avós no âmbito
familiar, especialmente no que diz respeito ao melhor interesse do menor e
das garantias à convivência comunitária e familiar a partir dos
aspectos sociais, jurídicos,psicológicos e de saúde pública. A temática da po
ssível ineficiência do Estado mostra sua relevância diante da necessidade de
garantir a plena proteção ao melhor interesse da criança não apenas com
os direitos resguardados à todos pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, mas também com o intuito de preservação do Direito à
convivência familiar, onde por ora observamos uma realidade de frequentes
violações,
onde
o Estado encontra um desafio real decessar a alienação parental ao mesmo t
empo em que tenta garantir o direito à convivência familiar que é
assegurada pela lei 12.398/2011. Destarte, pretendeu-se aqui provocar uma
discussão crítica sobre a preservação de direitos e deveres,
onde foi analisado a possibilidade ou não de tornar eficaz o direito à convivê
nciafamiliar como o melhor interesse do menor mesmo diante da
alienação parental.
Palavras-chaves: direito, alienação parental, melhor interesse do menor,
direito à convivência familiar, lei 12.398/2011, direitos e garantias.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A proteção ao melhor interesse do menor
sob a pespectiva do direito à convivência familiar. 2.1 Aspéctos gerais
da alienação parental e a síndrome de alienação parental (sap). 2.2 O
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direito de visita assegurado aos avós frente a alienação parental
praticada por eles. 3. Conclusão. Referências.

1. INTRODUÇÃO
O estudo a seguir tem como objetivo analisar a viabilidade de cessar
aalienação parental praticada 5por avós e garantir ao mesmo tempo o
direito de visita que lhes é assegurado pela lei 12.398/2011, visando
sempre o melhor interesse do menor e o direito à convivência familiar
garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Verificar-seá ao longo desse estudo os aspectos da alienação parental, tantoquanto se
us efeitos negativos que atingem diretamente o menor, e a forma como o
Estado lida com tal prática e os meios utilizados para cessá-la.
Não obstante, será analisado se é viável preservar o direito à
convivência familiar assegurado aos avós pela lei 12.398/2011 diante da
alienação praticada por eles, o Estado tem então um impasse onde deve
buscar através da ponderação uma solução viável que traga o menor
dano possível ao menor.
Por fim, o objetivo do presente estudo é trazer à tona essa
problemática que está cada vez mais presente no nosso cotidiano, onde
serão analisados os direitos assegurados tanto ao menor quanto aos
avós, onde buscaremos visualizar com clareza quais desses direitos
devem ser preservados quando da alienação parental.
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Serão abordados os meios jurídicos e psicológicos pertinentes para
cessar a alienação parental e proteger o menor sem que seja necessário
excluí-lo da convivência familiar com os avós.
A metodologia de pesquisa foi utilizada através de estudos em
diversas literaturas relacionadas com o tema, além de análises em
sentenças proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e
demais Estados, buscou-se a correlação com a Constituição Federal
de 1988, do Estatuto da Criança e doAdolescente, além da Lei 12.398/2011
que nos traz à ótica sobre o direito à convivência familiar e a Lei
12.318/2010 que traz o tema sobre a Alienação Parental, além disso,
foram abordados diversos artigos relacionados com o tema em questão.
Enfim, nas seções seguintes serão abordados, primeiramente na
seção 2.1, as garantias que protegem a criança e adolescente, dentre elas,
o preceito fundamental do direito à convivência familiar como direito
motriz para um desenvolvimento saudável e fundamental a qualquer ser
humano em composição, supervenientemente, na seção 2.2, serão
abordados os aspectos gerais da Alienação Parental e da Síndrome de
Alienação
parental,
tanto
o
seu
conceito, ospraticantes, como a forma que o judiciário tem lidado com essa
questão tão delicada visando sempre o melhor interesse do menor, já na
seção
2.3,
traremos
a
figura
dos
avós como
alienadores e abordaremos a delicada situação de cessar aAlienação Paren
tal praticada por eles versus o direito preceituado na Lei 12.398/2011 que
assegura aos avós o direito de visita e convivência com o neto, por fim,
considerações finais e referência.

2. A PROTEÇÃO AO MELHOR INTERESSE DO MENOR SOB A PESPECTIVA
DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR
Nos dias atuais o conceito de família vem sendo modificado
gradativamente
de
forma
positiva, ampliando a ideia de um modelo antigamente padronizado defa
mília onde no contexto
atual deixou de ser apenas uma unidade de produção eprocriação, onde to
dos estão trabalhando
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em torno de um chefe sob sua autoridadee “passou a ser palco da realizaçã
o dos seus integrantes
através da exteriorizaçãode seus sentimentos de afeto, amor e solidarieda
de mútua”.[1] Convém,
ainda,ressaltar que “a existência de filhos do casal deixou de ser função ess
encial docasamento, podendo ser uma consequência natural, não mais o
motivo do casamento”.[2]
Segundo Maria Berenice Dias: agora, o que ident
ifica afamília não é nem a celebração
do casamento nem adiferença do sexo do par ou o e
nvolvimento de caráter sexual.O
elemento distintivo da família, que a coloca sob o m
anto dajuridicidade, é a presença de um vínculo
afetivo a unir as pessoas com identidade de projetos
de
vida
e
propósitos
comuns,
gerando
comprometimento mútuo. Cada vez mais, a ideia de
família se afasta da estrutura do casamento.[3]
5

A família se tornou extremamente responsável pela educação dos
seus filhos e pela sua criação, além do dever de orientá-los para uma vida
profissional e de inseri-los nos ensinamentos de solidariedade e
cooperação recíproca.
Com isso, o que se espera de uma família, é que ela transmita a
proteção, os cuidados e os ensinamentos de afeto, o desenvolvimento
dos vínculos de pertencimento, além da construção da identidade e da
inclusão social na comunidade onde vivem, por fim, que promovam uma
boa qualidade de vida aos seus membros, porém, as expectativas com
relação a essa promoção de boa qualidade de vida são apenas
possibilidades e não garantias.
Com isso, nosso sistema normativo foi percebendo uma necessidad
e deadequação para lidar com as questões envolvendo a criança e ao
adolescente, era necessário que as normas em vigor fossem mais
protetivas, abrangentes e eficazes em todo território nacional.
E, nesse momento, cabe destacar que a “Constituição Federal de
1988, pela primeira vez na história brasileira, abordou a questão da
criança como prioridade absoluta e a sua proteção passou a ser dever da
família, da sociedade e do Estado”.[4] Assim, “a Carta Constitucional de
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1988 trouxe e coroou significativas mudanças em nosso ordenamento
jurídico, estabelecendo novos paradigmas”.[5]
A Constituição Federal de 1988 é taxativa ao dizer que “é dever da fa
mília, dasociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, a saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão”.[6]
Através da Doutrina de Proteção Integral, a criança e o adolescente
transformam-se em sujeitos de direitos, cheios de proteções, garantias e
prerrogativas. Contudo, o direito de uns é a obrigação de outros, e como
demonstrado no parágrafo anterior, a Constituição Federal enumerou
quem são os responsáveis por dar efetividade a esse leque de garantias.
No entanto, como elucidou Juliana Rodrigues de Souza, “mesmo
que o texto constitucional responsabilizasse a família, o Estado e a
sociedade
para
assegurar
a proteção
e
a
efetivação dos direitos da população infantojuvenil, a sociedadeprecisava de algo para colocar
em prática aquilo que já estava documentado. Éneste contexto que o legis
lador promulgou, em 13 de setembro de 1990, a Lei nº 8.069, alcunhada
de Estatuto da Criança e Adolescente – ECA”.[7]
O ECA ampliou o rol de direitos da criança e adolescente e
estabeleceu a devida proteção devendo não apenas a família, mas a
comunidade, sociedade em geral e ao Poder Público, tratando com
efetiva prioridade os direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, lazer, à profissionalização, àcultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária.[8]
Nesse sentido vale enfatizar um ponto abordado por Dalmo de
Abreu Dallari:
As entidades aí referidas são as formas básicas
de convivência. Ao acrescentar a comunidade à
enumeração constantes da Constituição, o
legislador apenas destacou uma espécie de
agrupamento que existe dentro da sociedade e que
se caracteriza pela vinculação mais estreita entre os
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Com isso vemos que a responsabilidade da família é um dever
universalmente conhecido como um dever moral, pois a família é quem
realmente conhece “as necessidades, deficiências e possibilidades da
criança, estando portanto, apta a dar a primeira proteção”.[10]
“De forma que ‘se a família for omissa no cumprimento de seus
deveres ou se agir de modo inadequado poderá causar graves prejuízos à
criança ou ao adolescente [...]’[11], e ainda, ‘o distanciamento entre pais e
filhos produz sequelas de ordem emocional e reflexos no seu sadio
desenvolvimento[12]”.
Entre os direitos fundamentais da criança e adolescente, destacamse odesenvolvimento sadio e harmonioso, o respeito e à dignidade como
pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de
direito civis, humanos e sociais, e ainda, de extrema importância, o direito
à convivência familiar e comunitária.[13]
Visando garantir tais direitos, os profissionais do direito caminham
5
em busca de conhecimentos em outras áreas como a psicologia,
psicanálise e a sociologia, abordando de forma efetiva todos os recursos
disponíveis com a finalidade de preservar, ao máximo, a integridade da
criança.
“’A criança, para o pleno e harmonioso desenvolvimento de sua
personalidade, deve crescer no seio da família, em um ambiente de
felicidade, amor e compreensão.’ Convenção Internacional sobre os
Direitos das Crianças (1989)”.[14]
Nesse contexto, vale destacar os ensinamentos
de Marta de Toledo Machado. Para a autora, o
ponto focal no qual se apoia a concepção positiva
do texto Constitucional é a compreensão de que a
criança e o adolescente que se encontram em
condição
de
pessoas humanas emdesenvolvimento, se encontra
m em situação especial e demaior
vulnerabilidade. Com isso, é possível afirmar que sej
ustifica a outorga de um regime
especial
para
garantir direitos. A autora ainda reforça outro
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aspecto relevante de que o ordenamento jurídico
brasileiro confere à criança e ao adolescente um
tratamento
mais efetivo e abrangente,justamente pela condição
de seres vulneráveis com relação
aos seres adultos.[15] Da mesma forma, Tânia da
SilvaPereira esclarece que: [...] direitos inerentes a
todas as crianças e adolescentes possuem
características específicas devido à peculiar condição
de pessoas em vias de desenvolvimento em que se
encontram e que as políticas básicas voltadas para
juventude
devem
agir
de
formaintegrada entre a família, a sociedade e o Esta
do.Recomenda-se que a infância
deverá
ser
considerada prioridade imediata e absoluta,
necessitando de consideração especial, devendo sua
proteção sobrepor-se às medidas de ajustes
econômicos, sendo universalmente salvaguardados
os seus direitos fundamentais.[16]
A família então, passou a ter um papel
indispensável no desenvolvimento da sociedade,
sobretudo com a busca da garantia da dignidade
humana para todos os membros. A criança e o
adolescente passaram a ser sujeitos de direitos,
merecedores da proteção integral e de absoluta
prioridade em seu tratamento.[17]
O poder familiar denominado em si, deriva de cuidados especiais q
ue osadultos devem para com a criança e o adolescente, principalmente
por estarem em fase de desenvolvimento, pois são nos primeiros anos de
vida que eles necessitam de um amparo maior para a formação da sua
personalidade, onde devem ter o direito de viverem em um ambiente
com educação, amor, carinho, respeito, e dentre tantas outras coisas,
além de ter alguém para defender-lhes seus direitos, contudo, tais
práticas geralmente são exercidas pelos pais dentro do poder familiar.
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Associamse estas colocações ao que diz Kátia ReginaFerreira L
obo Andrade Maciel: O poder familiar, pois, pode ser
definido como um complexo de direitos e deveres
pessoais e patrimoniais com relação do filho menor,
não emancipado, e que deve ser exercido no melhor
interesse deste último. Sendo um direito-função, os
genitores biológicos ou adotivos não podem abrir
mão dele e não o podem transferir a título gratuito
ou oneroso.[18]
E, exatamente por essa razão que afirmamos que o poder familiar
trata-se
de
um
compromisso exercido conjuntamente pelos pais visando sempre a proteç
ãoao melhor interesse do infante.
Além do mais, existe a garantia da convivência familiar como
direito
fundamental.
“Os filhos têm o direito à convivência com os pais, e tem anecessi
5
dade inata do afeto
do seu pai e da sua mãe, porque cada genitor tem uma função
específica no desenvolvimento da estrutura psíquica dos seus filhos”.[19]
“A convivência familiar é de fato considerada uma necessidade esse
ncialpara a criança e o adolescente, pois é na família que se estabelecem
as primeiras relações de afeto, de modo que proporciona um
desenvolvimento sadio do ser humano em processo de formação”.[20]
Conceituamos, pois, a convivência familiar como um direito fundam
ental detoda pessoa de viver junto da família, em um ambiente de afeto e
cuidados mútuos, considerado como direito vital de uma pessoa
em formação.
“Contudo, nem sempre a família cumpre o seu papel de proteger os
filhos,muitas vezes existem uma omissão no cumprimento dos seus
deveres, podendo trazer diversos danos à criança e adolescente”. [21]
“Conviver em família e na comunidade é sinônimo de segurança e
estabilidade para o desenvolvimento de um ser em formação”.[22]
Em contrapartida, afastar a criança do núcleo familiar representa
grave violação do direito à vida do infante, porém, “percebe-se, pois, que
as crianças são extremamente sensíveis ao ambiente em que vivem,
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reagem e captam automaticamente o humor das pessoas que se
encontram à sua volta e absorvem desde cedo o estado emocional de
seus
pais
e
familiares”.[23] “Por isso é tãoimportante lembrar que a família é de fato a
principal responsável por garantir a efetivação dos direitos fundamentais
da criança e adolescente”.[24]
Ao contrário do que se imagina, o direito de visita do menor é
assegurado não somente aos pais, mas se estende aos avós, tios, primos,
padrinhos, padrastos, madrastas e demais interessados ao convívio com a
criança.
Segundo Luiz Fernando Pereira, “[...] Salienta-se que a extensão do
direito de visitas aos seus interessados se deve a consagração do direito
de menor, um direito subjetivo cuja fundamentação está relacionada ao
artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente”.[25]
Portanto, todos os interessados ao convívio com a criança tem o
direito de visita assegurado, desde que atendam aos requisitos
primordiais ao melhor interesse da criança, visando sempre fortalecer os
laços familiares e afins, como podemos observar no artigo 4º do Estatuto
da Criança e adolescente que preceitua que:
[...] é dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, aefetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária.[26]
Com isso o Estado visa sempre assegurar o direito a convivência
familiar para que a criança tenha uma estrutura sólida e de laços com
aqueles de seu convívio, sempre buscando efetivamente o melhor
interesse do menor.
Por fim, diante dessa problemática, deve-se buscar uma solução
que zele pelo melhor interesse da criança, a partir do momento que a
família
não
consegue
cumprir
o
seu
papel
fundamental de garantir os direitos da criança e adolescente, oEstado dev
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e intervir para que se faça valer a garantia de tais direitos de forma eficaz
e prioritária, como nos informa a Constituição Federal de 1988.

2.1 ASPÉCTOS GERAIS DA ALIENAÇÃO PARENTAL E A SÍNDROME
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DE ALIENAÇÃO PARENTAL (SAP)
A prática da alienação parental já perpetua a várias décadas,
porém,
no
Brasil,
a
lei que
trata do assunto só foi sancionada em 26 de agosto de 2010, sendoela a le
i nº 12.318/2010, que trouxe em sua redação as figuras do alienante e do
alienado, além do conceito e das medidas judiciais que deverão ser
aplicadas caso seja constatado o ato de alienação parental.
Segundo Marco Antônio Garcia, o conceito da figura do alienante e
alienado se dá a: “àquele que busca afastar e dificultar a presença do
outro na esfera de relacionamento com os filhos, outorga-se o nome de
‘genitor alienante’ e, ao outro genitor dá-se o nome de ‘genitor
5
alienado’”.[27]
A alienação parental é a interferência psicológica negativa feita
pelos genitores, avós, tios e demais parentes de convívio próximo da
criança,
com
o
objetivo
de
destruir
a
imagem
que ela tem de seu genitor, com a finalidade de obteralguma vantagem pa
ra com a criança, seja por querer o amor e respeito da criança somente
para si, como para que a criança deixe de admirar e fortalecer laços com
o seu genitor, ou até mesmo para forçar a criança a escolher um lado
onde o alienante se mostra como vítima, fazendo com que a criança
repudie tudo aquilo que o desagrade.
Segundo Fernanda Molinari, “a Alienação Parental ‘enquanto
fenômeno social, psicológico e jurídico, tem sido uma constatação
frequente no âmbito do direito de família’.[28] E nesse sentido, Maria
Berenice Dias alerta que é uma prática que sempre existiu, contudo, só
agora passou a receber a devida atenção”.[29]
“Para que se possa compreender melhor o seu significado, Rosana
Barbosa
Cipriano
Simão argumenta que se trata de uma prática que ocorre na reestruturação
familiar”,[30] “a criança é programada pelo ente familiar, que
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normalmente detém sua guarda, para que se distancie do outro genitor,
podendo tal fato ocorrer de maneira consciente ou inconsciente”.[31] Sob
o mesmo ponto de vista, Jorge Trindade esclarece:
A síndrome da alienação Parental é um
transtorno psicológico que se caracteriza por um
conjunto de sintomas pelos quais um genitor,
denominado cônjuge alienador, transforma a
consciência de seus filhos, mediante diferentes
formas
e
estratégias
de
atuação, com o objetivo de impedir,obstaculizar ou d
estruir seus vínculos com o outro
genitor,denominado cônjuge alienado, sem que exist
am motivos reaisque justifiquem essa condição.[32]
Na verdade, não existem motivos “para que a criança odeie, despre
ze outema o genitor alienado, sem justificativa real”.[33]
Sem contar que, o filho é convencido de fatos que não existem,
porém,
a
criança
nem
sempre tem discernimento para avaliar que está sendo ou nãomanipulada
e acaba por acreditar no que lhe é dito de maneira insistente e repetitiva,
por fim, a criança acaba aceitando como verdadeiro tudo aquilo que lhe é
informado pelo alienante.[34]
Além disso, nos dias atuais podemos constatar que o leque de
quem pode praticar a alienação parental se estende a diversas vertentes.
A alienação geralmente é praticada por um dos genitores em caso
de divórcio onde o genitor detentor da guarda pratica a alienação
parental para enfraquecer o vínculo da criança com o outro genitor, esse
ato dentro dessas circunstâncias também pode ser praticado pelos
avós da criança, tios e outrosparentes próximos com a mesma finalidade, p
orém, uma novidade vem sendo observada dentro desse contexto, onde a
alienação é praticada pelos avós em desfavor do genitor detentor da
guarda onde residem todos na mesma casa, apenas com a
finalidade de substituir a autoridade do genitor, os avós praticam aalienaç
ão no período em que estão em poder da criança, para que o genitor
trabalhe ou em outra circunstância diversa, onde aproveitam a
oportunidade, para denegrir a imagem que a criança tem do genitor e
210
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591401

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

com isso obter o amor e respeito da criança apenas para si,
consequentemente enfraquecendo o laço da criança com seu genitor
colocando-o em uma posição de mau e bom, sendo o alienante o bom e
o genitor alienado o mau.[35]
Contudo, a alienação praticada pelos avós dentro do contexto
familiar onde todos residem na mesma casa se torna uma situação de alta
complexidade, visto que fica mais difícil obter uma solução satisfatória
para cessar a alienação parental.
Com isso percebemos ser fato incontestável a prática da alienação
parental em diversos contextos e com diversas pessoas, sendo elas de
prejuízos psicológicos imensuráveis para a criança.
Marco Antônio Garcia de Pinho, diz que:
[...] além de afrontar questões éticas, morais e
humanitárias, e mesmo bloquear ou distorcer
valores e o instinto de proteção e preservação dos
filhos, o processo de alienação também agride
frontalmente dispositivo constitucional, uma vez
5
que o artigo 227 da carta maior versa sobre o dever
da família em assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito constitucional a
uma convivência familiar harmoniosa e comunitária,
além de coloca-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão, assim como o artigo 3º do
Estatuto da Criança e Adolescente.[36]
Dentro dessa perspectiva, podemos afirmar que a Lei nº 12.318 de
2010chegou em boa hora, visto que tal lei dispõe em seu artigo 2º, que:
[...] a interferência na formação psicológica da
criança ou do adolescente promovida ou induzida
por um dos genitores, pelos avós ou pelos que
tenham a criança ou adolescente sob sua
autoridade, guarda ou vigilância para que repudie
genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento
ou
a
manutenção
de
vínculos
com
este,[37] caracteriza-se como Alienação Parental.
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A
Lei
12.318/2010
pretendeu
definir
juridicamente a alienação parental e a figura do
alienante e alienado, permitindo assim, maior grau
de segurança aos operadores do direito na
identificação e caracterização de tal fenômeno. No
mais, a existência de uma definição permite ao Juiz,
em casos de menor complexidade, identifica-la e
inferir efeitos jurídicos emergenciais visando a
proteção imediata da criança ou do adolescente,
restringindo se necessário, o exercício abusivo da
autoridade parental.[38]
No seu artigo 3º da referida Lei “a prática de ato de alienação
parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de
convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações
com o genitor e com o grupo familiar [...]”.[39]
Segundo Sandra Inês Feitor:
A alienação parental representa um fenômeno
no âmbito familiar que objetiva a exclusividade da
convivência e dos afetos, com a consequente
exclusão de um dos genitores e/ou demais
familiares da vida da criança ou do adolescente. No
entanto, não se pode banalizar e acreditar que em
todas as discórdias familiares caracteriza-se a
alienação
parental.
Torna-se
necessário
compreender o fenômeno e analisar cada caso
concreto com muita cautela, afastando-se das ideias
vagas, dos preconceitos ou das erradas
conceituações.[40]
Nesse contexto, é de fundamental importância, analisar as “diversas
consequências para a criança e o adolescente quanto aos aspectos
psicológicos e comportamentais apresentados perante um caso de SAP
ou de alienaçãoparental”.[41]
em

Nos dias atuais, o judiciário vem buscando cada vez mais amparo
laudos
feitos
por
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psicólogo e assistentes sociais para que consiga julgarassertivamente cada
situação para cessar ou prevenir qualquer dano ao menor.
Como essa primeira avaliação é de certo muito subjetiva, os
magistrados tem utilizado de meios mais complexos para que se
obtenham laudos mais detalhados e com isso tenham ciência da real
situação da alienação parental para só então julgar o caso em si.
Algumas dessas inovações vem abarcada pelo artigo 5º da lei
12.318/2010,
onde
se
destaca a perícia como meio necessário para a comprovação da alienaçãop
arental, situação pela qual o magistrado em posse do laudo pericial se
sente mais seguro para proferir o seu julgamento, aliada com as demais
provas que já foram produzidas em todo o processo.
Tal laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica, onde
serão realizados inúmeros procedimentos com todas as partes envolvidas
para que se possa ter ciência da real situação da alienação.[42]
Após a constatação da alienação parental, medidas urgentes
deverão
ser
tomadas
pelo
magistrado, podendo ser elas o5imediato afastamento da convivênciado al
ienante com o menor ou até mesmo medidas mais brandas onde as
partes serão orientadas e farão acompanhamento psicossocial constante
para que se cesse a prática da alienação.
No cenário jurídico Brasileiro, as decisões dos Tribunais vem
evoluindo nesse sentido, já conseguimos encontrar decisões em casos
concretos onde a prática da alienação parental é repudiada e tida como
uma afronta ao direito fundamental à convivência familiar e deve ser
fortemente repelida pelo ordenamento jurídico, além de afirmarem que a
prática da alienação parental em si, caracteriza-se uma forma de abuso,
com sérias e inevitáveis consequências psicológicas à criança.
Nesse cenário, Jorge Trindade enfatiza que “sem um tratamento
adequado,
a
síndrome
da alienação parental pode produzir sequelas capazes de perdurar pelavid
a adulta, gerando um ciclo de repetição intergeracional”,[43] “além disso,
a alienação parental é uma condição capaz de produzir diversas
consequências nefastas, tanto em relação ao cônjuge alienado como para
o próprio alienante, mas seus efeitos mais dramáticos recaem sobre
os filhos”.[44]
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Portanto, diante de todos os malefícios causados pela alienação
parental, a criança sem sombra de dúvidas é a principal vítima, visto que
ela tem menor ferramentas de defesas e autoimunidades.
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2.2 O DIREITO DE VISITA ASSEGURADO AOS AVÓS FRENTE A
ALIENAÇÃO PARENTAL PRATICADA POR ELES
Nos dias atuais, sempre nos deparamos com algum caso que
remeta a prática da alienação parental, onde muitas pessoas ainda
consideram
que
essa
prática
só
se
dá
com
os
genitores devido a ruptura dos laços matrimoniais, porém,outras questões
vem sendo abarcadas pelo judiciário, onde nos deparamos com esse
alienante inserido dentro do seio familiar, morando e convivendo
continuamente com a criança e adolescente e praticando a alienação
parental em desfavor do próprio genitor detentor da guarda.
O fato é que, os avós, que ficam com os netos para que os genitore
strabalhem, estudem
ou algo semelhante, acabam por praticar alienação parental aobuscar ness
e momento que estão sob o poder da criança e adolescente aumentarem
sua
autoridade,
se
entendem
no
direito
de
serem mais pais e mãesdos netos simplesmente por ajudarem na sua criaç
ão, com isso, acabam enfraquecendo o vínculo entre a criança e
adolescente com o seu genitor detentor da guarda, onde por diversas
vezes se depara em situações onde a criança e adolescente repudia
qualquer ato ou fala praticada pelo genitor, visto que entende ser de
maior valia o que lhe é dito pelos avós.
Em diversas situações foi observado que os avós falam mal dos
próprios filhos detentores da guarda para a criança e adolescente, além
de serem permissivos tirando assim toda a autoridade do genitor em
diversas situações, observa-se casos em que os avós quando em poder da
criança, incentivam-na a chamá-los de pai e mãe gerando uma enorme
confusão na cabeça da criança que perde a noção de quem é de fato seu
pai e mãe e acaba por se afastar do seu genitor, sem contar que eles
usam da permissividade para manipular a criança e adolescente, sem
pensar em nenhum momento no mal que está a causar a eles, pensam
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apenas na sua satisfação pessoal de trazer a criança e adolescente para o
seu
lado,
fazendo
com
que
seja uma disputa entre os avós e o genitor, onde oobjetivo principal é bus
car com que a criança e o adolescente tenha mais amor, carinho e
devoção apenas para si, colocando por escanteio toda a autoridade
dogenitor.
Os avós usam de argumentos para tal prática o fato de ficarem
com a criança e adolescente em seu poder para que os pais trabalhem,
justificativa absurda na tentativa de se eximir de qualquer
responsabilidade por danos causados a criança por toda essa confusão
psicológica advinda da prática da alienação parental. Com isso o
Judiciário vem encontrando grande dificuldade para cessar a prática da
alienação parental nesses casos, visto que a criança e o adolescente
residem na mesma casa que os avós alienantes, trata-se de uma situação
de extrema complexidade e muito delicada, pois ao buscar o amparo da
Lei, nos deparamos com o direto à convivência familiar previsto pela
Constituição Federal de 1988 além do direito a convivência com os avós
5 porém, a lei 12.318/2010 que versa sobre
preceituado na Lei 12.398/2011,
a alienação parental, traz em sua redação que nos casos onde não se
consiga uma resolução amigável, informando ao alienante os prejuízos
causados a criança e ao adolescente para que ele cesse a prática da
alienação parental, serão tomadas medidas mais drásticas, onde o
alienante perde de fato o direito de convivência com a criança e
adolescente, com isso, estamos em um impasse judicial dentro desse
contexto, visto que ficaria inviável cessar a convivência entre os avós
alienantes e a criança e adolescente pelo fato de ambos residirem no
mesmo local, portanto, mesmo após tomarem ciência sobre o mau
causado pela alienação parental, os avós alienantes optarem por não
cessar a prática ainda não existe amparo judicial que traga uma solução
alternativa para o caso concreto.
Jorge Trindade nos fala sobre o impacto trazido a criança e
adolescente pela prática da alienação parental, vejamos:
Compreendese, portanto, que a SAP é considerada umaforma gra
ve de maltrato e de abuso contra a criança e
adolescente que se encontra fragilizado por estarem
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vivendo
um conflito que envolve a figura de seus próprios pa
is. Junta-se a isso o fato de que o alienador, como
todo abusador, é um ladrão de infância, que utiliza a
inocência da criança para atacar o outro. A inocência
e a infância, uma vez roubadas, não podem mais
ser devolvidas.[45]
O direito de visita é assegurado aos avós, como prevê a lei
12.398/2011,
porém,
em
se
tratando de alienação parental praticada pelos mesmos, tal direitonão dev
erá ser exercido, visto que, o judiciário buscará sempre o melhor interesse
do menor.
Com isso, tal situação se torna delicada, pois o direito ao convívio fa
miliar éassegurado pela Constituição da República, e com isso o
magistrado deverá encontrar um meio no qual se consiga cessar a
alienação sem que com isso exclua a convivência dos avós com o neto.
Deverá, portanto, o magistrado buscar amparo através de outros
profissionais, como o assistente social e o psicólogo onde serão
abordados todos os envolvidos para se conscientizarem do mal causado
pela prática da alienação parental e com isso cessar os danos advindos
desta prática.
Contudo, após todo esse amparo psicossocial, caso ainda persista o
ato de alienação parental, o magistrado deverá optar por sanções mais
severas para que seja cumprida a Lei, como multas por descumprimento,
entre outras, e mesmo assim não havendo solução, os avós deverão
perder o direito ao convívio com o neto, visando sempre o melhor
interesse do menor.
Com isso notamos que nos casos em que exista a prática da alienaç
ãoparental praticada pelos avós, o mais indicado é que eles percam o
direito de convivência que lhes é assegurado pela lei 12.398/2011.
Além disso, é de suma importância que a prática da alienação
parental seja detectada o mais breve possível, pois quanto antes ocorra a
intervenção psicológica e jurídica, menores serão os prejuízos causados e
melhor o prognóstico de tratamento para todos.[46]
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Diante de toda essa dificuldade apresentada, faz-se necessário que
Juízes, advogados, assistentes sociais, psicólogos e a sociedade tomem
ciência e conheçam da alienação parental, e a partir disso, busquem a
prevenção de sua ocorrência, evitando assim, os diversos danos advindos
dessa prática.[47]
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3. CONCLUSÃO
Os direitos garantidos a criança e ao adolescente sofreram grandes
alterações nos últimos tempos, se tornaram uma grande conquista o
reconhecimento de que a criança e o adolescente são sujeitos de direito
que necessitam de amparo imediato e urgente.
A Constituição Federal de 1988 veio trazendo essas garantias
fundamentais à criança e ao adolescente, e o ECA veio para concretizar e
tornar viável o que narra a constituição, reforçando assim as garantias
destinadas à criança e ao adolescente, nos dias atuais, com o advento da
Lei 12.398/2011 que assegura o direito à convivência familiar, mostra a
5
preocupação do legislador em assegurar
acriança e ao adolescente o direi
to a uma convivência saudável inserida no contexto do seio familiar, da
mesma forma que a Lei 12.318/2010 que narra a Alienação Parental, veio
para garantir mais proteção ao menor e para garantir a convivência
saudável entre a criança e o adolescente com o seu genitor, sem que aja
interferências nessa convivência por motivos escusos.
Observamos hoje, uma preocupação maior não só do Estado mas d
asociedade em geral, na forma como as crianças e adolescentes veem
sendo inseridos na sociedade, hoje em dia, preocupamo-nos mais com os
impactos psicológicos causados por um contexto familiar perturbado,
pois é dentro do seio familiar que a criança aprende sobre respeito, amor
ao próximo, compaixão, entre tantas outras coisas primordiais para o
seu desenvolvimento.
A criança e o adolescente, devem ter um lar cheio de amor, paz,
respeito, onde terão base para se prepararem para a sua vida em
sociedade.
Os impactos causados pela alienação parental perpetuam por toda
a vida da criança e adolescente, gerando transtornos inimagináveis e de
difícil
reparação,
visto
que
mesmo
depois
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de adulto, quando se toma consciência da alienaçãopraticada e de como is
so afetou no convívio e no amor e afeto com o genitor, esse adulto que
um dia foi uma criança alienada passa a se sentir culpado, quando se
percebe que não se pode voltar no tempo para recuperar o que foi
perdido, ou melhor, recuperar o que lhe foi roubado.
Portanto, é de extrema importância que todos tomem consciência
das
causas
e
efeitos
da alienação parental, para que a prática cesse o quanto antesevitando por
tanto, todos os efeitos devastadores advindos.
Além disso, deve-se punir rigorosamente aqueles que praticam a
alienação parental, visto que é um caminho sem volta, o direito que é
tirado da criança e do adolescente na prática da alienação parental nunca
mais poderá ser recuperado, sem contar em toda afetação psicológica
que provavelmente gerará transtornos ainda maiores a essa criança
quando
adulta.
Por
fim, é fundamental a reflexãoacerca da
alienação parental e da síndrome da alienação parental (SAP), para que,
assim, se possa intervir sobre os diferentes fatores sociais, jurídicos,
políticos e legislativos, pois a alienação parental é um problema social,
que
silenciosamente traz consequências trágicas para as gerações futuras.
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RESUMO: Este estudo objetiva contribuir para um melhor entendimento
acerca da dinâmica da Sindicância e do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal e dos procedimentos adotados,
via de regra, pela Administração Pública Federal, quando esta é
compelida a apurar o ilícito administrativo e punir o respectivo agente
infrator.
Palavras-chaves: Sindicância. Processo Administrativo disciplinar. Ilícito
administrativo. Caráter punitivo.
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1 INTRODUÇÃO
Esta pesquisa é fruto de estudos no âmbito do direito administrativo,
em especial, no que diz respeito aos meios de apurar os atos ilícitos na
Administração Pública Federal, através da sindicância e do processo
administrativo disciplinar.
Inicialmente, abordam-se conceitos acerca da Administração Pública,
a qual, em regra, está associada à gestão de serviços públicos. Neste
particular, procura-se deixar clara a distinção entre administração direta e
indireta, bem como alguns conceitos básicos sobre princípios da
Administração Pública, os constantes do art. 37 da Constituição Federal
que a regem e também os princípios consagrados pela doutrina,
como: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência,
razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, motivação e supremacia do interesse público.
Na sequência, adentra-se aos meios utilizados pela Administração
Pública na apuração das faltas disciplinares cometidas por seus agentes, ou
seja, inicia-se a abordagem aos processos de sindicância e administrativo
disciplinar. Neste contexto, procura-se enfatizar o conceito dos dois
institutos, as suas principais diferenças, a aplicabilidade prática, seus
princípios e os ritos e as fases procedimentais que os compõem.
2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
2.1 Conceito
O direito administrativo abarca o estudo da Administração Pública,
sendo, pois, evidente, que a noção deste ramo da ciência jurídica depende
da noção da Administração, motivo pelo qual é preciso começar pela sua
definição.
Para alguns especialistas o significado da raiz min, prender-se-ia à
mesma que originou a família linguística dos vocábulos manus, mandare,
mediante o elemento comum de ligação man, em que está presente a ideia
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de comando ativo, de orientação, direção, chefia. Para outros especialistas,
a raiz min, antônimo perfeito de mag, teria estreito parentesco com as
palavras , minor, minus, minister, dando à idéia oposta de
subordinação passiva,
de orientado,
dirigido e servidor.(CRETELLA
JÚNIOR, 1993, p. 12)
Segundo este autor, a Administração Pública.
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É a atividade que o Estado desenvolve, através de atos
concretos e executórios, para a consecução direta,
ininterrupta e imediata dos interesses públicos. Em
suma, administrar é gerir serviços públicos e
Administração é gestão de serviços públicos
(CRETELLA JUNIOR, 1993, p. 17).
Preleciona Hely Lopes Meirelles (2004 p. 64-65)
Em sentido formal, Administração Pública, é o
conjunto de
5 órgãos instituídos para consecução dos
objetivos do Governo; em sentido material, é o
conjunto das funções necessárias aos serviços
públicos em geral; em acepção operacional, é o
desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos
serviços próprios do Estado ou por ele assumidos em
benefício da coletividade. Numa visão global, a
Administração é, pois, todo o aparelhamento do
Estado preordenado à realização de serviços, visando
à satisfação das necessidades coletivas. A
administração não pratica atos de governo; pratica,
tão-somente, atos de execução, com maior ou menor
autonomia funcional, segundo a competência do
órgão e de seus agentes. São os chamados atos
administrativos.
Assim sendo, a Administração Pública, atua por intermédio de suas
entidades (pessoas jurídicas), de seus órgãos (centros de decisão) e seus
agentes (pessoas físicas investidas em cargos e funções) prestando serviços
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públicos através de atos de execução, sempre visando à satisfação das
necessidades coletivas.
2.2 Administração Direta
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O Estatuto da reforma Administrativa (Decreto-Lei 200/67)
classificou a Administração Pública Federal em direta e indireta, assim
vejamos:
Art. 4º - A Administração Federal compreende:
I – A Administração Direta, que se constitui dos
serviços integrados na estrutura administrativa da
Presidência da República e dos Ministérios.
II – A Administração Indireta que compreende as
seguintes categorias de entidades, dotadas de
personalidade jurídica própria:
A) Autarquias;
B) Empresas Públicas;
C) Sociedade de Economia Mista;
D) Fundação Pública.
Conforme demonstrado (art. 4º, I), a Administração direta é
constituída dos serviços integrados na estrutura administrativa da
Presidência da República e dos Ministérios. Entendimento este ratificado,
em outros termos, pelos arts. 15 e 29 da Lei 8.490/92, que dispõe sobre a
organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras
providências. Assim vejamos:
Art. 15. A estrutura e os assuntos que constituem área
de competência dos Ministérios Militares são os
especificados no Decreto-Lei nº 200, de 1967, e
legislação especial superveniente.

226
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591401

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Art. 29. As entidades integrantes da Administração
Pública Federal indireta serão vinculadas aos órgãos
da Presidência da República e aos ministérios,
segundo as constantes doparágrafo único do art. 4° e
§ 2° do art. 5° do Decreto-Lei n° 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e sujeitas à supervisão exercidas
por Ministro de Estado, mantidas as extinções e
dissoluções de entidades realizadas ou fase final de
realização, com base na autorização concedida pela
Lei n° 8.029, de 12 de abril de 1990.
Considerando que a Administração Pública é constituída de
órgãos a serviço do Estado, na gestão de bens e interesses qualificados
da comunidade, o que nos permite concluir, que, no âmbito federal, a
Administração direta é o conjunto dos órgãos integrados na estrutura
administrativa da União. (MEIRELLES, 2004, p. 709).
2.3 Administração indireta
Nos termos do Dec. 5– Lei 200/67, a Administração indireta é
constituída dos serviços atribuídos a pessoas jurídicas diversas da União,
públicas (autarquias) ou privadas (empresas públicas e sociedades de
economia mista), vinculadas a um Ministério e financeiramente
autônomas. As fundações públicas, que são pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devendo a lei definir sua área de atuação (art. 37, Inc.
XIX da CF/88)
São dotadas de personalidade jurídica própria e vinculadas ao
Ministério cuja área de competência se enquadrar sua principal atividade,
gozando, entretanto de autonomia administrativa e financeira (art. 4º, II,
e § 1º, e 5º, I a III, do Dec.- lei 200/67e art. 15 e 29 da Lei 8.490/92)
Entidades Autárquicas, segundo Meirelles (2004, p. 66) são:
pessoas jurídicas de Direito Público, de natureza
meramente administrativa, criadas por lei específica,
para realização de atividades, obras ou serviços
descentralizados da entidade estatal que as criou.
Funcionam e operam na forma estabelecida na lei
instituidora e nos termos de seu regulamento. As
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autarquias
podem
desempenhar
atividades
educacionais, previdenciárias e quaisquer outras
outorgadas pela entidade estatal-matriz, mas sem
subordinação hierárquica, sujeitas apenas ao controle
finalístico de sua administração e da conduta de seus
dirigentes.
Assim, a autarquia, criada por lei específica, é uma pessoa jurídica
de direito público interno, patrimônio próprio e autonomia financeira,
que visa atividades tipicamente estatais, tais como: educacionais e
previdenciárias.
Entidades fundacionais, na visão de Meirelles (2004, p. 66)
São pessoas jurídicas de Direito Público ou
pessoas jurídicas de Direito Privado, devendo a lei
definir as respectivas áreas de atuação, conforme o
inc. XIX do art. 37 da CF, na redação dada pela EC
19/98. No primeiro caso elas são criadas por lei, à
semelhança das autarquias, e no segundo a lei apenas
autoriza sua criação, devendo o Poder Executivo
tomar as providências necessárias à sua instituição.
Desta maneira, as fundações podem ser pessoas jurídicas de direito
público, criadas por lei específica, à semelhança das autarquias ou pessoas
jurídicas de direito privado, neste caso, sua criação é autorizada por lei.
Empresa Pública, segundo Cretella (2003, p. 46)
A organização de bens e pessoas, sob a forma de
pessoa jurídica de direito privado, de natureza
mercantil, com patrimônio próprio e capital exclusivo
do Estado, criada por lei para exploração de atividade
econômica, podendo revestir-se de qualquer das
formas admitidas em direito, desde que compatíveis
com sua especial natureza.
As empresas públicas revestem-se da condição de pessoa jurídica
de direito privado, embora ditas públicas por serem estatais, devem ter
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sua instituição autorizada por lei específica, cabendo à lei complementar
definir sua área de atuação (inc. XIX do art. 37 da CF).
Sociedade de economia mista, na visão de Meirelles (2004 p. 6667)
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São pessoas jurídicas de Direito Privado, instituídas
sob a forma de sociedade de economia mista, com a
finalidade de prestar serviço público que possa ser
explorado no modo empresarial, ou de exercer
atividade econômica de relevante interesse coletivo.
Sua criação deve ser autorizada por lei específica,
cabendo ao Poder Executivo as providências
complementares para a sua instituição.
Assim, as sociedades de economia mista, são pessoas jurídicas de
direito privado, que têm a finalidade de prestar serviço público que
possa ser explorado no modo empresarial, ou de exercer atividade
5
econômica de relevante interesse
coletivo. Sua criação deve ser
autorizada por lei específica e como exemplo de sociedade de economia
mista, podemos destacar o Banco do Brasil no âmbito federal.
O quadro de pessoal das sociedades de economia mista é regido
pela CLT, por expressa determinação Constitucional (art. 173, § 1º), mas
estão também sujeitos à vedação constitucional de acumulação
remunerada de cargos.
2.4 Princípios da Administração Pública.
A Administração Pública deve obedecer aos Princípios
Constitucionais e Administrativos no exercício de atividade pública,
respeitando o interesse da coletividade em detrimento ao interesse
particular. Tais princípios devem ser observados também por seus
agentes públicos no exercício de suas funções administrativas. São eles:
legalidade, moralidade, impessoalidade ou finalidade, publicidade,
eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, motivação e supremacia do interesse público. Os
cinco primeiros estão expressos no art. 37, caput, da Constituição
Federal/88; e os demais estão elencados no art. 2º da Lei Federal 9.784,
de 29 de janeiro de 1999.
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Segundo José Afonso da Silva (2000, p. 650), a Administração
Pública é baseada por diversos princípios gerais, destinados, de um lado,
a orientar a ação do administrador na prática dos atos administrativos e,
de outro lado, a garantir a boa administração, que se consubstancia na
correta gestão dos negócios públicos e no manejo dos recursos públicos
(dinheiro, bens e serviços) no interesso coletivo, com o que também se
assegura aos administrados o seu direito a práticas administrativas
honestas e probas. Vejamos tais princípios.
2.4.1

Princípio da legalidade

Significa que o administrador público está, em toda a sua
atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do
bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de
praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e
criminal, conforme o caso. (MEIRELLES, 2004, p. 87).
Assim, a Administração só pode fazer o que a lei permite, assim
como seus agentes no exercício de suas atribuições.
2.4.2

Princípio da impessoalidade
Nele se traduz a idéia de que a Administração tem que tratar a

todos os administrados sem discriminações. Nem favoritismo nem
perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais,
políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa.
(MELLO, 2002, p. 104).
Assim, o objetivo da atividade administrativa é atingir a finalidade
coletiva ou pública, sem beneficiar alguém em particular.
2.4.3

Princípio da moralidade

A Administração e seus agentes têm de atuar na conformidade de
princípios éticos. Violá-los implicará violação do próprio Direito,
configurando ilicitude que sujeita a conduta viciada a invalidação.
(MELLO,
2002,
p.
109)
Princípio da publicidade
É a divulgação oficial do ato para conhecimento público e início
de seus efeitos externos. (MEIRELLES, 2004, p. 93).
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Assim, todo ato administrativo deve ser publicado, porque pública
é a Administração que o realiza, só se admitindo sigilo nos casos de
segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior da
Administração
a
ser
preservado
em
processo
previamente declarado sigiloso nos termos da Lei 8.159, de 8 de janeiro
de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e
privados e pelo Dec. 2.134, de 24 de janeiro de 1997,.que regulamenta o
Artigo 23 da referida lei.
Princípio da eficiência
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2.4.5

Inserido com a Emenda Constitucional Nº 19/98, exige que a
atividade Administrativa seja exercida com presteza, perfeição e
rendimento funcional. (MEIRELLES, 2004, p. 96).
2.4.6

Princípio da razoabilidade
Significa que o administrador não poderá agir de acordo com os
seus humores ou paixões pessoais, visando os princípios da legalidade e
finalidade.
5

Segundo Bandeira de Mello (2002, p. 100), “fácil é ver-se, pois, que
o princípio da razoabilidade fundamenta-se nos mesmos preceitos que
arrimam constitucionalmente os princípios da legalidade (art. 5º, II, 37 e
84) e a finalidade (os mesmos e mais o art. 5º, LXIX).”
2.4.7

Princípio da proporcionalidade

Este princípio consiste, principalmente, no dever de não serem
impostas, aos indivíduos em geral, obrigações ou sanções em medida
superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse
público.
Preleciona Odete Medauar (2003, p. 143)
O

princípio

da

proporcionalidade

consiste,

principalmente, no dever de não serem impostas, aos
indivíduos em geral, obrigações, restrições ou sanções
em medida superior àquela estritamente necessária
ao atendimento do interesse público, segundo o
critério de razoável adequação dos meios aos fins.
Aplica-se a todas as atuações administrativas para que
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sejam tomadas decisões equilibradas, refletidas, com
avaliação adequada da relação custo-benefício, aí
incluído o custo social.
2.4.8

Princípio da Ampla defesa
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Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla e defesa.
Preleciona Bandeira de Mello (2002, p. 105)
[...] consistem, de um lado, como estabelece o art. 5º,
LIV, da Constituição Federal, em que “Ninguém será
privado da liberdade ou de seus bens sem devido
processo legal” e de, outro, na conformidade do
mesmo artigo, inciso LV, em que: ”Aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e a ampla e
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
2.4.9 Princípio do Contraditório
O princípio do contraditório geralmente é citado conjuntamente
ao princípio da ampla defesa, assim, conforme Di Pietro ( p.348, 1991),
está expresso no artigo 5º, inciso LV, da Constituição de 1988: “aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios
e recursos a ela inerentes.”
Segundo José dos Santos Carvalho Filho (2000, p. 718) “[...]
costuma-se fazer referência ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, como está mencionado na Constituição. Contudo,
o contraditório é natural corolário da ampla defesa.”
Preleciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1991, p. 348)
O princípio do contraditório que é inerente ao direito
de defesa, é decorrente da bilateralidade do
processo: quando uma das partes alega alguma coisa,
há de ser ouvida também a outra, dando-se lhe
oportunidade de defesa. O princípio do contraditório
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supõe o conhecimento dos atos processuais pelo
acusado e o seu direito de resposta ou de reação.
2.4.10 Princípio da segurança jurídica:
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Na visão de Hely Lopes Meirelles (2004, p. 96), este princípio pode
ser considerado como uma das vigas mestras da ordem jurídica e que
segundo J. Gomes Canotilho (1991, p. 384), seria um dos subprincípios
básicos do próprio conceito do Estado de Direito. Ainda na Lei 9.784, de
29 de janeiro de 1999, art. 1º, determina a obediência a este princípio,
quando estabelece “normas básicas sobre o processo administrativo
no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em
especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor
cumprimento dos fins da Administração."
Assim, segundo Bandeira de Mello (2002, p. 112)
Este princípio não pode ser radicado em qualquer
dispositivo constitucional específico. É, porém, da
essência do próprio Direito, notadamente de um
5
Estado Democrático de Direito, de tal sorte que faz
parte do sistema constitucional como um todo.
2.4.11 Princípio da motivação
O Administrador Público através deste princípio justifica os seus
atos.
Segundo Meirelles (2004, p. 99)
Pela motivação o administrador público justifica sua
ação
administrativa,
indicando
os
fatos
(pressupostos de fato) que ensejam o ato e os
preceitos jurídicos (pressupostos de direito) que
autorizam sua prática. [...] a motivação é ainda
obrigatória para assegurar a garantia da ampla defesa
e do contraditório prevista no art. 5º, LV, da CF de
1988.
2.4.12 Princípio da supremacia do interesse público
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A Administração Pública no exercício de atividade pública, deverá
respeitar o interesse da coletividade em detrimento ao interesse
particular
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Conforme Hely Lopes Meirelles (2004, p. 101)
Também chamado de princípio da supremacia do
interesse público ou da finalidade pública, com o
nome de interesse público ou da finalidade pública.
[...] O princípio do interesse público está intimamente
ligado ao da finalidade. A primazia do interesse
público sobre o privado é inerente à atuação estatal e
domina-a, na medida em que a existência do Estado
justifica-se pela busca do interesse geral.
Assim preleciona Celso Ribeiro Bastos ( 1994, p. 29)
Nesse conflito entre o coletivo e o individual
reconhece-se a predominância do primeiro. De fato,
seria inconcebível que á luz da defesa dos interesses
individuais comuns se pudesse prejudicar a realização
dos
fins
coletivos,
tendo
em
vista
a
satisfação de interesses
meramente
isolados,
concretizados em uma ou algumas poucas pessoas.
2.5 Poderes Administrativos
Os poderes administrativos são um dos mais eficazes
instrumentos de trabalho do Administrador Público, assim vejamos
o comentário de Cavalcanti ( 1989, p. 30).
As múltiplas atribuições do administrador público
ensejam a prática de atos administrativos, onde é
possível detectar uma maior ou menor liberdade de
atuação, um fim normativo, um posicionamento nítido
de restrições ao direito individual, uma melhor
ordenação da própria Administração Pública.
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Para bem atender ao interesse público, a Administração é dotada
de poderes administrativos – distintos dos poderes políticos – adequados
e proporcionais aos encargos que lhe são atribuídos. Tais poderes são
verdadeiros instrumentos de trabalho, adequados à realização de tarefas
administrativas. (MEIRELLES, 2004, p. 114)
Hely Lopes Meirelles apresenta a seguinte classificação:
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a) Poder vinculado; b) Poder discricionário; c)Poder hierárquico;d)
Poder disciplinar; e) Poder regulamentar; f)Poder de polícia.
a) Poder vinculado
Há no ato administrativo elementos e atributos que condicionam
a sua formalização. São eles: a competência, a finalidade, a forma, o
motivo e o objeto. É imperativo afirmar que muitas vezes a Lei disporá
concludentemente sobre cada um desses elementos. Assim, é chamada à
competência vinculada, uma vez que a lei não lhe faculta liberdades
valorativas. O Administrador pratica o ato com a observância de todas as
formalidades legais, que, se desatendidas, acarretarão a sua nulidade.
5
(CAVALCANTI, 1989, p. 31)
O Poder vinculado, portanto, nascido sempre da lei é outorgado à
Administração para a prática de atos e comandos escritos
preestabelecidos. Exemplos típicos de atos administrativos, praticados no
exercício do Poder vinculado, são os atinentes à licitação
b) Poder discricionário
Diferentemente do item precedente, no exercício da competência
discricionária, dois dos cinco elementos do ato administrativo, o objeto e
o motivo – são manipulados com liberdade pela autoridade pública.
Segundo Odete Medauar (2003, p. 119) “Em essência, poder
discricionário é a faculdade conferida à autoridade administrativa de,
ante certa circunstância, escolher uma entre várias soluções possíveis.”
Assim, expressa a competência que tem a Administração Pública
para criar novos serviços, promover atividades públicas, adotar medidas
de fomento e assistência.
Utiliza-se também na gestão interna da Administração, no que diz
respeito
a
decisões
cotidianas,
direcionadas principalmente à
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estruturação dos órgãos, à ordenação de serviços, aos procedimentos.
Exemplo: nomeações para cargos de direção e chefia, delegação de
competência e formação de comissões. (MEDAUAR, 2003, p.124)
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c) Poder Hierárquico
Complementado pelo Poder Disciplinar, irmão na origem e nos
objetivos, o Poder Hierárquico declara, no âmbito da Administração, o
regime de obediência e do acatamento às ordens provindas do superior.
Ressalta-se que deverá recusar o cumprimento de ordem
manifestamente ilegal, com amplo respaldo, aliás, no § 2º do Art. 153 da
Constituição Federal/88, como segue: Ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de Lei. (CAVALCANTI,
1989, p. 34)
d) Poder Disciplinar
Segundo Helly Lopes Meirelles (2004, p. 122)
É a faculdade de punir internamente as infrações
funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à
disciplina dos órgãos e serviços da administração. É
uma supremacia especial que o Estado exerce sobre
todos aqueles que se vinculam à Administração por
relações de qualquer natureza, subordinado-se às
normas de funcionamento do serviço ou do
estabelecimento que passa a integrar definitivamente
ou transitoriamente.
Os poderes disciplinar e hierárquico se relacionam, porém não se
confundem. Através do poder hierárquico, a Administração Pública
distribui suas funções, já através do poder disciplinar, a Administração
detém o controle dessas funções, punindo seus agentes pelas
irregularidades cometidas.
Pode-se dizer também, que o poder disciplinar na se confunde
com o poder punitivo do Estado, que se busca perante a Justiça Penal,
pois, este está ligado ao exercido pelo Poder Judiciário, determinado
pelo processo penal, repreendendo toda conduta considerada crime
ou contravenção, objetivando preservar a ordem pública.
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O poder disciplinar é atividade administrativa, regida pelo
processo administrativo, que visa punir os servidores responsáveis pelas
irregularidades, para preservar a ordem administrativa.
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As penas disciplinares no nosso Direito administrativo federal são
de seis espécies, enumerando-se nesta ordem crescente de gravidade: 1
– advertência; 2 – suspensão; 3 – demissão; 4 – cassação de
aposentadoria ou disponibilidade; 5 - destituição de cargo em comissão;
6 – destituições de função comissionada (Lei 8.112/90, art. 127)
Através da sindicância e do processo administrativo disciplinar,
disposto na lei Nº 8.112/90 a administração pública apura a existência de
infrações cometidas por seus servidores.
e) Poder Regulamentar
O Poder Regulamentar é a faculdade de que dispõem os Chefes
de Executivo (Presidente da República, Governadores e Prefeitos) de
explicar a lei para sua correta execução, ou de expedir decretos
autônomos sobre matéria de sua competência ainda não disciplinada por
5
lei. É um poder inerente e privativo do Chefe do Executivo (CF, art. 84, IV),
e, por isso mesmo, indelegável a qualquer subordinado.
(MEIRELLES,
2004, p. 125)
f) Poder de Polícia:
É o mecanismo de frenagem de que dispõe a Administração
Pública para conter abusos do direito individual. Por esse mecanismo,
que faz parte de toda Administração, o Estado detém a atividade dos
particulares que se revelar contrária, nociva ou inconveniente ao bemestar social, ao desenvolvimento e à segurança nacional. (MEIRELLES,
2004, p. 129)
2.6 Agentes Públicos
O Estado sendo pessoa jurídica e não dispondo de vontade
própria, atua através dos seus agentes públicos, que visam expressá-la.
Assim, o conceito de agente público na visão de Di Pietro.
2.6.1 Conceito
Agente público é toda pessoa física que presta serviços ao Estado
e às pessoas jurídicas da administração indireta. (DI PIETRO, 1999, p. 416)
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Segundo a classificação de Celso Antonio Bandeira de Mello
(2002, p. 229), pode-se dizer que são três as categorias de agentes
públicos: a) Agentes políticos; b) Servidores públicos; e c) particulares em
atuação colaborando com o Poder Público.
a) Agentes políticos
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Segundo Bandeira de Mello ( 2002, p. 229)
Titulares dos cargos estruturais à organização política
do País, ou seja, ocupantes dos que integram o
arcabouço constitucional do Estado, o esquema
fundamental do Poder. Daí que se constituem nos
formadores da vontade superior do Estado. São
agentes políticos apenas o Presidente da República,
os Governadores, Prefeitos e respectivos vices, os
auxiliares imediatos dos Chefes de Executivo, isto é,
Ministros e Secretários das diversas Pastas, bem como
os Senadores, Deputados federais e estaduais e os
Vereadores. O vínculo que tais agentes entretêm com
o Estado não é de natureza profissional, mas de
natureza política.
b) Servidores públicos
São servidores públicos, em sentido amplo, as pessoas físicas que
prestam serviços ao Estado e às entidades da Administração indireta,
com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres
públicos. (DI PIETRO, 1999, p. 417)
Segundo a classificação de Di Pietro: b.1) os servidores
estatutários: sujeitos ao regime estatutário e ocupantes de cargos
públicos; b.2) os empregados públicos: contratados sob regime da
legislação trabalhista e ocupantes de emprego público; b.3) os servidores
temporários: contratados por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público ( art. 37, IX, da
Constituição); eles exercem função, sem estarem vinculados a cargo ou
emprego público. (DI PIETRO, 1999, p. 418)
c) Particulares em atuação colaborando com o Poder Público
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Nesta categoria entram as pessoas físicas que prestam serviços ao
Estado, sem vínculo empregatício, com ou sem remuneração. (Di Pietro,
1999, p. 419). Podem fazê-lo sob título diversos, que segundo Di Pietro
(1999) compreendem:c.1) delegação do poder público; c.2) mediante
requisição, nomeação ou designação; c.3) como gestores de negócio.
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Visto os princípios que regem a Administração Pública, seus
poderes administrativos, agentes públicos, far-se-á um breve estudo
sobre o Processo Administrativo Disciplinar no âmbito do
serviço público federal e posteriormente sobre a Sindicância
administrativa.
3 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR:
O processo administrativo disciplinar é um instrumento posto à
disposição da Administração Pública para apurar atos ilícitos e aplicar
sanções disciplinares aos seus agentes públicos.
3.1 Conceito
Segundo o Prof. Léo5 da Silva Alves, processo administrativo
disciplinar é o devido processo legal para apurar a responsabilidade de
agentes públicos com vínculo hierárquico. (ALVES, 2001, p. 229)
Ainda segundo Alves (1999, p. 51), o processo administrativo
disciplinar é o instrumento utilizado para viabilizar a aplicação de
sanções disciplinares no âmbito da Administração Pública direta,
autárquica, ou no seio das fundações públicas.
Ressalta o referido professor que, hoje, nenhuma punição pode
ser aplicada a servidor público sem que ele seja submetido ao devido
processo legal, com as garantias constitucionais que possui todos os
acusados em geral.
Segundo

Diógenes

Gasparini

(1995,

p.

572),

processo

administrativo disciplinar pode ser conceituado como o “instrumento
formal, instaurado pela Administração Pública, para a apuração das
infrações e aplicação das penas correspondentes aos servidores, seus
autores.”
3.2 Natureza do Processo Administrativo Disciplinar
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No âmbito do serviço público federal, o direito brasileiro atual tem
visto a figura do processo administrativo disciplinar como competente
para apurar e punir faltas praticadas pelos servidores públicos, sem,
contudo, retirar ao Poder Judiciário o controle jurisdicional sobre essas
questões. Com caráter de processo punitivo, indispensável a sua
formação para que os servidores estáveis venham a sofrer alguma
sanção, de acordo com o art. 41 da Constituição Federal/88, dispondo
que:
[...] são estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento
efetivo em virtude de concurso público.
§ 1º O servidor estável só perderá o cargo:
[...]
II – mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa.
O processo administrativo disciplinar é o instituto utilizado pela
Administração Pública, nas suas diversas esferas, como meio apuratório
de ilícito administrativo, do qual já se obtém evidências consideráveis
sobre a sua autoria.
Assim, a Administração, a partir do momento que tem
conhecimento da ocorrência de um determinado ilícito administrativo e
consegue, com evidências fortes, atribuí-lo a alguém, tem, em regra, o
dever de instaurar processo disciplinar administrativo, a fim de que a
pretensão punitiva do Estado seja aplicada. A legislação federal deixa
claro que a abertura do processo administrativo disciplinar é admitida
nas hipóteses dos ilícitos em que as penas previstas sejam mais graves.
Propõe-se, com isto, que para os ilícitos apenados com repreensão –
verbal ou escrita – e nos casos de suspensão até 30 (trinta) dias, o
instrumento mais adequado para ser utilizado seria a sindicância. Assim
dispõe a Lei 8.112/90, art. 143:
A autoridade que tiver ciência de irregularidades no serviço público
é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou
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processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado ampla
defesa.
Dos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles (2004, p. 669), observase que:
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Processo administrativo disciplinar, também
chamado impropriamente de inquérito administrativo,
é o meio de apuração e punição de faltas graves dos
servidores públicos e demais pessoas sujeitas ao
regime funcional de determinados estabelecimentos
da Administração.
Portanto, a supremacia que o Estado detém sobre seus agentes, é,
sem dúvida, um processo com finalidades investigativas. Todavia, não se
pode negar que traz em seu bojo um caráter explícito de pretensão
punitiva por parte do Estado. Via de regra, é um processo punitivo que
se constata na Administração Pública com bastante freqüência. Por isso,
os seus procedimentos, em geral,
são regulados em estatutos próprios.
5
Como exemplo, tem-se que no âmbito da Administração Federal, o
processo administrativo disciplinar é regulado através da Lei 8.112/90,
em seus artigos 143 a 182.
A aplicabilidade de sanção disciplinar a servidores, por parte da
Administração, não pode se efetuar respaldada no simples conhecimento
de fatos que os relacionem a ilícitos administrativos. Para tanto, exige-se
da Administração Pública a observância do devido processo legal (due
process of law). Este princípio assegura ao servidor que qualquer medida
de cunho punitivo que lhe seja imputada, flua nos limites do devido
processo legal, o qual lhe enseja o amplo direito de defesa.
Como destacam Ernomar Octaviano e Átila J. GONZÁLES (apud
MEIRELLES, 1999, p. 20):
A defesa é garantia constitucional de todo
acusado em processo judicial ou administrativo e
compreende a ciência da acusação, vista dos autos na
repartição, a oportunidade para oferecimento de
contestação e provas, a inquirição e perguntas de
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testemunhas, e a observância do devido processo
legal (due process of law). É um princípio dos Estados
de Direito que não admite postergação nem restrições
na sua aplicação
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3.3 Princípios do Processo Administrativo
Segundo MEIRELLES (2004, p. 661), o processo administrativo, no
Estado de Direito, está sujeito a cinco princípios, de observância
constante, a saber: legalidade objetiva, oficialidade, informalismo,
verdade material e garantia de defesa.
3.3.1 Princípio da legalidade objetiva
Segundo Hely Lopes Meirelles (2004, p. 661) “[...] todo processo
administrativo deve embasar-se, portanto, numa norma legal específica
para apresentar-se com legalidade objetiva, sob pena de invalidade.”
O incs. I e II do parágrafo único do art. 2º da Lei 9.784/99 impõe a
observância deste princípio.
Esta condição existe para que se tenha a certeza de que foram
elaborados de
conformidade com a lei. Caso contrário, são suscetíveis de nulidade.
3.3.2 Princípio da oficialidade ou impulsão
De acordo com o qual a mobilização do procedimento
administrativo, uma vez desencadeado pela Administração ou por
instigação da parte, é encargo da própria Administração. (MELLO, 2002,
p. 459)
O processo disciplinar, ainda que tenha sido instaurado com base
em expediente formalizado por particular, deverá ser agitado por
impulso oficial. Este princípio indica que a iniciativa investigatória fica ao
encargo da comissão processante designada pela autoridade
competente. Atribui-se sempre a movimentação do processo à
Administração Pública, desde a sua instauração até a decisão final.
3.3.3 Princípio do informalismo
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A Administração não poderá ater-se a rigorismos formais ao
considerar as manifestações do administrado. (MELLO, 2002, p. 460)
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Os rigores formais, desde que não prejudiquem a essência da
verdade apurada, são dispensáveis na processualística administrativa. Por
ser o processo disciplinar, via de regra, um processo célere, a
Administração na elaboração de seus atos processuais, respeitada a
busca da justiça e da legalidade, não deve se apegar aos formalismos de
modelos ultrapassados.
3.3.4 Princípio da verdade material
Segundo preleciona Hely Lopes Meirelles (204, p. 663)
Também denominado da liberdade da prova, autoriza
a Administração a valer-se de qualquer prova lícita de
que autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, desde que a faça trasladar para o
processo. É a busca da verdade material em contraste
com a verdade
formal.
5
Durante o transcorrer de o processo disciplinar, o princípio da
verdade material permite à Administração Pública investigar e levar em
conta quaisquer elementos de prova que tenham chegado ao seu
conhecimento. Assim, há de se permitir ao acusado conhecimento de
todos os elementos de prova, a fim de que possa ser garantido seu
legítimo direito de defesa. Destaca-se que esta busca poderá se dar em
quaisquer das fases do processo disciplinar, até mesmo em sua etapa de
julgamento. Desta maneira, no direito processual administrativo as
provas podem ser produzidas em qualquer fase do processo disciplinar,
não havendo preclusão, respeitando-se o direito de ampla defesa.
Conforme preconiza Leo da Silva Alves (1999, p. 35)
O princípio da verdade material é igualmente
denominado princípio da verdade real, ou princípio
da liberdade de prova. A comissão, por esse princípio
tem a obrigação de promover tantas medidas
quantas necessárias forem para esclarecer o fato e a
autoria. De ofício, pode e deve carrear aos autos
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novas provas, tanto contra o acusado quanto a seu
favor. O compromisso, sublinhamos, não é com a
acusação, mas com o império da verdade.
3.3.5 Princípio da garantia de defesa
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A ampla defesa é o instituto colocado à disposição do acusado
para contraditar
as acusações que lhe são imputadas, podendo confrontar provas,
argumentos e utilizar-se de todos os meios admitidos em direito, a fim
de buscar a verdade dos fatos e, se for o caso, desvincular-se da autoria
do ilícito apurado pela Administração.
Segundo Meirelles (2004, p. 663) “Assegurado no inc. LV do art. 5º,
da CF, juntamente com a obrigatoriedade do contraditório, como
decorrência devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) que tem origem
no due process of law do Direito Anglo-Norte Americano.”
Na visão de Alves (1999, p. 34), o princípio da garantia de defesa
O legislador constituinte, todavia, quis dar ênfase à
amplitude desse direito, que não pode ser visto, como
muitos apressadamente entendem, como a mera
entrega de peça escrita, com as justificativas do
acusado. Isso não é defesa. A dita ampla defesa traz
em seu bojo três outros direitos: - o direito de
informação; - o direito de manifestação; - o direito de
ter suas razões consideradas.
3.4 Fases do Processo Administrativo
O processo administrativo disciplinar, como já fora visto
anteriormente, consiste no mecanismo legal, colocado à disposição da
Administração, para efetuar o controle das atividades de seus agentes,
no que concerne ao descumprimento de suas obrigações funcionais.
Conforme dispõe a lei 8112/90, em seu art. 151 - o processo
administrativo disciplinar se desenvolverá em 3 (três) fases: instauração,
inquérito administrativo e julgamento. Na fase destinada ao inquérito
administrativo estariam inseridos os procedimentos destinados à
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instrução, defesa e conclusão (relatório). Assim sendo, adotar-se-á, a
seguinte classificação das fases do processo administrativo disciplinar:
instauração, instrução, defesa, conclusão (relatório) e julgamento.
3.4.1 Instauração
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A instauração é a primeira fase do processo administrativo
disciplinar. Nesta etapa serão expostos por escrito os fatos e a indicação
do direito, podendo decorrer de ato da Administração Pública, através de
Portaria, pelo administrado ou pelo servidor através de requerimento.
Assim reza o art. 143 de Lei 8.112/90:
A autoridade que tiver ciência de irregularidade do
Serviço Público é obrigada a promover a sua apuração
imediata,
mediante
sindicância
ou
processo
administrativo disciplinar, assegurada ao acusado
ampla defesa.
O processo administrativo disciplinar já nasce com a presença de
um agente indiciado. Não basta somente a existência do fato ilícito, se
faz necessário à indicação 5do servidor suspeito de tê-lo cometido.
Porém, a obrigatoriedade para a instauração do processo administrativo
disciplinar, depende da gravidade do ilícito e da sua sanção
correspondente. Na hipótese da aplicabilidade de penas leves:
advertência e suspensão de até 30 (trinta) dias, o processo apuratório
poderá ser a sindicância.
A esse respeito comenta apropriadamente, o professor Sebastião
José Lessa (2001, p. 65)
Com efeito, a aplicação de penas de advertência
e de suspeição até 30(trinta) dias, quando decorrer de
fato apurado em processo disciplinar, será precedida
de apuração da falta por meio de sindicância (art.
143, c.c 145, II, da Lei nº 8.112/90).
A partir da publicação obrigatória do ato de constituição da
Comissão Disciplinar, por parte da autoridade competente, é que se
formaliza a instauração do processo, e se produz a eficácia investigatória
e punitiva pretendida pela Administração.
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Ainda segundo professor Sebastião José Lessa (2001, p. 65)
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A autoridade competente determinará a
instauração da sindicância por meio de despacho
fundamentado, e o servidor designado para presidi-la
elaborará portaria contendo o nome do indiciado, a
exposição circunstanciada do fato reprovável e sua
classificação legal.
Segundo a Lei 8.112/90, Art. 152, para o processo administrativo
disciplinar, o prazo para conclusão dos trabalhos é de 60 (dias), a contar
da data da publicação do ato que a instituiu, podendo ser prorrogável
por igual período.
3.4.2 Instrução
No dizer de Sebastião José Lessa (apud Bonfim, 2001, p.23)
A instrução (do latim: instruere = orientar) se realiza
quando a comissão, após haver colhido todos os
elementos possíveis para formar juízo completo sobre
os fatos em apuração, reúne-se para redigir um
resumo fiel das acusações oferecidas através dos
depoimentos, documentos, perícias ou diligências
produzidas durante a fase do inquérito.
A fase instrutória visa instrumentalizar o processo para que a
Comissão Disciplinar tenha elementos suficientes para discernir sobre o
indiciamento ou não do acusado, respeitados, obviamente, o devido
processo legal e a garantia da ampla defesa e do contraditório. É a fase
em que se realizam as diligências, perícias, oitiva do indiciado e
testemunhas, juntada de documentos, informações, etc.
3.4.3 Defesa
Segundo Hely Lopes Meirelles ( 2400, p. 665)
É a garantia constitucional de todo o acusado, em
processo judicial ou administrativo (art. 5º, LV), e
compreende a ciência da acusação, a vista dos autos
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na repartição, a oportunidade para oferecimento de
contestação e provas, a inquirição e reperguntas de
testemunhas e a observância do devido processo legal
(due process of law). É um princípio universal nos
Estados do Direito. Processo administrativo sem
oportunidade de ampla defesa ou com defesa
cerceada é nulo.
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fase da defesa segundo a Lei 8.112/90, Art. 161 e parágrafos,
inicia-se logo após o “despacho de instrução e indiciação”, cabendo à
comissão citar o indiciado para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar sua
defesa por escrito. Se houver mais de um indiciado, esse prazo será
dilatado para 20 (vinte) dias. Em obediência ao princípio Constitucional,
Inciso LV do art. 5º e art. 143 e 156 da Lei 8.112/90, será assegurado ao
acusado o direito de acompanhar o processo disciplinar pessoalmente
ou por seu procurador legalmente constituído, arrolar e reinquirir
testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos,
quando se tratar de prova pericial.
5
No caso de recusa do indiciado, em apor o ciente na cópia da
citação, segundo o art. 161, parágrafo 4º da Lei 8.112/90, o prazo para a
defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro
da Comissão que fez a citação, com a assinatura de duas testemunhas.
Quanto ao servidor revel e os efeitos da revelia, para defender o acusado
revel, deverá a autoridade instauradora da comissão disciplinar designar,
por ofício, um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante
de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade
igual ou superior ao do indiciado. ( Lei 8.112/90, Art. 164, parágrafos 1º e
2º)
3.4.4 Relatório (Conclusão)
No dizer de Sebastião José Lessa (apud Bonfim, 2001, p. 85) “A
dialética a ser seguida pela comissão, no relatório, deve ser baseada no
método contraditório, isto é, o cotejo de cada ponto da acusação com a
concernente argüição de defesa, para daí tirar ilações pró ou contra o
acusado.”
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O relatório é a parte destinada à manifestação final da comissão
processante em relação a todas as suas considerações acerca do ilícito e
de sua autoria. É nesta fase em que se processa a observância da
inocência ou culpabilidade do indiciado. Para tanto, vale aqui repetir que
o relatório da Comissão Disciplinar deverá ser minucioso e conclusivo.
Por sua vez, conterá o resumo das peças principais dos autos, as
provas em que se baseou para formar a sua convicção, bem como, no
caso de convencimento da culpabilidade do indiciado, deverá constar
claramente o ilícito por ele praticado e a sua cominação legal. Terminado
o relatório, os autos deverão ser remetidos e submetidos ao julgamento
da autoridade competente.
3.4.5 Julgamento
Segundo Helly Lopes Meirelles (2004, p. 665)
É a decisão proferida por autoridade competente
sobre o objeto do processo. Essa decisão normalmente
baseia-se nas conclusões do relatório, mas pode
desprezá-las ou contrariá-las, por interpretação diversa
das normas legais aplicáveis ao caso, ou por chegar o
julgador a conclusões fáticas diferentes das da
comissão processante ou de quem individualmente
realizou o processo.
O julgamento cabe à autoridade que o instaurou o processo
através do ato administrativo competente. Logo, recebido o processo,
deverá a autoridade julgadora proferir o seu decisum. É o que determina
o art. 167, da Lei 8112/90. No mesmo sentido é o que acontece no
processo de sindicância, o julgamento, em regra, acatará o relatório da
comissão disciplinar, salvo quando contrário às provas dos autos. Neste
caso, poderá haver o agravamento ou abrandamento da penalidade, ou
mesmo sua isenção, desde que devidamente motivada. A autoridade
julgadora poderá ainda, declarar a nulidade total ou parcial do processo,
quando verificar vícios insanáveis, constituindo, desta feita, nova
comissão para a instauração de novo processo. Quando a infração
cometida for capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido
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ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando o
trasladado na repartição.
4 SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA
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sindicância é um instituto utilizado pela Administração Pública, de
caráter sumário e investigativo, geralmente não obedecendo a rito
solene. Em regra, para instaurar-se uma sindicância tem-se
conhecimento somente do fato que originou o ilícito administrativo.
Através da investigação busca-se a autoria do ilícito cometido.
4.1 Conceito
Sindicância segundo o Prof. Hely Lopes Meirelles (1996, p. 35)
É o meio sumário de elucidação de irregularidades no
serviço público para subseqüente instauração de
processo e punição ao infrator. Pode ser iniciada com
ou sem sindicado, bastando que haja indicação da
falta a apurar. Não tem procedimento formal, nem
exigência de
5 comissão sindicante, podendo realizar-se
por um ou dois funcionários designados pela
autoridade competente. Dispensa defesa do sindicado
e publicidade no seu procedimento, por se tratar de
simples expediente de verificação de irregularidade e
não de base para punição, equiparável ao inquérito
policial em relação à ação penal. É o verdadeiro
inquérito administrativo que precede o processo
administrativo disciplinar. Entretanto a sindicância tem
sido desvirtuada e promovida como instrumento de
punição de pequenas faltas de servidores, caso em
que deverá haver oportunidade de defesa para
validade da sanção aplicada.
Assim, a sindicância seria o meio sumário de que se vale a
Administração Pública Federal para realizar a apuração de fatos
irregulares, podendo resultar no arquivamento da investigação, a
aplicação de penalidades leves, ou, ainda, a instauração de processo
disciplinar. Observa-se, neste sentido, que além de servir como
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instrumento de levantamento de dados, poderá servir à punição de
servidor.
4.2 Fundamentos legais da Sindicância
Segundo Leo da Silva Alves ( 1999, p. 48), “sindicância vem do
verbo sindicar , que significa colher informações por ordem de outrem.”
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Destaca o autor (2001, p. 61)
Cabe ressaltar que, ao julgar o RMS 22789, Rel. Min.
Moreira Alves, DJ 25.6.99, o STF apontou a existência
de duas modalidades de sindicância: a preparatória,
para servir de base ao processo disciplinar, e, nesse
caso, sem a necessária observância de defesa; e a
instrutória, do bojo da qual já se pode extrair a
punição, com observância do contraditório e da ampla
defesa.
Assim, dispõe o art. 143 da lei nº 8.112/90 que:
A autoridade que tiver ciência de irregularidade do
Serviço Público Federal é obrigada a promover a sua
apuração imediata, mediante sindicância ou processo
administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa.
(art. 143, L. 8.112/90)
A comissão de sindicância, por analogia ao processo disciplinar,
será conduzida por comissão composta de três servidores estáveis
designados por autoridade competente, disposto no art. 149, da Lei nº
8.112/90, e, ainda, que o prazo para conclusão dos trabalhos não
excederá a 30(trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a
critério da autoridade superior, conforme disposto no parágrafo único do
art. 145, da Lei nº 8.112/90.
4.3 Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar
A sindicância não se confunde com o Processo Administrativo
Disciplinar, observa José Crettela Júnior (2003, p. 456)
Nunca será demais frisar que sindicância não se
confunde com processo administrativo. A expressão
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processo sumário, empregada na lei paulista como
sinônimo de sindicância, é destituída de rigor técnico.
Estabelecendo-se um paralelo, mais ou menos
aproximado, entre o que ocorre no âmbito penal e na
esfera administrativa, é licito dizer sob a fórmula de
proporção matemática, que a sindicância está para o
processo administrativo assim como o inquérito
policial está para o processo penal.
Analisando o dizer de Cretella, conclui-se que o processo de
sindicância não seria competente para, mesmo identificando o agente
infrator e considerando que para o respectivo ilícito estivesse prevista
uma pena branda, recomendar a autoridade competente aplicabilidade
da devida sanção. Neste caso, a sindicância serviria, somente como peça
material informativa do processo administrativo disciplinar a ser
instalado. Não assumiria característica punitiva, uma vez que seu caráter
seria tão somente investigativo. Sua importância, como instrumento
célere de resposta ao ilícito administrativo, por parte da Administração,
5
estaria diminuído. Logo, a pretensão
punitiva do Estado-Administração
só poderia advir de processo administrativo disciplinar.
Neste sentido, observa-se que esta assertiva contraria o que é
preconizado na legislação pertinente à matéria, a qual atribui à
sindicância a competência para indicar a sanção a ser imposta (nos casos
de advertência e suspensão até 30 dias), conforme previsto na Lei Nº
8.112/90, art. 145, II, onde a abertura de sindicância só se justifica
quando ocorrer um fato de certa e ponderável gravidade e não houver
elementos suficientes para comprovar a autoria do ilícito.
4.4 A característica investigatória da Sindicância
O processo de sindicância é interpretado de maneira diferente
pelos segmentos de nossa doutrina. Há uma corrente doutrinária que
entende ser a sindicância um mero processo investigativo, o qual tende a
apurar fatos que possibilitem ou não a instauração de competente
processo administrativo disciplinar. Como diz Ernomar OCTAVIANO e
Átila J. GONZÁLES (1999, p. 29)
Pode haver sindicância sem processo administrativo e processo
administrativo sem sindicância. Existem fatos que a mera investigação
sindicante faz por autorizar o encerramento do caso, arquivando-se os
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autos ou proferindo-se uma decisão simples, sempre da competência do
chefe imediato do servidor. Neste caso, há sindicância sem processo.
Contudo, o mais comum é a sindicância preceder ao processo
administrativo. O procedimento ad cautelam é sempre um paradigma de
benefícios não apenas aos servidores públicos, mas à própria
administração em geral.
Portanto, neste sentido a sindicância possui natureza, não
processual, mas de procedimento investigativo, similar ao inquérito
policial,
configurando-se
como
mecanismo de elucidação
de
irregularidades no serviço, podendo transcorrer com informalidade e
sem
ciência
ao
investigado,
nesse
sentido
transcreve-se
a fundamentação dada pelo ilustre Ministro José Delgado no seu julgado
AI nº 275892/RJ (ROSA, 2004, p.1-2)
[...] O contraditório só se instalará após a instauração
do processo administrativo, instruído o inquérito
administrativo constitui mera fase investigatória, assim
denominada por sinonímia à expressão sindicância
administrativa,
que
precede
ao
processo
administrativo e que tem por fito apurar a ocorrência
de fato ilícito que, uma vez provada a sua
materialidade e autoria, propiciarão a instauração
deste último, onde se demonstrará a culpabilidade
dos indiciados. Em nada difere do inquérito policial
previsto no Código de Processo Penal, tendo o
mesmo caráter inquisitório, não constituindo
constrangimento ilegal a sua instauração contra
qualquer cidadão. O inquérito administrativo precede
o processo administrativo disciplinar, tal como o
inquérito policial antecede à ação penal. O
contraditório só se instalará após a instauração do
processo administrativo instruído com o que se apurar
no inquérito administrativo. Dispensa defesa do
sindicado e publicidade, seu procedimento por se
tratar de simples expediente de verificação de
irregularidade e não de base para punição,
equiparável ao inquérito policial em relação à ação
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penal. É o verdadeiro inquérito administrativo que
precede o processo administrativo disciplinar. Simples
investigação de fatos e da eventual responsabilidade
pela sua prática, caso ilícito, inexistindo acusação no
sentido formal não autorizam o contraditório, sob
pena de tornar a apuração de qualquer fato inviável,
com a instauração de contraditório quando, sequer,
exista um indiciado.
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Outro segmento da doutrina que é dominante, entende a
sindicância de natureza processual.
No dizer de Léo da Silva Alves (2001, p. 229)
É aquela que já nasce em cima de um fato e com
acusado definido, em razão de uma falta leve. Assim,
apesar do nome sindicância, o expediente guarda
característica de um processo, ainda que simplificado.
Precisa ser desenvolvido dentro de uma ordem lógica,
5
consagrando o contraditório e a ampla defesa.
Permite, ao fim, a aplicação de pena de suspensão até
30 dias ou de advertência.
Desta maneira, com a identificação do fato e do agente infrator,
pode a comissão sindicante, indicar à autoridade competente a punição
cabível à situação, desde que resulte em penas leves. Sob esta ótica, há
de se concluir que a sindicância, quando finda seus trabalhos indicando
sanções a serem aplicadas, transforma-se em processo disciplinar
administrativo sumaríssimo de caráter punitivo.
.5 A aplicação de penalidade através da sindicância administrativa
Segundo a Lei Nº 8.112/90, art. 154, os autos da sindicância
integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução. O
que se pode concluir que a sindicância seria o meio sumário de que se
vale a Administração Pública Federal para realizar a apuração de fatos
irregulares, podendo resultar o arquivamento da investigação, a
aplicação de penalidades leves, ou, ainda, a instauração de processo
disciplinar. Observa-se, neste sentido, que além de servir como
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instrumento de levantamento de dados, poderá servir à punição de
servidor.
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Ainda, segundo Sebastião José Lessa ( 2001, p. 60)
E o legislador em harmonia com a realidade, acabou
por legitimar a sindicância como meio apuratório para
aplicação de penalidade de advertência ou suspensão
de até 30(trinta) dias, ex vi dos art. 143 e 145, II, da Lei
nº 8.112, com observância do contraditório e da
ampla defesa, garantidos pela nossa Carta Política, em
seu art. 5º, inciso LV.
O prazo para a conclusão do processo de sindicância desenvolvese em tempo mínimo, em geral, 30 (trinta) dias prorrogáveis por igual
período, conforme previsto no art. 145, parágrafo único da Lei nº
8.112/90. Como podemos observar, é um tempo muito curto para que se
estabeleçam com segurança conclusões punitivas aos agentes públicos,
mesmo que diante de fatos considerados simples. Em função disto, a
Administração ao invés de cumprir eficientemente seu trabalho, poderá
estar cometendo erros, e vindo a causar sérios danos a seus
administrados.
Outro ponto a ser considerado, é que os “maus administradores”
poderão se utilizar da sindicância, já que se trata de um processo
“eficiente” em seu caráter punitivo, para cometerem verdadeiras
perseguições a subordinados, uma vez que a pouca formalidade para a
sua instauração, permite a sua utilização com certa facilidade. Além disto,
o servidor investigado poderá estar sendo tolhido de muitas das suas
garantias.
Veja-se, a lição de Léo da Silva Alves ( 199, p. 49)
A sindicância punitiva é aquela que, confirmada pela
investigação a materialidade do fato e a autoria, pode
ensejar diretamente a aplicação de pena, nos limites
estabelecidos na lei. Enquanto a sindicância
investigatória é deflagrada como peça essencialmente
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informativa, a sindicância punitiva busca, ao final, se
for o caso, a aplicação da penalidade correspondente.
Na hipótese de ter o servidor cometido um ilícito administrativo
relativamente grave, pode vir a ser favorecido por “paternalismos”
beneficiando-se com a simples instalação de sindicância, infringindo-se
os princípios constitucionais.
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Por tudo isto, pensa-se que a Sindicância deveria funcionar como
uma peça investigadora utilizada pela Administração para apurar
circunstâncias e fatos à elucidação do ilícito administrativo e de sua
possível autoria.
Assim vejamos o que preconiza Octaviano Ernomar e Gonzáles Átila J
(1999, p. 29)
A autoridade deverá usar de muita cautela ao
determinar a abertura de uma sindicância em sua
repartição.5 Com efeito, uma atitude precipitada lhe
trará sérios problemas, bem como implicará o seu
desprestígio e o da própria dependência que chefia.
Portanto, em princípio, este deveria ser o objetivo da sindicância.
Entretanto, se a partir daí, houvesse a identificação e o convencimento
da autoria do ilícito administrativo a referida Comissão optaria pela
aplicabilidade de sanções, assumindo o caráter punitivo, desde que,
houvesse à obediência ao devido processo legal e ao amplo direito de
defesa. Caso contrário, deveria a Comissão de Sindicância optar pela
abertura do processo administrativo disciplinar, independentemente, da
sanção a ser aplicada.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste estudo foram analisados os conceitos e princípios
que regem a Administração Pública Federal, sempre visando à satisfação
das necessidades coletivas. Através do Decreto-Lei nº 200/67 a
Administração Pública foi classificada em direta e indireta.
A Administração Pública deve obedecer aos princípios
constitucionais e administrativos no exercício da atividade pública,
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sempre respeitando o interesse da coletividade em detrimento ao
interesse particular. Tais princípios devem ser observados também por
seus agentes públicos no exercício de suas funções administrativas, pois
a não observância destes princípios acarretará na nulidade dos atos
administrativos e a aplicação das penalidades cabíveis para os seus
autores.
A Administração Pública é dotada de poderes administrativos com
maior ou menor liberdade de atuação, onde destacamos o poder
disciplinar, que se relaciona com o poder hierárquico. No uso do poder
hierárquico a Administração Pública distribui suas funções executivas, já
no uso do poder disciplinar ela controla o desempenho dessas funções e
a conduta interna de seus agentes, responsabilizando-os pelas faltas
cometidas.
Após ter discorrido sobre estes temas, buscou-se enfocar o
processo disciplinar e a sindicância no âmbito da Administração Pública
Federal, em especial à sua aplicabilidade junto aos servidores públicos
federal. Primeiramente, a importância dos princípios da Administração
Pública a serem observados pelos agentes que participam dos processos
disciplinares, seja na sindicância ou no processo administrativo, durante a
dinâmica processual. Depois, ressalta-se que o trabalho da sindicância
poderia se resumir ao trabalho investigativo, e que a pretensão punitiva
ficasse a cargo do processo administrativo disciplinar.
O processo administrativo disciplinar tem um prazo mais dilatado
para a conclusão dos trabalhos, 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual
período, a conclusão dos trabalhos se processa com maior segurança
jurídica, devido ao maior prazo dedicado à investigação e ao estudo da
peça instrutória. Já o prazo para a conclusão do processo de sindicância,
desenvolve-se em tempo exíguo, 30 (trinta) dias prorrogáveis por igual
período. Assim, o processo administrativo disciplinar certamente
possibilitaria um resultado conclusivo mais justo e com uma
probabilidade de defeitos processuais menores do que na sindicância
administrativa. Percebe-se também, que a doutrina deixa claro o caráter
punitivo da sindicância, invadindo muitas vezes o campo do processo
administrativo disciplinar, quando deveria ater-se a instruir o processo.
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A sindicância seria o meio sumário de que se vale a Administração
Pública Federal para realizar a apuração de fatos irregulares, podendo
resultar o arquivamento da investigação, a aplicação de penalidades
leves, ou, ainda, a instauração de processo disciplinar. Neste sentido,
observamos que, além de servir como instrumento de levantamento de
dados, tem servido como meio de punição de servidor, muitas vezes
deixando de lado o contraditório e a ampla defesa.
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Assim conclui-se que a sindicância deveria possui natureza não
processual, de caráter investigativo, simular ao inquérito policial,
configurando-se como um mecanismo apenas de elucidação de
irregularidades no serviço público. Seria uma operação que teria por
objetivo trazer a lume os fatos ocorridos, para levantar indícios de faltas
disciplinares. Seria também, o meio que capta elementos para abertura
do inquérito administrativo, conforme dispõe a Lei Nº 8.112/90, art. 154,
os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça
informativa da instrução.
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A PENHORA DE CRIPTOMOEDAS: OS DESAFIOS NO RASTREAMENTO E
PENHORA DA MOEDA VIRTUAL PARA A EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO
EM FACE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
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RESUMO: O presente artigo aborda os desafios no rastreamento de
criptomoedas para efetivação da penhora, dentro de uma abordagem
qualitativa, por meio de método dedutivo e exploratório, afim de explicitar
possíveis soluções para a advocacia processualista. Aborda-se acerca da
viabilidade de se utilizar como penhora o que atualmente se denomina
“criptomoedas”, considerando a disposições pertinentes inseridas na atual
legislação processual civil. Para considerar tal possibilidade, são
apresentadas as possíveis tratativas, sem desconsiderar cada tipo de
armazenamento virtual, utilizando a criptomoeda Bitcoin. O material obtido
e retratado neste trabalho decorre de coleta bibliográfica, além de destacar
a inédita decisão proferida pelo Poder Judiciário, por meio da 36ª Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. O direito comparado
oferece importante fonte de pesquisa, e direciona a conduta e os possíveis
marcos regulatórios. O rastreio das operações criptografadas por parte do
credor compromete a suposta garantia de anonimato, apesar do difícil
acesso, considerando a necessária expertise. A conduta do credor, e as
consequências jurídicas impactam a processualística, no que pertine à
garantia de pagamento.
PALAVRAS CHAVE: CRIPTOMOEDA. PENHORA. GARANTIA.
RESUMEN: El presente artículo aborda los desafíos en el rastreo de
criptomoedas para la efectivización del embargo, dentro de un abordaje
cualitativo, por medio de método deductivo y exploratorio, a fin de
explicitar posibles soluciones para la abogacía procesualista. Se aborda la
viabilidad de utilizar como embargo lo que actualmente se denomina
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"criptomoedas", considerando las disposiciones pertinentes insertadas en la
actual legislación procesal civil. Para considerar tal posibilidad, se presentan
las posibles trataTivas, sin desconsiderar cada tipo de almacenamiento
virtual, utilizando la criptomoeda Bitcoin. El material obtenido y retratado
en este trabajo proviene de colecta bibliográfica, además de destacar la
inédita decisión dictada por el Poder Judicial, por medio de la 36ª Cámara
de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de São Paulo. El derecho
comparado ofrece una importante fuente de investigación, y dirige la
conducta y los posibles marcos regulatorios. El rastreo de las operaciones
encriptadas por el acreedor compromete la supuesta garantía de
anonimato, a pesar del difícil acceso, considerando la necesaria experiencia.
La conducta del acreedor, y las consecuencias jurídicas afectan a la
procesualística, en lo que pertenecía a la garantía de pago.
PALABRAS CLAVE: CRIPTOMOEDA. ADJUNTO. GARANTÍA.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA E A TEORIA
MONETÁRIA. 3. A CRIPTOMOEDA.
4. A PENHORA NO NOVO CÓDIGO DE
5
PROCESSO CIVIL. 5. EXIGIBILIDADE E EXECUTORIEDADE DA CRIPTOMOEDA.
6. DECISÕES E SOLUÇÕES INTERNACIONAIS VOLTADAS A PENHORA DE
CRIPTOMOEDAS. 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 8. REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO
Busca-se demonstrar, por meio do presente artigo, a possibilidade
de rastreamento e a posterior penhora de moedas virtuais pertencentes a
executados em face do novo Código de Processo Civil, e a margem
conferida ao magistrado para determinar as medidas necessárias ao
cumprimento de ordem judicial, objetivando, as soluções processuais para
cada tipo de armazenamento.
O artigo está organizado em quatro tópicos. Na primeira,
denominada evolução histórica e a teoria monetária, discute-se o
nascimento da moeda e o seu poder, não só como moeda de troca, mas
como poder de reserva de valor.
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A segunda, intitulada como criptomoeda, aborda-se a sua criação, o
seu objetivo e como tem influenciado o mercado.
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No terceiro tópico, discute-se o novo código de Processo Civil, que
visa garantir maior celeridade e efetividade aos processos de execução.
Concluindo, na quarta seção, a exigibilidade e executoriedade da
moeda virtual, a partir dos precedentes jurisprudenciais posicionados à
favor da possibilidade de penhora da criptomoeda, com a atualização do
bancen-jud 2.0 e sua ampliação a instituições financeiras, bem como as
soluções utilizadas pelos países que conseguiram penhorar e satisfazer seus
créditos. Com isso, busca-se estabelecer um paralelo de soluções que levem
o credor a satisfação do seu crédito.

2.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA E A TEORIA MONETÁRIA

Pesquisas arqueólogicas apontam que as moedas surgiram há cerca
de 2.500 a.C no reino da Lídia (atualmente a Turquia), e outras pesquisas
atribuem à China o surgimento das primeiras moedas. Mas somente por
volta de 630 a.C, foi materializada e grafada por meio da cunhagem, técnica
de gravação de imagens com relevos, o que é usado hodiernamente.
Com o fim do Império Romano, mudou-se a forma de
comercialização de mercadorias, que passou a ser operacionalizado por
meio de trocas, perdendo a moeda o seu espaço para o escambo.
Com a evolução social, buscava-se uma forma mais equânime e
rápida nas trocas, surgindo a moeda como elemento intermediador de
trocas, e com o intuito de reserva de valor.
A primeira moeda criada no período da Idade Média foi denominada
Dénario. Com a evolução das moedas métalicas e a prática de acúmulo de
capital, nasceram os primeiros bancos, que tinham como função primordial,
a de guarda do patrimônio dos proprietários de terras e de chefes de
Estado, resultando, nos sistemas bancários, a criação do papel moeda para
o financiamento do Ouro.
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Mais tarde, com o criação do modelo constitucional e o reforço ao
poder central do Estado, nasceram os bancos centrais, que passaram a criar
e regular toda a economia sob sua jurisdição.
No Brasil, em dezembro de 1964, foi criado o banco central do brasil,
autoridade monetária central responsável por toda política monetária
nacional.
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Nesse ínterim, Fernando Ulrich (2014) aborda as duas teorias
clássicas que embasam a criação do dinheiro e a manutenção do seu valor
no mercado, classificadas por Ludwig Von Mises a partir da dicotomia
cataláctica e acataláctica.
Dentro da teoria monetária acataláctica, a teoria estatal da moeda,
de Georg Friedrich Knapp, explicita que o valor da moeda é derivado de um
decreto governamental, seu poder de compra e valor depende de
autoridade estatal, ou seja, para essa teoria, uma moeda virtual criada por
outros organismos que não o Estado, não deveria persistir.
5

A teoria cataláctica, por outro lado, explica os fenômenos monetários
por meio das leis de troca de mercado, onde a oferta e a demanda são os
maiores responsáveis pela criação e valoração do dinheiro.Karl Marx, em
seu livro O capital - o processo de produção do capital (1867), aprofundou
e apontou algumas diretrizes que aplicam-se perfeitamente às demandas
contemporâneas, demonstrando que no próprio curso natural do dinheiro,
há uma separação de seu seu valor real do valor nominal bem como, sua
existência real e metálica, podendo a moeda tornar todas as formas físicas e
ainda assim manter seu valor econômico. Para Marx, com o surgimento da
moeda e o seu poder de reserva de valor, o indivíduo passou a ter cobiça,
em face da valoração do dinheiro, e busca pela riqueza.
O entesouramento cumpre diferentes funções na
economia da circulação metálica. A função mais
imediata deriva das condições de circulação das
moedas de ouro e de prata. Vimos que a quantidade
de dinheiro em circulação sofre altas e baixas em
razão das oscilações constantes que a circulação das
mercadorias apresenta quanto à sua extensão, seus
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preços e sua velocidade. Portanto, ela tem de ser
capaz de contração e expansão (MARX, 2015, p. 276)
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Reservando ao entesourador o conceito de um capitalista, que
procura atingir um aumento incessante de capital, mantendo o seu dinheiro
fora de circulação social.

3.

A CRIPTOMOEDA

O Bitcoin, a primeira criptomoeda, foi criada em 2008, por Satoshi
Nakamoto, com o auxílio de programadores de softwares, tendo como base
um sistema chamado blockchain¹. Nas palavras do economista Fernando
Ulrich, o bitcoin é uma forma de dinheiro, assim como as moedas oficiais de
qualquer país ou bloco econômico, com a diferença de ser puramente
digital e não ser emitido por nenhum governo (ULRICH, 2014, p.5).
O ingresso no mercado de moedas virtuais se dá por meio
intermediação nas agências denominada de exchanges² ou por meio
tecnologia peer-to-peer[2], possibilitando ao usuário a compra e
armazenamento das criptomoedas. Esse sistema registra todas

da
da
o
as

operações realizadas com a moeda virtual por meio de duas chaves, sendo
uma privada, que é mantida em segredo com os dados do usuário, e outra
pública, onde é facilmente identificável o usuário e suas operações.
A grande vantagem da moeda virtual, nas palavras do economista
Fernando Ulrich, é que esta dispensa um mediador, um “terceiro” na
transação. Não é necessário confiar em um banco que guardará seu
dinheiro, tampouco precisa assegurar-se de que uma empresa de
liquidação de pagamentos processará corretamente o seu pedido, acima de
tudo, você não precisa torcer para que um banco central não deprecie a
moeda. Para um melhor entendimento da operação, Ulrich exemplifica da
seguinte forma:
Quando a Maria decide transferir bitcoins ao
João, ela cria uma mensagem, chamada de
“transação”, que contém a chave pública do João,
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assinando com sua chave privada. Olhando a chave
pública da Maria, qualquer um pode verificar que a
transação foi de fato assinada com sua chave privada,
sendo, assim, uma troca autêntica, e que João é o
novo proprietário dos fundos. A transação – e
portanto uma transferência de propriedade dos
bitcoins – é registrada, carimbada com data e hora e
exposta em um “bloco” do blockchain. A criptografia
de chave pública garante que todos os computadores
na rede tenham um registro constantemente
atualizado e verificado de todas as transações dentro
da rede Bitcoin, o que impede o gasto duplo e
qualquer tipo de fraude. (ULRICH, 2014, p.19-20.)
Quem adquire criptomoedas tem três possibilidades de
comportamento: o armazenamento na agência comercializadora de
moedas, o armazenamento frio e/ou offline ou se tornar um minerador
autônomo e comercializar suas criptomoedas
de forma independente.
5
É notável a influência desse novo mercado de operações monetárias
criptografadas no Brasil, que ultrapassou a noção de moeda virtual para
adquirir bens de uso comum, para tomar proporções de acúmulo de capital.
Segundo alguns sites especializados, como o bitcoin news, portal do bitcoin
e o guia do bitcoin, enquanto o bitcoin se estabiliza, outras moedas vêm
crescendo, prevendo a FOXBIT,a maior corretora do Brasil, um aumento de
50 bilhões de reais em transações em 2018, devido ao crescimento de
outras moedas como a Litecoin, Ethereum, Monero e Naga Coin.
A atual bitcoin fragmentou-se em outras duas moedas, gerando o
bitcoin Cash e o Bitcoin Gold. Pesquisadores do Imperial College, de
Londres, realizam uma pesquisa e concluíram que a moeda virtual
substituirá a moeda tradicional dos governos dentro de dez anos.

4.

A PENHORA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Nas palavras de Alexandre Freitas Câmara (2017), a execução
representa uma atividade processual, destinada a transformar um ato
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certificador de um Direito em uma realidade prática, satisfazendo seu
titular.
Define-a, pois, como uma atividade destinada a fazer com que se
produza, na prática, o mesmo resultado prático, ou um equivalente seu, do
que se produziria se o direito tivesse sido voluntariamente realizado pelo
sujeito passivo da relação jurídica obrigacional. Ressalta ainda que “Este
ponto precisa ser reforçado: a execução de que se trata no Direito
Processual Civil é, sempre, forçada (2017, pg. 277)”.
No atual código de Processo Civil, o referido instituto encontra-se
disciplinado tanto nos artigos 513 a 538, quando se tratar de título
executivo judicial, sendo definido como cumprimento de sentença, quanto
nos artigos 771 a 782, para regulamentar o processo de execução de títulos
executivos extrajudiciais, sendo nomeado de cumprimento de sentença.
(BRASIL, 2015)
Nos artigos 783 a 785, estão disciplinadas as disposições gerais para
a realização de qualquer execução, partindo da premissa de que são
requisitos essenciais para a realização de qualquer penhora, o título
executivo a exigibilidade da obrigação. (BRASIL, 2015)
Para que se possa invadir um determinado patrimônio, em
observância ao princípio constitucional do devido processo legal, tal título
deve ser legítimo e a agressão ser a menos onerosa possível, conforme
aponta o art. 805 do instrumento processual em análise.
Alexandre Câmara define o título judicial como sendo “o ato jurídico
capaz de legitimar a prática dos atos de agressão a serem praticados sobre
os bens que integram um dado patrimônio, de forma a tornar viável sua
utilização na satisfação de um crédito (2017, pg. 283)”, ou seja, o título
constitui um instrumento na via processual para efetivar o direito material
postulado, passando então a ser exigível quando, voluntariamente, não é
adimplido.
Sob o mesmo ponto de vista do autor, no que tange as partes
legítimas a requerer medidas executórias, além das partes da relação
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processual originária, o Ministério Público é igualmente um legítimo ativo
para requerer a execução, como nos casos de Ação Civil Pública, por
exemplo.
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No caso de morte do exequente, podem requerer a execução do seu
crédito, o seu espólio, seus herdeiros ou sucessores, se aplicando, de igual
modo ao devedor, podendo ser estendida nesse caso, a execução aos
fiadores, o responsável ou titular do bem em discussão, no caso de
sucessão processual.
Outrossim, destaca o autor, que com a relação formada entre credor
e devedor, inicia-se o processo para a liquidação e cumprimento da
sentença, que deve observar as regras de competência contida no Artigo
516 do NCPC/15º.
No caso de competência originária dos Tribunais, esses executarão
suas decisões. Em sede de processo de conhecimento, será competente o
juízo do qual emanou a decisão exequenda. Nos casos de decisão
5
estrangeira homologada pelo Superior Tribunal Justiça, compete a Justiça
Federal tal execução e na decisão de arbitragem, deve-se estabelecer sua
competência conforme o objeto da relação processual, nos moldes dos
artigos 42 a 53 do referido código.
Por fim, é imperioso ressaltar que nos casos de procedimento
comum e de juízo cível competente, poderá o exequente optar pelo juízo
do atual domicílio do devedor, do local onde os bens se encontram ou o
local onde deverá ser realizada a obrigação. Em relação à execução de
títulos executivos extrajudiciais, a competência será as regras gerais dos
artigos 42 a 53 do Código de Processo Civil.
Ainda nas palavras de Câmara, desenvolve-se a atividade executiva
através de dois grupos de meios executivos: os meios de coerção e os
meios de sub-rogação. Os meios de coerção são para constranger o
devedor ao pagamento da obrigação exequenda, utilizando para tal, a título
de exemplo, a prisão civil no caso do devedor de alimentos, multas
periódicas em razão da mora, protesto do título executivo ou inscrição do
devedor em cadastro de inadimplentes, ou ainda, no caso de bens imóveis,
fazer averbação em cartório, na escritura do bem a fim de que não se
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proceda à alienação fraudulenta do bem, tolerando a acumulação desses
meios, até o limite da satisfação do bem.
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Já nos meios de sub-rogação, o Juiz age de ofício, substituindo o
devedor, para garantir a resolução da demanda executiva. Nesse caso, são
utilizadas as medidas de busca e apreensão dos bens do executado ou a
expropriação e leilão desses.
Consoante ao entendimento acima e não menos importante, cumpre
salientar, que todos os bens do devedor, sejam presentes ou futuros,
devem responder pelo cumprimento da dívida exequenda, entretanto,
existem bens que não podem ser objeto de penhora, os quais a lei atribui
imunidade quanto ao processo executivo.
São absolutamente impenhoráveis os bens elencados no artigo 883,
e relativamente impenhoráveis os bens contidos no artigo 884, ambos do
novo Código de Processo Civil. Nos termos da Lei no 8.009/1990, é
impenhorável o imóvel destinado a garantir a residência do executado ou
de sua família.
Diante do exposto, em relação ao Código de Processo Civil de 1973,
Câmara (2017) aponta inovações substanciais, dentre elas, uma mudança na
hermenêutica processual, que passou a ser interpretada sob uma ótica
constitucional, a prevalência da solução consensual dos conflitos, o dever
do contraditório, ainda que em matérias em que o Juiz deva decidir de
ofício, o tipo de processo, que passou a ser sincrético e mais célere e a
imposição do dever das partes de procederem com boa-fé e lealdade
processual.
Mais especificamente ao processo de execução, impôs ao credor o
encargo de requerer e promover a execução do seu crédito e permitiu ao
Juiz, diante da atipicidade do caso, permitir outros tipos de execução de
bem que entenda ser de valor, bem como de autorizar qualquer medida
necessária para a obtenção do bem em pretensão.
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5.

EXIGIBILIDADE E EXECUTORIEDADE DA CRIPTOMOEDA

Dentro desse contexto, é possível inferir que a rastreabilidade e
penhora das moedas virtuais são possíveis em face do novo código de
Processo Civil, ante ao desenvolvimento social e atenção as demandas
contemporâneas.

precedentes judiciais
criptomoedas?

no

processo

de

penhora

e

execução
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Diante disso, quais os mecanismos processuais que estão a
disposição do credor para o devido cumprimento? Como efetivar os
das

A 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
na pessoa do relator do caso, o Desembargador Milton Paulo de Carvalho
Filho, em dezembro de 2017, proferiu a primeira decisão do Brasil sobre o
pedido de penhora da moeda virtual Bitcoin, no julgamento do Agravo de
Instrumento nº 2202157-35.2017.8.26.0000 - Voto nº 19863, conforme
5
ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Penhora de moeda virtual (bitcoin).
Indeferimento. Pedido genérico. Ausência de indícios
de que os executados sejam titulares de bens dessa
natureza. Decisão mantida. Recurso desprovido. TJ-SP
22021573520178260000,
SP
220215735.2017.8.26.0000, Relator: Milton Carvalho, Data do
Julgamento: 21/11/2017, 36ª Câmara de Direito
Privado, Data da Publicação: 21/11/2017)
Com esse julgado, o relator seguiu uma análise hermenêutica
conforme os usos e os costumes para garantir a justa aplicação da norma,
evidenciando o princípio da sociabilidade. Acabou por fixar algumas
diretrizes fundamentais para a penhora, quais sejam, a de que não há óbice
para a penhora de uma moeda virtual e que ao credor, compete a
comprovação da existência desses bens de renda variável para que se possa
exigi-la. Ou seja, o cumprimento da penhora só é possível ao credor que
consiga ou saiba como comprovar a aquisição de moedas virtuais por parte
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do devedor e essencialmente a forma de armazenamento dessas moedas
virtuais.
Ratificando esse entendimento, a Juíza do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Renata Souto Maior Baião, palestrante sobre “Blockchain” e Direito
Digital, produziu um artigo em que aborda a exigibilidade e liquidez da
penhora das criptomoedas, apresentando algumas soluções aos credores
para o recebimento do seu crédito, demonstrando como exemplo a
apreensão das moedas, o bloqueio da conta virtual na agência para
posterior conversão em moeda local ou a criação de uma carteira privada
virtual para cada processo que tramitar no Tribunal, para a guarda das
criptomoedas.
Outra inovação importante que permite a execução das moedas
virtuais em aplicações financeiras, é a atualização do sistema Bacen-Jud 2.0,
que em 2018 passou a alcançar tanto os investimentos em renda fixa
quanto os de renda variáveis, ampliando o rol de instituições financeiras
abarcadas pelo sistema. Tal incremento entrou em vigor por meio
dos comunicados do Banco Central do Brasil de n. 31.293 e 31.506 de 2017
e possibilitou ao credor, não só o rastreamento da moeda virtual perante a
instituição e o conhecimento de onde partiu a compra dessas moedas,
quanto o bloqueio direito pelo Poder Judiciário, evitando assim, uma
dilapidação de patrimônio em uma execução forçada.

6.

DECISÕES E SOLUÇÕES INTERNACIONAIS VOLTADAS A PENHORA
DE CRIPTOMOEDAS

As criptomoedas tem como desafio a volatibilidade, pois sua
alteração ocorre de forma dinâmica e imprevisível. O valor flutuante faz
com que muitos observadores permaneçam descrentes quanto ao futuro
das criptomoeda. Outro não menos importante desafio, é a violação do
sigilo dos “blockchain”, que nas palavras de Ulring
As carteiras de Bitcoin agora podem ser
protegidas por criptografia, mas os usuários devem
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selecionar a ativação da criptografia. Se um usuário
não cifra a sua carteira, os bitcoins podem ser
roubados por malware. (ULRING, 2014, p.26)
Sendo assim, uma vez hackeados, o usuário perde a criptomoeda,
sem chance de recuperação.
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Os Estados Unidos, pioneiro nas apreensões de Bitcoins por exemplo,
das várias apreensões feitas, tanto online quanto offline, optou por leiloar
as unidades da moeda, que em 2016 já passavam de 2.700 bitcoins
acumulados e leiloados. A Bulgária, por outro lado, apreendeu ao
equivalente a US$ 3 bilhões em maio de 2017 e busca o desbloqueio da
carteira para converter a moeda virtual em moeda local, para sanar sua
dívida Pública. A Finlândia, que confiscou em 2016, US$ 22,8 milhões em
Bitcoins, até que se encontre uma melhor solução ao caso, optou por
armazená-las em modo offline para evitar hackeamentos e roubos. Com os
exemplos dos governos, é de se captar que há várias soluções para a
satisfação do crédito, devendo cada
uma ser aplicada de forma in casu ou o
5
que melhor desejar o credor.
Diante de todo o contexto exposto, no curso de um processo de
execução, quando o credor toma conhecimento de que o seu devedor
adquiriu moedas virtuais, poderá ele, de início, postular a quebra do sigilo
bancário do devedor para que se obtenha a agência, uma vez que todo o
processo de compra é feito de forma identificada por fotos e documentos
do comprador.
Se o credor tem conhecimento de que as moedas estão
armazenadas em alguma “exchange” determinada ou determinável, pode
requerer, nesse caso, que a agência ou o credor apresente a chave privada
para o acesso da carteira ou a chave pública, respectivamente, com as
informações das transações realizadas pelo devedor, em conformidade com
o princípio hodierno processual da não surpresa. Pode ainda, postular o
bloqueio da conta do devedor e a transferência para a carteira virtual do
credor ou para um armazenamento frio/offline de posse do credor.
Tal medida deve ser tomada de forma razoável e proporcional, de
forma a evitar um excesso de execução e violações a ordem Constitucional,
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devendo ser penhorado e transferido o valor atualizado do débito, o que
ultrapassar disso, deve ser restituído de imediato ao devedor.
No entanto, se o armazenamento dessas moedas estiver de forma
“offline” ou em algum tipo de armazenamento offline, incube ao credor
requerer a entrega do dispositivo em atenção ao aludido princípio da não
surpresa. Entretanto, sendo uma execução forçada, cabe ao credor
especificar tal medida de busca e apreensão e o local do bem de
armazenamento, que pode ser em casa, no trabalho ou lugar habitual
diverso, graças ao novo código de Processo Civil, que concedeu ao juiz a
liberalidade de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária.
Para as alegações de possibilidade de perdimento de valores das
criptomoedas ou ainda, a desvalorização da moeda virtual no mercado de
ações, poderá o credor, para que haja a apuração do que está penhorado,
requerer a expropriação imediata de bens perecíveis, pois é o que sugere
Alexandre Câmara (2017), como forma de aplicação analógica.

7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível inferir que apesar de a criptomoeda ser sigilosa e de difícil
acesso, não é sinônimo de anonimato absoluto, como é difundido
socialmente.
No atual sistema Constitucional-Processual, a penhora das moedas
virtuais, ainda que não reguladas pelo banco Central do Brasil, não é
impeditivo para a sua penhora e satisfação da dívida exequenda, graças ao
novo Código de Processo Civil, que proporcionou ao credor a liberalidade
de escolha em como buscar o seu crédito, bem como ao juiz, a
discricionariedade de se exigir tudo o que resultar em valor e que possa
liquidar a dívida no decorrer da execução, e a Jurisprudência, nesse sentido,
vem indicando ser possível a exigibilidade desse tipo de moeda virtual,
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ressaltando apenas, que o pedido não pode ser genérico, por ser de difícil
rastreamento.
Outra ferramenta importante que contribui para a satisfação do
crédito é a do sistema de penhora on-line Bacen-Jud 2.0, propiciando uma
maior concretude e rapidez no atendimento das ordens judiciais, apoiando
o credor e o Judiciário no alcance dessas rendas aplicadas de forma fixa ou
variáveis.
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As criptomoedas e a tecnologia do Blockhain são formas de
armazenamentos de dados e bens que estão cada vez mais presentes na
vida em sociedade e que por óbvio, em um curto espaço de tempo, fará
parte da vida das pessoas no dia a dia. O estudo, por exemplo, da
responsabilidade civil e criminal dos hackers que roubam as moedas e os
dados, da regulamentação pelos governos dessas operações bancárias que
não passam pelos bancos credenciados e do recolhimento do imposto de
renda advindo dos lucros dessas moedas virtuais, contribuem
significativamente para que haja5 uma maior segurança, no meio virtual, aos
seus usuários.
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¹ Tipo de Base de Dados Distribuída que guarda um registro
de transações permanente e à prova de violação;
² Corretoras que comercializam criptomoedas;
³Ponto a ponto; É a transação feita de forma direta em pessoas.

275
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591401

www.conteudojuridico.com.br

OS INSTITUTOS DA INTERCEPTAÇÃO, ESCUTA, GRAVAÇÃO
TELEFÔNICA, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E SUAS PECULIARIDADES
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VALÉRIA
MARIA
DO
NASCIMENTO:
Acadêmica em Direito no Centro Universitário
Unic Beira Rio 2.
RESUMO: O hodierno artigo científico tem como objetivo elucidar as
finalidades dos institutos da interceptação, escuta, gravação telefônica e
quebra de sigilo de dados, assuntos que no atual cenário jurídico-político
tem despertado a curiosidade da população em geral, especificamente dos
estudiosos do Direito. A abordagem do assunto é de suma importância,
haja vista que em virtude do aumento de sua utilização surgiram
questionamentos acerca de sua legalidade, bem como de suas
peculiaridades diante da Constituição Federal e da Lei n. 9.296/1996. Desta
forma, este artigo, pautado em orientações atuais dos Tribunais Superiores,
bem como em leis positivadas, buscará expor a visão moderna dos
institutos e sua adequada utilização.
PALAVRAS-CHAVE: Interceptação. Lei n. 9.296/96. Escuta. Gravação.
Autorização Judicial. Quebra de sigilo de Dados.
ABSTRACT: The current scientific article aims to elucidate the purposes of
the institutes of interception, listening, telephone recording and data
breach, issues that in the current juridical and political scenario have
aroused the curiosity of the population in general, specifically of law
students . The approach of the subject is of great importance, since in view
of the increase of its use questions have arisen about its legality, as well as
its peculiarities before the Federal Constitution and Law n. 9,296 / 1996. In
this way, this article, based on current guidelines of the Superior Courts, as
well as positive laws, will seek to expose the modern vision of the institutes
and their proper use.
KEY WORDS: Interception. Law no. 9,296 / 96. Listening. Recording. Judicial
Authorization. Data privacy breach.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Diferenciação entre interceptação, escuta,
gravação telefônica e quebra de sigilo de dados. 3. Da interceptação
telefônica; 4. Da escuta telefônica. 5. Da gravação telefônica. 6. Da quebra
de sigilo de dados telefônicos. 7. Conclusão.
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1. INTRODUÇÃO
As polêmicas acerca da legalidade dos institutos da interceptação,
escuta, gravação telefônica e quebra de sigilo de dados tiveram seu ápice
com o início das investigações da Operação Lava Jato. Nos atos
investigatórios sobre o caso, foram diversos os casos em que os
advogados das partes questionavam judicialmente a legalidade da
imposição dos institutos, bem como de sua ampla publicidade nos meios
de comunicação.
Acerca do tema, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XII, foi
expressiva em regulamentar a inviolabilidade ao sigilo da
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, exceto, neste caso, por ordem judicial, para
fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
Em virtude das contradições e inexatidão da interpretação do inciso
XII do art. 5º da CF, foi criada a Lei n. 9.296/1996, que trata da
interceptação telefônica, com o intuito de regulamentar o dispositivo
citado, esclarecendo quais os procedimentos deverão ser adotados para
5
sua decretação, tal como os prazos
e requisitos de admissibilidade.
No entanto, a Lei n. 9.296/1996 abarca apenas a interceptação e a
escuta telefônica, que são meios de captação da comunicação por
terceiros, sem ou com o consentimento de um dos interlocutores. Os
demais institutos são protegidos pela regra geral disposta no art. 5º,
inciso XII da CF.
Desta forma, diante da peculiaridade de casa instituto e de sua
imprescindibilidade para a ideal persecução das investigações e dos
processos penais, bem como objetivando, ao mesmo tempo, efetivar as
garantias
individuais
aos
investigados,
faz-se
relevante
o
aprofundamento e esclarecimento dessas ferramentas, que a cada dia
tornam-se mais usuais.
2. DIFERENCIAÇÃO
ENTRE
INTERCEPTAÇÃO,
ESCUTA,
GRAVAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS.
A mixórdia existente entre os conceitos e características da
interceptação telefônica, escuta telefônica, gravação telefônica e quebra de
sigilo de dados são vastas. No entanto, esses institutos não se confundem,
possuindo características personalíssimas que a distinguem entre si,
conforme será demonstrado.
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A interceptação telefônica é um meio de prova muitas vezes utilizada
pelo Poder Judiciário, que busca com a sua aplicação obter maiores
informações sobre as infrações penais.
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Segundo o entendimento de Avolio, a interceptação telefônica é:
[...] a captação da conversa telefônica por um
terceiro, sem o conhecimento dos interlocutores.
Seria aquela atividade que se efetivaria por meio de
“grampeamento”, ou seja, pelo fato de “interferir
numa central telefônica, nas ligações da linha de
telefone que se quer controlar, a fim de ouvir e/ou
gravar conversações. (2010, p. 94).
Já a escuta telefônica diferencia-se substancialmente da
interceptação, haja vista que em sua execução a captação da comunicação
é realizada por um terceiro com o consentimento de um dos
interlocutores (GRECO FILHO, 2012, p.162).
Diante disso, verifica-se que tanto na escuta telefônica quanto na
interceptação telefônica há três indivíduos, sendo que sempre será
encarregado pela gravação aquele que não estiver participando do diálogo.
No tocante à gravação telefônica, sua ocorrência é verificada quando
existir apenas dois interlocutores, sendo que um deles será responsável pela
gravação da própria conversa, sem que o outro tenha conhecimento.
Conforme Rabonese (apud SILVA, 2002, p. 49):
A gravação clandestina consiste no ato de
registro de conversação própria por um de seus
interlocutores e sub-repticiamente feita
por
intermédio de aparelho eletrônico ou telefônico
(gravação clandestina propriamente dita) ou no
ambiente da conversação (gravações ambientais).
Já a interceptação é sempre caracterizada pela
intervenção de um terceiro na conversação mantida
entre duas pessoas: se a interceptação foi realizada
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em conversação telefônica, e um dos interlocutores
tiver conhecimento, caracteriza-se a escuta telefônica;
se não houver conhecimento por parte dos
interlocutores, evidencia-se a interceptação stricto
sensu; se a interceptação for feita entre presentes com
conhecimento de um dos interlocutores caracteriza-se
a escuta ambiental, ao passo que se for do
conhecimento, será considerado como interceptação
ambiental
Dentre os institutos abordados neste artigo, o que mais se difere é a
quebra de sigilo de dados telefônicos, uma vez que enquanto os demais
instrumentos são utilizados em uma comunicação telefônica, este se refere
à obtenção dos registros armazenados no telefone ou na companhia
telefônica sobre as ligações efetuadas e recebidas, as datas das chamadas,
horários, números de telefones, etc.
Ademais, há também a 5espécie denominada quebra de sigilo de
dados telemáticos, que de modo diverso se refere à obtenção não mais dos
registros telefônicos, mas sim das informações oriundas de mensagens
trocadas via whatsapp, facebook, torpedos, e-mails e outros meios que
possibilitem a realização de comunicação.
Inobstante, oportuno esclarecer que além dos institutos expostos
alhures, há também a interceptação ambiental, escuta ambiental e a
gravação ambiental, que possuem praticamente a mesma essência daquelas
já citadas, distinguindo-se tão somente quanto ao local de sua ocorrência,
que não mais se restringe ao meio telefônico.
Por outro lado, interceptação, escuta e gravação
ambiental têm praticamente os mesmos conceitos já
expostos, com a peculiaridade de se referirem a
conversa não telefônica(conversa pessoal). Desse
modo, interceptação ambiental é a realizada por
terceiro, sem o conhecimento dos comunicadores;
escuta ambiental realiza-se quando a captação da
conversa não telefônica é feita por terceiro, com o
conhecimento de um dos comunicadores e, por
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último, a gravação ambiental ocorre quando a
captação da conversa telefônica é efetuada por um
dos comunicadores (SANTOS, 2007, p. 20, grifo
nosso).
Desta forma, averigua-se que o único ponto de divergência entre as
interceptações, escutas e gravações telefônicas e as ambientais referem-se
ao meio utilizado para captação da comunicação, que neste caso ultrapassa
os meios telefônicos, abrangendo o ambiente em que os interlocutores se
encontram, podendo, inclusive, ser realizada através de imagens e áudios
adquiridos por câmeras de segurança.
3.

DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

A interceptação telefônica é regida pela Lei n. 9.296/1996, que
regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal. Este
instituto necessita, para sua adequada aplicação, da observância de
determinados requisitos legais e de autorização judicial.
O art. 1º da mencionada lei, dispõe em seu caput que a
interceptação telefônica poderá ser aplicada como prova tanto na
investigação criminal quanto em instrução processual penal, sendo
imprescindível em qualquer circunstância a ordem judicial fundamentada
do juiz competente, ex officio ou a requerimento da autoridade policial ou
do representante do Ministério Público, sempre sob segredo de justiça.
Desta forma, uma vez admitida a interceptação através de
autorização do juiz competente pelo caso, as provas obtidas deverão ser
resguardadas, servindo apenas ao processo ou investigação, não devendo
ser divulgada em meios de ampla circulação, haja vista a necessidade da
proteção à inviolabilidade da intimidade de qualquer indivíduo.
Por conseguinte, para que seja admitida a interceptação de
comunicações telefônicas o Juiz deverá verificar no caso concreto, conforme
dispõe o art. 2º da perquirida lei, a existência dos seguintes
requisitos: i) indícios razoáveis da autoria ou participação em infração
penal; ii) for o único meio de prova disponível, e; iii) o fato investigado ser
punido com pena de reclusão.
280
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591401

www.conteudojuridico.com.br

Ademais, de forma cumulativa, deverá ser demonstrada que a
realização da interceptação é imprescindível à apuração da infração penal,
com a devida indicação dos meios a serem empregados para execução.
Ainda, excepcionalmente, pode o juiz admitir o pedido verbalmente, desde
que presentes todos os requisitos necessários à interceptação, sendo
condicionada a concessão à redução a termo do requerimento (art. 4º da
Lei n. 9.296/1966).
que

a

decisão

do

juiz

deverá

ser

sempre
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Ressalte-se

fundamentada, sob pena de nulidade, indicando a forma como será
executada a interceptação, bem como o prazo para a realização das
diligências, que não poderá exceder 15 dias, sendo admissível, no entanto,
sua prorrogação por igual tempo (art. 5º da Lei n. 9.296/1966).
Uma vez acolhido o pedido de interceptação a autoridade policial
conduzirá o procedimento, com ciência do Ministério Público, que
querendo, poderá acompanhar os atos. Em caso de a diligência possibilitar
a gravação da comunicação, esta
5 deverá ser degravada, ou seja, transcrita
nos autos para melhor instrução das partes.
No tocante à degravação, tanto a doutrina majoritária como os
Tribunais Superiores tem entendido ser desnecessária a transcrição integral
das informações obtidas da comunicação, sendo suficiente a reprodução
parcial, desde que seja assegurado às partes, nos autos, o acesso a todo
conteúdo adquirido, a fim de proporcionar ao investigado o exercício da
ampla defesa e do contraditório.
Nesses termos, veja-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 1º DA LEI N.
9.613/1998. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência
deste STJ, a transcrição integral do conteúdo da
interceptação telefônica é dispensável, sendo
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suficiente a transcrição dos trechos que digam
respeito ao investigado embasadores da denúncia
, para que, a partir deles, exerça o contraditório e a
ampla defesa. 2. A declaração de nulidade atinente à
transcrição parcial das interceptações telefônicas,
assim como as demais nulidades processuais, exige
demonstração de eventual prejuízo concreto
suportado pela parte. Precedentes. 3. "A ausência de
impugnação específica do fundamento autônomo
adotado pela decisão que negou seguimento ao
agravo em recurso especial atrai a incidência do óbice
previsto na Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça". (PET no AREsp 392.046/SP, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
28/02/2014) 4. Agravo Regimental desprovido. (STJ –
AgRg no REsp: 1171305 SC 2009/0241893-8, Relator:
Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento:
06/06/2017, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 14/06/2017, grifo nosso)
Após a realização das diligências pela autoridade policial, será
encaminhado o resultado obtido na interceptação para o juiz. Válido
mencionar que as diligências executadas para apurar provas na
interceptação telefônica ocorrerão em autos apartados, devendo ser
sempre preservado o sigilo das informações obtidas, em prestígio ao art. 5º,
inciso XII da CF.
Além disso, é visível, diante do art. 10 da Lei n. 9.296/1996, a
proteção dada ao sigilo das interceptações, tendo em vista que o citado
dispositivo regulamenta que constitui crime realizar interceptações
telefônicas, de informática ou telemática, tal como quebrar o segredo de
justiça, sem autorização legal ou com objetivos não especificados em
lei.
Diante disso, verifica-se que o procedimento adotado na
interceptação telefônica é repleto de minúcias que devem ser prontamente
obedecidas, inclusive quanto à imprescindibilidade da ordem judicial.
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Todos esses pormenores visam resguardar o direito indeclinável do
investigado à proteção de sua intimidade, a vida privada, a honra e sua
imagem, que possuem proteção constitucional (art. 5º, inciso XI da CF),
merecendo especial proteção do Estado-Juiz.
4.

DA ESCUTA TELEFÔNICA
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A escuta telefônica, assim como a interceptação, é regida pela Lei n.
9.296/1996, haja vista se tratar de instituto no qual há a presença de
terceiros captando a comunicação entre os interlocutores, embora um
destes tenha conhecimento sobre a absorção.
Nesse viés, pertinente mencionar que a aplicabilidade da Lei n.
9.296/1996 nas escutas telefônicas é tema contraditório entre os
doutrinadores. Alguns entendem que a escuta telefônica, para ser admitida,
deve ser analisada caso a caso, não se submetendo ao crivo da Lei n.
9.296/96.
Por outro flanco, o professor
Luiz Flávio Gomes, ao lado da doutrina
5
majoritária, entende que a Lei n. 9.296/96 é completamente aplicável às
escutas telefônicas, tendo em vista que se trata de uma modalidade de
interceptação de comunicação, diferenciando-se tão somente no tocante à
ciência, de um dos interlocutores, da captação dos diálogos.
Do mesmo modo tem decidido o Superior Tribunal de Justiça e o
Supremo Tribunal Federal, que por vezes acabam até mesmo a confundir a
nomenclatura de cada instituto, utilizando-os como sinônimos.
Desta forma, via de regra, utiliza-se a Lei n. 9.296/96 para regular os
procedimentos da escuta telefônica, sendo necessária a ordem judicial para
que a interceptação seja executada, devendo-se conceder igualmente a
proteção regulamentada no art. 5º, incisos XI e XII da CF.
5.

DA GRAVAÇÃO TELEFÔNICA
A gravação telefônica, diferentemente da interceptação e escuta, não

conta com o auxílio de terceiros para a captação da comunicação entre os
interlocutores. Nesse caso, um dos próprios interlocutores é responsável
pela gravação da conversação.
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Atualmente, não há qualquer lei que regulamente o procedimento
da gravação telefônica, no entanto, o STF possui entendimento
sedimentado acerca do instituto. Assim, inexistindo lei regulamentadora, a
gravação é tida como meio lícito de prova, sendo plenamente cabível sua
utilização no processo.
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Nesse sentido a Min. Ellen Gracie proferiu seu voto:
“A gravação feita por um dos interlocutores, sem
conhecimento do outro, nada tem de ilicitude,
principalmente quando destinada a documentá-la em
caso de negativa” (STF – Rela. Ellen Gracie –
RT 826/524).
Além disto, a utilização da gravação telefônica como meio de prova
processual, regra geral, independe de autorização judicial. No entanto, há
casos isolados em que se necessita de ordem judicial, tendo em vista que se
pode estar diante de uma violação ao direito da intimidade de um dos
interlocutores.
Como exemplos de situações em que se tem o direito à intimidade
violado pode-se citar a hipótese em que a gravação telefônica tenha como
um de seus interlocutores um advogado, padre ou pastores, haja vista que
estes profissionais são legalmente protegidos pelo sigilo inerente às suas
funções.
Nessa perspectiva elucida o Ministro Cezar Peluso, em voto no
julgamento do Recurso Extraordinário n. 402.717/PR:
[...] não há ilicitude alguma no uso de gravação
de conversação telefônica feita por um dos
interlocutores, sem conhecimento do outro, com a
intenção de produzir prova do intercurso, sobretudo
para defesa própria em procedimento criminal, se
não pese, contra tal divulgação, alguma específica
razão jurídica de sigilo nem de reserva, como a que,
por exemplo, decorra de relações profissionais ou

284
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591401

www.conteudojuridico.com.br

ministeriais, de particular tutela da intimidade, ou
doutro valor jurídico superior.
Ademais, relevante mencionar que o STF julgou caso emblemático
envolvendo gravação clandestina. Na situação, uma mãe, desconfiada de
que sua filha, de 13 (treze) anos, estava mantendo relações sexuais com um
indivíduo maior de idade, solicitou a um “detetive particular” que o telefone
da residência fosse “grampeado”.
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Em observância ao teor das conversas, verificou-se que a menor
estava mantendo relações sexuais com o maior. Assim, a genitora
comunicou o fato a policial, e consequentemente o Ministério Público
ajuizou denuncia em desfavor do acusado, que ao final resultou na
condenação com fulcro no art. 217 do Código Penal.
O acusado, inconformado com a decisão, recorreu ao STJ, alegando
que a gravação utilizada como prova no processo penal era ilícita, pois se
tratava de interceptação, uma vez que a captação da conversa havia sido
5
efetuada por terceiros.
No entanto, a tese do acusado não foi aceita, alegando o STJ que, na
verdade, tratava-se de gravação telefônica, pois, a vítima era absolutamente
incapaz, sendo seus atos civis representados por seus pais. Desta forma, no
momento em que a genitora autorizou a gravação, o consentimento é
válido, como se tivesse sido feito pela própria menor. In verbis:
“a gravação da conversa, nesta situação, não
configura prova ilícita, uma vez que não ocorreu
uma interceptação da comunicação por terceiro, mas
sim mera gravação, com auxílio técnico de terceiro,
pela proprietária do terminal telefônico, objetivando a
proteção da liberdade sexual de absolutamente
incapaz, seu filho, na perspectiva do poder familiar,
vale dizer, do poder-dever de que são investidos os
pais em relação aos filhos menores, de proteção e
vigilância.” STJ. 6ª Turma. REsp 1.026.605-ES, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/5/2014
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Em síntese, mesmo diante da inexistência de lei regulamentadora,
tanto a doutrina quanto a jurisprudência dos Tribunais Superiores têm
entendimentos consolidados sobre os procedimentos a serem adotados
nos casos de gravações telefônicas, entendendo, inclusive, que sua
utilização, em regra, é lícita como meio de provas, bem como que prescinde
de autorização judicial.
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6.

DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS
A quebra de sigilo de dados telefônicos, como já mencionado,

refere-se à captação dos registros documentados e armazenados através
das companhias telefônicas, assim como as datas das chamadas, horário,
números de telefones em contato, etc.
Esse instituto também não possui lei infraconstitucional que o regule,
sendo seus procedimentos orientados através de entendimentos
jurisprudenciais e doutrinários, uma vez que a Lei n. 9.296/96 não alcança a
quebra de sigilo de dados telefônicos.
Na abordagem deste instituto, convém destacar que com o avanço
tecnológico, surgiu novo instituto com nomenclatura semelhante à quebra
de sigilo de dados telefônicos, qual seja: a quebra de sigilo telemático.
Enquanto aquele trata de dados telefônicos, como os arquivos de
ligações efetuadas e recebidas, a quebra de sigilo telemático diz respeito ao
acesso às mensagens via whatsapp, facebook, torpedos, e-mails e outros,
ou seja, a meios que se utilizam da informática e internet. Assim, faz-se
imprescindível distinguir esses dois institutos, uma vez que cada um deles
possui tratamento específico.
No tocante à quebra de sigilo de dados telefônicos, o Min. Gilson
Dipp, em sede do Habeas Corpus n. 66368, posicionou-se da seguinte
maneira quanto à necessidade de autorização judicial para sua utilização
como prova:
O fato de ter sido verificado o registro das últimas
chamadas efetuadas e recebidas pelos dois celulares
apreendidos em poder do correu, cujos registros se
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encontravam gravados nos próprios aparelhos, não
configura quebra do sigilo telefônico, pois não
houve requerimento à empresa responsável pelas
linhas telefônicas, no tocante à lista geral das
chamadas originadas e recebidas, tampouco
conhecimento do conteúdo das conversas efetuadas
por meio destas linhas. É dever da Autoridade policial
apreender os objetos que tiverem relação com o fato,
o que, no presente caso, significava saber se os dados
constantes da agenda dos aparelhos celulares teriam
alguma relação com a ocorrência investigada.
Desta forma, averigua-se que sua utilização como meio de prova
prescinde de autorização judicial, basta ver que o mero acesso aos
registros de ligações efetuadas e recebidas não violam a intimidade
dos interlocutores, pois não se teve acesso ao teor da comunicação.
Para a jurisprudência e5a doutrina a quebra do sigilo de dados
telefônicos não se submete à cláusula da reserva de jurisdição do art.
5º, inciso XII da CF, ou seja, não necessita de autorização judicial para
sua efetivação. Dessa maneira, poderá a própria autoridade policial
verificar os registros constantes no telefone, desde que seus atos não
ultrapassem e afetem a intimidade.
Em sentido diametralmente oposto, a quebra de sigilo
telemático necessita de autorização judiciária para que seja executada,
uma vez que nesse instituto tem-se acesso ao conteúdo da
comunicação, podendo ser assim desrespeitada a intimidade dos
interlocutores.
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DADOS ARMAZENADOS
NO APARELHO CELULAR. INAPLICABILIDADE DO ART.
5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI N.
9.296/96. PROTEÇÃO DAS COMUNICAÇÕES EM
FLUXO. DADOS ARMAZENADOS. INFORMAÇÕES
RELACIONADAS À VIDA PRIVADA E À INTIMIDADE.
287
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591401

Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

INVIOLABILIDADE.
ART.
5º,
X,
DA
CARTA
MAGNA. ACESSO E UTILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º
DA LEI N. 9.472/97 E DO ART. 7º DA LEI N. 12.965/14.
TELEFONE CELULAR APREENDIDO EM CUMPRIMENTO
A ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO.
DESNECESSIDADE DE NOVA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
PARA ANÁLISE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS NELES
ARMAZENADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I O sigilo
a que se refere o art. 5º, XII, da Constituição da
República é em relação à interceptação telefônica ou
telemática propriamente dita, ou seja, é da
comunicação de dados, e não dos dados em si
mesmos. Desta forma, a obtenção do conteúdo de
conversas e mensagens armazenadas em aparelho
de telefone celular ou smartphones não se
subordina aos ditames da Lei n. 9.296/96. II Contudo, os dados armazenados nos aparelhos
celulares decorrentes de envio ou recebimento de
dados via mensagens SMS, programas ou
aplicativos de troca de mensagens (dentre eles o
"WhatsApp"), ou mesmo por correio eletrônico,
dizem respeito à intimidade e à vida privada do
indivíduo, sendo, portanto, invioláveis, no termos
do art. 5º, X, da Constituição Federal. Assim,
somente podem ser acessados e utilizados
mediante prévia autorização judicial, nos termos
do art. 3º da Lei n. 9.472/97 e do art. 7º da Lei n.
12.965/14. III A jurisprudência das duas Turmas da
Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou-se no
sentido de ser ilícita a prova obtida diretamente dos
dados constantes de aparelho celular, decorrentes de
mensagens de textos SMS, conversas por meio de
programa ou aplicativos ("WhatsApp"), mensagens
enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico,
obtidos diretamente pela polícia no momento do
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flagrante, sem prévia autorização judicial para análise
dos dados armazenados no telefone móvel. [...] (STJ –
RHC: 77232 SC 2016/0270659-2, Relator: Ministro
FELIZ FISCHER, Data de Julgamento: 03/10/2017, T5 –
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)
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Assim, é cristalino que o avanço tecnológico dos aparelhos
telefônicos fez com que o celular deixasse de ser um dispositivo
unicamente de conversação – de registro de dados –, abarcando agora
diversas funções, como troca de mensagens e a recepção de e-mails,
merecendo especial proteção da legislação pátria, que estão sendo
devidamente observadas pelos Tribunais.
À vista disso, deduz-se que a distinção entre a quebra de sigilo
de dados telefônicos e telemáticos é de suma importância aos
aplicadores do direito, que deverão buscar sempre os procedimentos
adequados ao caso, a fim de evitar a utilização de provas ilícitas para o
processo.
5
Desta maneira, conclui-se que a diferença substancial entre os
institutos pauta-se na necessidade de autorização judicial no caso de
quebra de sigilo telemático, enquanto a quebra de sigilo de dados
telefônicos prescinde de ordem judicial, uma vez que não atinge a
intimidade do investigado.
7.

Conclusão

Ante o exposto, percebe-se que os institutos da interceptação,
escuta, gravação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos
possuem suas peculiaridades e merecem especial atenção legal, haja vista
que visam proteger o direito à intimidade garantido pela Constituição
Federal em seu art. 5º, inciso XII.
No entanto, a utilização destes instrumentos são exceções nas quais
se admitem a violação à intimidade dos interlocutores, objetivando
proteger, muitas vezes, um bem maior em discussão na persecução penal,
bem como a fim de angariar provas que materializem o crime investigado.
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No mais, há que se observar os procedimentos legais (Lei n. 9.296/96
– Interceptação e escuta) e jurisprudenciais adotados na execução de cada
um desses instrumentos, visando viabilizar sua adequada aplicação e
proteção à intimidade dos indivíduos.
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INTRODUÇÃO
Ultimamente, tem-se notado uma maior participação e influência
do Poder Judiciário junto às decisões mais importantes de nossa nação. Sob
tal aspecto, tem crescido a discussão acerca de seu papel quanto à
definição de seus limites.
De fato, desde o final da Segunda Guerra Mundial verificou-se,
na maior parte dos países ocidentais, um avanço da justiça constitucional
sobre o espaço da política majoritária, que é aquela feita no âmbito do
Legislativo e do Executivo, tendo por combustível o voto popular[1].
No Brasil, até certo tempo, tradicionalmente, o Poder Judiciário
limitava-se a interpretar e aplicar o direito. Contudo, hoje em dia, a sua
atuação mudou radicalmente, passando a colaborar, de forma bem mais
efetiva junto à concretização dos direitos fundamentais dos indivíduos,
sempre com o objetivo de se promover o bem comum.
Dentro desse mesmo contexto, surge o papel do Ministério
Público, órgão que ganhou relevante e destacado papel após a
promulgação da Constituição Federal de 1988, e cujas atribuições vêm se
mostrando cada vez mais relevantes para a sociedade de um modo geral.
DESENVOLVIMENTO
A

tutela

coletiva

dos

direitos

metaindividuais

(difusos,

coletivos stricto sensu e individuais homogêneos) se dá, especialmente, por
meio da ação civil pública, disciplinada pela Lei n. 7.347/85, tendo o
Ministério Público como um de seus principais legitimados para propô-la.
Recentemente, tem ganhado força a discussão em torno sobre a
possibilidade de utilização da referida actio como modo de se alargar o
292
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espaço de atuação do Poder Judiciário, e assim propiciar o chamado
“ativismo judicial”, na via da judicialização de políticas públicas, todas as
vezes em que o Estado for omisso, negligente e/ou insuficiente na garantia
das prioridades constitucionais de ação.
Nesse ponto, calha lembrar que um dos princípios específicos da
tutela coletiva é exatamente o ativismo judicial, juntamente com o princípio
do devido processo legal coletivo, da reparação integral do dano, etc.
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O jusfilósofo alemão Carl Schmitt foi quem cunhou pela primeira
vez a expressão “judicialização das políticas públicas”[2]. Alguns dizem
“dimensão política da jurisdição”[3].
Para esclarecer o significado de política pública, utiliza-se a
conceituação de Carmem Mehedff[4] que, de maneira bem didática,
dispõe, verbis:
Política Pública é entendida como um processo
de decisão,
5 onde se estabelecem os princípios, as
prioridades, as diretrizes que organizam programas e
serviços nas diversas áreas que afetam a qualidade de
vida do cidadão.
A noção de política pública corresponde a formas
de intervenção econômica-social – expressa em
serviços, ações e programas – com vistas a um projeto
de nação. É diferente de uma política de governo, que
cuida da administração e gestão do Estado, pois, na
política pública, participam do processo de decisão o
governo e a sociedade civil organizada.
Diretamente relacionada à situação econômica e
social do país, a política pública está em permanente
processo de mudança e aperfeiçoamento – em
construção.
O ativismo judicial tem como principal “obstáculo”, segundo
alguns juristas, o princípio da separação dos Poderes, insculpido no art. 2º
da CFRB/88, que assim dispõe, verbis:
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(...) Art. 2º São Poderes da União, independentes
e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário. (...)
De tal modo que, para certa parte da doutrina, não haveria como
o Poder Judiciário forçar que outro Poder da República fosse obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo, pensamento esse do qual se discorda, haja
vista a necessidade de concretização dos direitos fundamentais, entre eles o
da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV da CF) – garantia de acesso à
justiça axiologicamente neutra.
Sendo assim, questões de grande repercussão social passaram,
com razão, a ser decididas pelos tribunais como forma de se efetivar os
direitos fundamentais dos indivíduos.
Com efeito, a atuação do Poder Judiciário, não obstante se faça
realmente necessária em muitas ocasiões, não deve interferir ou se
sobrepor ao campo de atuação dos Poderes Executivo e Legislativo, sob
pena de clara violação ao art. 2º da CF/88.
A judicialização da política consiste, pois, no debate político no
âmbito dos tribunais, ocasião em que são discutidas questões que deveriam
ser resolvidas, a priori, na esfera apropriada, qual seja, o Poder Executivo ou
Legislativo.
Para Luís Roberto Barroso[5],
(...) Judicialização significa que algumas questões
de larga repercussão política ou social estão sendo
decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas
instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional
e o Poder Executivo – em cujo âmbito se encontram o
Presidente da República, seus ministérios e a
administração pública em geral. Como intuitivo, a
judicialização envolve uma transferência de poder
para juízes e tribunais, com alterações significativas na
linguagem, na argumentação e no modo de
participação da sociedade. O fenômeno tem causas
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múltiplas. Algumas delas expressam uma tendência
mundial; outras estão diretamente relacionadas ao
modelo institucional brasileiro. (...)
Segundo esse mesmo doutrinador (que hoje integra a Suprema
Corte brasileira), não há incompatibilidade entre a judicialização das
políticas públicas e o Estado Democrático de Direito.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

E mais. Para ele, a judicialização e o ativismo judicial são
“primos”, e tudo isso se deve ao claro declínio da política e do crescimento
do jurídico. Ambos os termos vêm, portanto, da mesma família, frequentam
os mesmos lugares, mas não têm as mesmas origens. Não são gerados, a
rigor, pelas mesmas causas imediatas. A judicialização, no contexto
brasileiro, é um fato, uma circunstância que decorre do modelo
constitucional que se adotou, e não um exercício deliberado de vontade
política.
Em breves linhas, o ativismo judicial ocorre quando o Poder
5
Judiciário concretiza um direito social. O direito (Poder Judiciário) deve ser
visto como um instrumento de direção e promoção social. A tutela
jurisdicional também é um direito fundamental.
Um caso paradigmático sobre o chamado “ativismo judicial” que
chegou aos tribunais ocorreu no âmbito da ADPF 45, de relatoria do
Ministro Celso de Mello (sobre o direito social fundamental à educação
infantil) [6]. Nele, o STF reconheceu a possibilidade constitucional de
controle e intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de
políticas públicas quando configurada hipótese de abuso governamental,
bem como deixou assentada a necessidade de preservação do mínimo
existencial em confronto com a chamada “reserva do possível”.
Também deixou assente que o Poder Judiciário pode anular atos
discricionários que violem os princípios da moralidade, da razoabilidade e
da legalidade. Vale dizer, uma coisa é a chamada “discricionariedade
administrativa”, e outra bem diferente é a “arbitrariedade”.
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Não há falar em juízo de conveniência e oportunidade a respeito
da implementação de uma política pública, mas apenas – e com ressalvas –
a respeito do seu conteúdo.
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O Poder Judiciário assume importante papel na concretização
das políticas públicas ante a inércia/incompetência do Poder Executivo em
fazê-lo.
É preciso que o Poder Judiciário aja com razoabilidade,
observando-se os demais princípios que regem a Administração Pública e o
próprio Estado Democrático de Direito.
Segundo Cássio Casagrande[7], são fatores propulsores da
judicialização da política, “todos relacionados à reconstitucionalização do
país e ao novo modelo de democracia participativa dela decorrentes”:
a) criação de um modelo constitucional amplamente regulatório
dos direitos individuais e sociais, com a prevalência do direito público sobre
o direito privado, consagrado na ideia de Constituição Cidadã;
b) a ampliação do sistema de controle de constitucionalidade,
especialmente da legitimação plúrima conferida ao Estado e à sociedade
para provocar diretamente a atuação do Supremo Tribunal Federal;
c) a independência do Poder Judiciário e do Ministério Público e
sua inserção plena no sistema de democracia participativa; e
d) amplo acesso ao Judiciário, por meio de novas formas
processuais (ações coletivas, ações diretas para controle de
constitucionalidade, etc); e da abertura de novos canis do sistema de justiça
(Ministério Público, Defensoria Pública, juizados especiais, órgãos de defesa
do consumidor e da concorrência, Comissões Parlamentares de Inquérito).
Na opinião de Casagrande, a Constituição de 1988 promoveu
não apenas a criação de um amplo sistema de garantias de direitos como
uma série de inovações processuais a seu serviço, somadas à inédita
posição de independência do Judiciário em relação aos demais poderes.
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Entre esses mecanismos, ressalta o alargamento de funções e do âmbito de
atuação do Ministério Público.
Não há dúvidas de que um dos campos mais atingidos pela
“judicialização das políticas públicas” é o da saúde. É o que se chama de
“judicialização da saúde”.
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Ao citar dados do Relatório Justiça em Números 2017, ano base
2016, produzido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Juliana Loss,
advogada e coordenadora de Projetos da FGV Projetos, destacou o
aumento no número de processos relacionados à saúde e os gastos de
governos com planos de saúde[8].
De acordo com o levantamento, ao menos 1.346.931 processos
com o tema saúde tramitaram no Judiciário em 2016. Segundo a
coordenadora da pesquisa, não há dúvida que a realização dessa política
pública vem se dando no Poder Judiciário, e assim, acredita que é muito
difícil a posição do juiz de 1º grau quando chega até ele uma demanda de
5
urgência.
A judicialização da saúde é um dos temas de constante
preocupação no CNJ. Além de promover audiências públicas, jornadas e
seminários para discutir o assunto, em 2010, o Conselho editou a Resolução
CNJ n. 107. A norma instituiu o Fórum Nacional do Poder Judiciário para a
Saúde.
Em pouco mais de 7 (sete) anos de atuação, o grupo tem
trabalhado em várias frentes no intuito de aperfeiçoar os procedimentos e
prevenir novos conflitos na área. Além de discutir soluções para problemas
relacionados a medicamentos e falhas nos serviços do Sistema Único de
Saúde (SUS) e planos de saúde privados
Em resumo, pode-se dizer que o grande dilema enfrentado pelos
magistrados ao julgarem casos dessa natureza é que de um lado, está o
princípio da dignidade da pessoa humana, que é o núcleo do direito
contemporâneo e dos cuidados do Estado e, de outro, a questão de
recursos econômico-financeiros.
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Para se ter uma noção mais exata sobre como o Judiciário vem
se posicionando sobre o assunto, cite-se a seguinte jurisprudência:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
AGRAVO
RETIDO.
NÃO
CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MPF.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. EXAME
MÉDICO. CONCESSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
RESERVA DO POSSÍVEL. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SENTENÇA
MANTIDA. I - Agravo retido interposto pela União
contra decisão que antecipara os efeitos da tutela não
conhecido por não ter sido cumprido o requisito
previsto no art. 523 do Código de Processo Civil/1973.
II - "O Ministério Público Federal possui legitimidade
para ajuizar ação que visa à proteção de direitos
individuais indisponíveis, como na hipótese dos autos,
em que se busca resguardar o direito à saúde e à vida
de pessoa enferma e carente de recursos financeiros
para o custeio de tratamento médico (CF, art. 127,
caput). A indisponibilidade do direito à vida é
suficiente para fundamentar a legitimidade ativa do
Parquet. Por esses mesmos motivos, não procede a
alegação de ilegitimidade ativa do MPF." (AC
0002209-52.2016.4.01.3803
/
MG,
Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL
KASSIO
NUNES
MARQUES, SEXTA TURMA, e-DJF1 de 19/12/2017). III "O tratamento médico adequado aos necessitados se
insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O
polo passivo pode ser composto por qualquer um
deles, isoladamente, ou conjuntamente." (RE 855178
RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-032015). IV - Inadmissível condicionar a fruição de
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direito fundamental e inadiável à discussão acerca da
parcela de responsabilidade de cada ente da
Federação
em
arcar
com
os
custos
de
medicamento/tratamento médico cujo fornecimento
foi determinado por meio de decisão judicial, não
podendo a divisão de atribuições ser arguida em
desfavor do cidadão, questão que deve ser resolvida
em âmbito administrativo ou por meio das vias
judiciais próprias. V - A concessão de medidas
judiciais tendentes a assegurar a realização de
tratamentos médicos e o fornecimento de
medicamentos, nas hipóteses excepcionais em que
comprovado o risco iminente à saúde e à vida do
cidadão, não viola o princípio da isonomia, da
legalidade, da indisponibilidade ou da universalidade.
Não há que se falar, outrossim, em impossibilidade de
condenação do Estado a tratamento específico, sendo
certo que, 5comprovada a doença da qual o paciente é
portador e sua miserabilidade econômica, devido o
fornecimento do tratamento pleiteado. Ademais,
como bem ressaltado pelo magistrado de primeiro
grau, consta dos autos documento que indica que a
paciente representada pelo Ministério Público Federal
foi diagnosticada com incontinência urinária, já tendo
sido indicada a realização de cirurgia, não
concretizada por não ter sido realizado o estudo
urodinâmico necessário. VI - "Não se mostra razoável
a invocação de desrespeito a limites orçamentários
quando se verifica que a medicação vindicada é
essencial para a garantia à vida de quem a requer,
tornando-se secundárias as considerações de ordem
orçamentária
ou
financeira"
(AGA
006532505.2010.4.01.0000/MG, Rel. Desembargador Federal
Kássio Nunes Marques, Sexta Turma, e-DJF1 p.335 de
14/08/2014). VII - A cláusula da reserva do possível
"(...). não pode ser invocada, pelo Estado, com a
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finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas
obrigações constitucionais, notadamente quando,
dessa conduta governamental negativa, puder resultar
nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos
constitucionais impregnados de um sentido de
essencial fundamentalidade". Precedente do Excelso
Supremo Tribunal Federal na APDF Nº 45, da qual foi
relator o eminente Ministro Celso de Mello. VIII - Os
direitos sociais não podem ficar condicionados à boa
vontade do Administrador, sendo de fundamental
importância que o Poder Judiciário atue como órgão
controlador da atividade administrativa, de modo que
não que se falar em violação ao princípio da
separação dos poderes. (AgRg no REsp 1136549/RS,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS) IX - Agravo retido
interposto pela União de que não se conhece;
recursos de apelação interpostos pela União e pelo
Estado de Minas Gerais, bem como remessa oficial,
tida por interposta, aos quais se nega provimento. A
Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo
retido interposto pela União e negou provimento aos
recursos de apelação interpostos pela União e pelo
Estado de Minas Gerais e à remessa oficial, tida por
interposta.
(AC 0031853-11.2014.4.01.3803, DESEMBARGADOR
FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA
TURMA, e-DJF1 DATA:14/08/2018 PAGINA:.)

ADMINISTRATIVO,

CONSTITUCIONAL

E

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
COMPROVAÇÃO.
PROVA
DOCUMENTAL.
PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES
PÚBLICOS E ATIVA DO MPF. DESCENTRALIZAÇÃO DO
SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRINCÍPIO DA
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Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591401

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA ISONOMIA. NÃO
VIOLAÇÃO. TABELA DO SUS. AFASTAMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 196 da
Constituição da República, incumbe ao Estado, em
todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da
população, configurando essa obrigação, consoante
entendimento pacificado do Supremo Tribunal
Federal, responsabilidade solidária entre os entes da
Federação. Portanto, é possível o ajuizamento da ação
contra um, alguns ou todos os entes estatais.
Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos
entes públicos rejeitada. 2. O Ministério Público
Federal possui legitimidade para ajuizar ação que visa
à proteção de direitos individuais indisponíveis, como
na hipótese dos autos, em que se busca resguardar o
direito à saúde e à vida de pessoa enferma e carente
de recursos financeiros para o custeio de tratamento
5 art. 127, caput). A indisponibilidade do
médico (CF,
direito à vida é suficiente para fundamentar a
legitimidade ativa do Parquet. Por esses mesmos
motivos, não procede a alegação de ilegitimidade
ativa do MPF. 3. Consoante se extrai da Constituição
Federal de 1988, à Saúde foi dispensado o status de
direito social fundamental (art. 6º), atrelado ao direito
à vida e à dignidade da pessoa humana,
consubstanciando-se em "direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação" (art. 196). 4. É responsabilidade do
Poder Público, independentemente de qual seja o
ente público em questão, garantir a saúde ao cidadão.
No caso em análise, a obrigação de fazer consistiu em
condenar solidariamente os requeridos a arcarem com
as despesas do tratamento médico a ser prestado à
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paciente Nair Dias Faria (cirurgia de vesícula), caso
haja outras além daquelas já suportadas pelo SUS, por
está com 75 anos de idade e ser portadora de
colecistite/colelitíase. 5. "Não podem os direitos
sociais ficar condicionados à boa vontade do
Administrador, sendo de fundamental importância
que o Judiciário atue como órgão controlador da
atividade administrativa. Seria uma distorção pensar
que o princípio da separação dos poderes,
originalmente concebido com o escopo de garantia
dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado
justamente como óbice à realização dos direitos
sociais, igualmente fundamentais". Precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: (AgRg no REsp
1136549/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 08/06/2010, DJe 21/06/2010.). 6. O
Poder Judiciário não pode se furtar a garantir direito
fundamental a cidadão desprovido de recursos
financeiros para custear medicamentos e tratamentos
médicos indispensáveis à garantia de sua vida e
saúde, não havendo que se falar em violação ao
princípio da isonomia, em relação aos que se
encontram em fila de espera, nas hipóteses em que
comprovado o agravamento do quadro clínico do
paciente que busca o provimento jurisdicional. 7. A
disponibilização de tratamento médico por hospital
privado não conveniado afasta, para fins de
ressarcimento, a observância da tabela do SUS, não
sendo razoável impor ao particular o ônus de arcar
com a deficiência do sistema público de saúde.
Precedentes. 8. Recursos de apelação conhecidos e
não providos. A Turma, por unanimidade, conheceu
dos recursos de apelação e lhes negou provimento.
(AC 0013883-61.2015.4.01.3803, DESEMBARGADOR
FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, TRF1 - SEXTA
TURMA, e-DJF1 DATA:09/10/2017 PAGINA:.)
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Veja-se que em ambos os casos, a jurisprudência concluiu ser
legítima a atuação do Ministério Público quando visa à proteção de direitos
individuais indisponíveis, como na hipótese dos autos, em que se busca
resguardar o direito à saúde e à vida de pessoa enferma e carente de
recursos financeiros para o custeio de tratamento médico (CF, art.
127, caput), bem como entendeu que não podem os direitos sociais ficar
condicionados à boa vontade do administrador, sendo de fundamental
importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade
administrativa. Ainda segundo os magistrados, seria uma distorção pensar
que o princípio da separação dos Poderes, originalmente concebido com o
escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado
justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente
fundamentais.
Interessante notar-se que a judicialização das políticas públicas
ocorre não só perante a chamada “justiça comum” (seja ela no âmbito
federal ou estadual), como também perante a “justiça especializada”.
5

No âmbito da Justiça do Trabalho, entende-se, por exemplo, que
ela será materialmente competente para o julgamento da implementação
de políticas públicas toda vez que a causa de pedir versar sobre “valor
social do trabalho” (art. 1º, IV, CF/88), seja por ato comissivo ou por ato
omissivo do Poder Público.
Ademais, frise-se que o art. 114, I, da CF, foi alterado com EC n.
45/2004, pela qual houve a ampliação da competência material da Justiça
Laboral.
Outro caso interessante envolvendo o tema “ativismo judicial”
(ou “judicialização das políticas públicas”), agora na seara laboral, ocorreu
no julgamento da Ação Civil Pública n. 75700-37.2010.5.16.0009[9].
Por meio da referida ação, o MPT requereu que a Justiça do
Trabalho determinasse ao Município de Codó/MA que cumprisse com
obrigações constitucionais, implementando programas que levassem à
erradicação do trabalho infantil na região sob sua administração. Ao
examinar o pedido, o TRT16 considerou que a questão é de cunho
administrativo, e que não haveria previsão legal para a Justiça do Trabalho
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atuar no caso. Para o Regional, não haveria possibilidade de determinação,
pelo Poder Judiciário, de obrigações de fazer e não fazer ao Poder Público.
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Veja-se que o TRT16 se utilizou de argumento “retrógrado” e
sem “visão social”, na contramão do neoconstitucionalismo.
A Terceira Turma do TST, porém, afastou a declaração de
incompetência proferida pelo Regional. Ao fundamentar seu voto, o
ministro Mauricio Godinho Delgado, relator do recurso de revista do MPT,
citou precedentes do TST e do Supremo Tribunal Federal em sentido
contrário ao acórdão do TRT16.
O ministro salientou que, em situações excepcionais, o STF tem
entendido que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração
Pública adote medidas que assegurem direitos constitucionalmente
reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio
da separação de poderes. Nesse sentido, listou decisões do Supremo
favoráveis a que o Poder Público fosse obrigado a oferecer abrigos para
moradores de rua, implementasse políticas públicas de defesa do meio
ambiente e matriculasse crianças em escolas perto de sua residência.
Segundo o relator, esse entendimento se aplica ao caso, no qual se
pretende a tutela da erradicação do trabalho infantil.
Percebe-se que esse julgado é um grande e importante
precedente no que tange à judicialização das políticas públicas no Brasil, e
o mais interessante é notar que referido posicionamento vem sendo já
aplicado pelos tribunais superiores, a exemplo do TST e do STF.
A propósito, a Câmara de Coordenação e Revisão do MPT,
inclusive, possui o seguinte precedente:
Ementa do processo nº 2839/2011. POLITICAS
PÚBLICAS PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO
INFANTIL E PROTEÇÃO DO TRABALHO DO
ADOLESCENTE.
Em
vista
do
projeto
da
COORDINFÂNCIA para atuação judicial e extrajudicial
do MPT junto aos Poderes Públicos visando à
implantação de políticas públicas relacionadas ao
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trabalho infantil não conheço da promoção de
arquivamento e devolvo os autos para as providências
prevista no artigo 17, Parágrafo Único, da Resolução n.
69/2007.
CONCLUSÃO
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Ante o exposto, percebe-se que a CF/88 atribuiu ao MP papel
fundamental na concretização das políticas públicas sociais. Nesse sentido,
cita-se inclusive o art. 1º, V do Texto Constitucional, que trata do
“pluralismo político”, tendo o Parquet como um dos novos atores sociais. O
MP age, portanto, como indutor e/ou fiscal de políticas públicas, tendo
como principais instrumentos de atuação o inquérito civil, o termo de ajuste
de conduta, as audiências públicas e a ação civil pública.
Não há dúvidas, de que o princípio da separação dos poderes é
de vital importância para a segurança instituição de um país, contudo, não é
certo que em razão dele, certos direitos fundamentais dos indivíduos, de
5
natureza indisponível (como o direito à saúde, por exemplo), deixem de ser
observados por mera discricionariedade por parte do poder público.
Portanto, o ativismo judicial é importante e necessário em alguns casos.
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RESUMO: O contrato de arrendamento rural é utilizado para inúmeras
finalidades tanto para aquele que loca a terra quanto para quem esta
cedendo à propriedade. O acordo formulado entre as partes estabelece de
que forma esse uso e gozo da propriedade rural se processará. A prática
possui regulamentação através do Estatuto da Terra e seu Decreto
59.566/66 fixando direitos e deveres do arrendador e arrendatário. O
costume de se estabelecer o preço do arrendamento tem o tornado um dos
meios que mais apresenta complexidades por desconhecimento da
legislação por parte dos contratantes, podendo resultar no inadimplemento
do contrato de arrendamento e gerar um processo judicial, pois a nulidade
de tal cláusula torna ilíquido o débito. É necessário que haja cautela e
orientação jurídica no momento de se redigir um contrato de arrendamento
rural evitando constrangimentos e prejuízos futuros. Desse modo, torna-se
imprescindível explanar o dirigismo contratual e as possíveis vedações em
confronto com o princípio da autonomia da vontade.
Palavras-chave: Arrendamento. Contrato. Propriedade.
ABSTRACT: The rural lease is used for innumerable purposes for both the
landowner and the landlord. The agreement between the parties establishes
how such use and enjoyment of rural property will take place. The practice
is regulated by the Land Statute and its Decree 59.566/66, establishing
rights and duties of the lessor and lessee. The custom of establishing the
lease price has made it one of the means that most presents complexities
for lack of knowledge of the legislation by the contractors, which can result
in the default of the lease and generate a legal process, since the nullity of
such a clause makes illiquid the debt. There is a need for caution and legal
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guidance when drafting a rural lease, avoiding future constraints and losses.
In this way, it is essential to explain the contractual dirigism and the
possible prohibitions against the principle of autonomy of the will.
Keywords: Rental. Contract. Property
1 INTRODUÇÃO
Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Este artigo tem como principal objetivo apresentar um estudo acerca
do contrato de arrendamento rural e suas particularidades dentro do
ordenamento jurídico brasileiro.
O artigo 5º, inciso XXII, e art. 186 da Constituição Federal de 1988,
dispuseram a respeito do Direito de propriedade e o princípio da função
social da terra, estabelecendo que ambos não devem ser considerados
como direitos limitados e indiferentes à sociedade. Partindo desse
pressuposto, surge o Direito Agrário como ramo autônomo do direito que
por sua vez tratou de classificar 5as espécies de contratos rurais.
O arrendamento rural é uma espécie de contrato agrário justamente
por tratar de relações pertinentes ao Direito Agrário e possui previsão no
Estatuto da Terra e pelo Decreto nº 59.566/66 e dispõe em seu artigo 3º
que o arrendamento rural é aquele pelo qual o proprietário (arrendante)
cede ao arrendatário, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de seu
imóvel rural (no todo ou em parte, com ou sem benfeitorias e outros bens),
para que o arrendatário exerça atividade extrativa, agropecuária,
agroindustrial ou mista, mediante retribuição certa ou aluguel.
Importante ressaltar que por se tratar de norma de direito público, as
condições máximas do arrendamento rural devem ser observadas, por
disposição contratual. Além disso, “o arrendatário tem resguardado o seu
direito de preferência quanto a renovação do contrato ou aquisição da
propriedade arrendada em igualdade de condições com terceiros”
(SCOTON, 2014, p. 231/248).
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Para melhor desenvolvimento serão apresentados os pontos de
maior complexidade e analisado a responsabilidade civil do arrendador e
do arrendante no que diz respeito à utilização indevida da terra.
Os principais tópicos explanados nesse trabalho serão divididos em
seções e subseções. Na seção um serão explanados os contratos agrários.
Na seção dois será abordado o contrato de arrendamento rural e suas
peculiaridades. Por fim na seção três serão examinadas as cláusulas nulas e
os casos de nulidade do contrato de arrendamento e responsabilidade civil
do arrendador e do arrendatário no contrato de arrendamento rural. A
metodologia utilizada para a realização deste projeto será à dedutiva, com
método auxiliar jurisprudencial, doutrinária e histórica, nos limites do
objetivo proposto.
O artigo utilizará de métodos científicos para melhor compreensão
do tema. Sempre nos limites dos objetivos propostos, a pesquisa se
desenvolverá da seguinte forma: será utilizado o método dedutivo, na
medida em que será observado o estudo do contrato de arrendamento
rural e suas particularidades.
A pesquisa bibliográfica será essencial e de maior destaque, uma vez
que fornecerá subsídios fáticos e jurídicos capazes de analisar o tema
proposto. Serão realizados vários procedimentos metodológicos, a partir da
pesquisa bibliográfica, a saber: levantamento bibliográfico referente ao
estudo sobre os contratos agrários, o contrato de arrendamento rural e
suas particularidades e por fim a responsabilidade civil do arrendatário e do
arrendador.
Ademais, haverá a seleção de artigos publicados em revistas
especializadas, textos publicados na internet,exame de teses de mestrado e
doutoramento acerca da temática visada; tudo com o propósito de elucidar
e estudar com maior grau de detalhe e precisão os objetivos aqui
propostos.
Por fim, uma vez coletados e organizados os dados, será verificado
se as hipóteses são verdadeiras ou não, e com esses dados serão
desenvolvidos os aspectos teóricos da pesquisa.
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2 CONTRATOS AGRÁRIOS E DISPOSIÇÕES COMUNS
Contrato é o negócio jurídico bilateral formado pela convergência de
duas ou mais vontades, que cria, modifica ou extingue relações jurídicas de
naturezapatrimonial.
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É um negócio jurídico, pois é uma atuação humana em que as partes
escolhem os efeitos que serão produzidos ao praticarem o ato. É bilateral,
pois é formado pelo acordo de vontades, ou seja, são necessárias pelo
menos duas vontades. O testamento é um negócio jurídico, pois é atuação
humana em que se escolhem os efeitos que dele serão produzidos, mas
não é um contrato, pois é um negócio jurídico unilateral (GONÇALVES,
2012).
Os contratos presentes no Direito Agrário brasileiro constituem
relações jurídicas de natureza privada e tem como principal objetivo a
exploração da terra mantendo sua função social. Os contratos agrários se
destinam aos imóveis rurais e são orientados por legislação especial
5
embasada no princípio da supremacia
do interesse público sobre o
particular.
Os contratos agrários têm condições em comum. Por este motivo, há
condições obrigatórias que precisam ser observadas nas relações jurídicas
com base no dirigismo estatal. Um dos cuidados do Legislador ao redigir o
Estatuto da Terra concerne ao alcance à propriedade pelos trabalhadores
agrícolas, para garantir que estes explorem práticas rurais. Segundo se
verifica do seguinte texto, da apresentação de motivos do Estatuto da Terra,
houve grande valor atribuído a esta discussão, atribuindo-se o acesso a
terra pelos trabalhadores como forma de melhorar o país e assegurar a
proteção da população da zona rural.
Os contratos agrários, portanto, possuem essas disposições em
comum e por esse motivo essas clausulas obrigatórias devem ser
observadas. Opitz, (2007, p. 274), faz referência aos contratos atípicos:
A posse ou uso da terra sob a forma de
arrendamento rural ou parceria, são legalmente as
únicas formas típicas para essas atividades. No
311
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591401

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

entanto outros contratos agrários existem em que se
usa e goza a terra fora desses parâmetros legais sem
deixarem de ser atividade agrícola ou pecuária, tais
como o pastoreio, a pastagem, o uso da água, das
florestas, sociedade rural etc.
Existem cláusulas irrevogáveis que devem ser obrigatoriamente
aplicadas nos contratos agrários que são direcionadas aos recursos naturais
e sua conservação, assegurando a proteção dos contratantes
economicamente. O artigo 13 do Decreto 59.566/66 traz a proteção dos
contratantes hipossuficientes ao vedar a renúncia de direitos e benefícios
pelos contratantes.
O Estatuto da Terra traz os contratos rurais como meio de garantir o
alcance a terra, sendo possível verificar essa objetividade do legislador no
artigo 1º do Decreto nº 59.566/66, onde aduz que o arrendamento é
contrato agrário reconhecido para uso da terra, sendo este temporário. Não
obstante, o artigo 92 do Estatuto prevê que a posse temporária será
exercida sob forma de arrendamento.
Dentre as características inerentes aos contratos agrários a principal
delas diz respeito às suas normas especiais. São normas de caráter projetivo
e direcionadas para o contratante hipossuficiente. Possuem liberdade de
forma podendo ser verbal ou escrito, contudo essa dispensa de formalismo
acarreta para o legislador maior atenção, uma vez que impera o
analfabetismo nessas relações contratuais.
Deverão ser aplicados os princípios de direito quando se tratar de
contratos agrários não especificados na lei, uma vez que o Decreto
59.566/66 aplicar-se-á aos contratos de arrendamento e parceria rural.
Sobre os princípios contratuais, cumpre destacar algumas
considerações gerais. O primeiro deles, Princípio da autonomia
da vontade, indica que as partes são livres para contratar, ou seja,
contratam se quiserem, com quem quiserem e sobre o que quiserem. Isso
decorre de simples razão: contrato é um acordo de vontades. O limite para
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suas atuações é a lei e, como veremos mais à frente, o interesse social e a
boa-fé.
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Quanto ao princípio da obrigatoriedade e a teoria da imprevisão
(pacta sunt servanda x cláusula rebus sic stantibus) vale dizer que as partes
contratam se quiserem, mas, se contratarem, são obrigadas a cumprir o
contrato. O contrato faz lei entre as partes, o que traduz o conhecido pacta
sunt servanda, ou seja, os pactos devem ser cumpridos. Essa é a noção
básica do princípio, mas o seu estudo pode e deve ser aprofundado. O
atual CC adotou o princípio do pacta sunt servanda, mas não de forma
absoluta, pois foi mitigado pela previsão da chamada cláusula rebus sic
stantibus.
Para entender essa cláusula, é necessária uma breve análise histórica.
Desde a origem dos contratos, vigora o princípio do pacta sunt servanda,
ou seja, o contrato sempre fez lei entre as partes. No entanto, a Idade
Média foi uma época que ameaçou a sobrevivência desse princípio, pois foi
um período marcado por constantes guerras e conflitos feudais, o que
inviabilizava o cumprimento de
5 um contrato. Por isso, naquela época,
tornou-se comum vir nos contratos com prestação que se prolongava no
tempo uma cláusula liberando o contratante em caso de ocorrer uma
guerra ou conflito feudal, permitindo-lhe pedir o fim do contrato (SCOTON,
2014).

Rebus sic stantibus significa “coisa assim ficar”, ou seja, o contratante
é obrigado a cumprir o contrato, mas apenas se a coisa assim ficar.
A inovação do atual Código Civil foi tornar a cláusula rebus sic
stantibus implícita aos contratos, quando passou a prever a teoria da
imprevisão ou da onerosidade excessiva. Se um contrato for assinado e
sobrevier fato imprevisível que o desequilibre, tornando-o excessivamente
oneroso para uma das partes e com extrema vantagem para a outra,
poderá aquela pedir a resolução do contrato (art. 478 do CC).
No que se refere ao princípio da relatividade dos efeitos dos
contratos pode-se entender que o contrato só produz efeitos em relação às
partes. É por isso que dizemos que o direito contratual é inter parte (entre
as partes), diferente dos direitos reais, que são direitos oponíveis erga
omnes (contra todos). Significa que o contratante só pode opor seu direito
contratual ao outro contratante e não a pessoas estranhas à relação
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contratual, pois só as partes podem ter direitos e deveres frutos do
contrato que celebraram.
Quanto ao princípio da função social do contrato vale mencionar que
ocontrato não interessa apenas às partes contratantes, mas sim a toda
sociedade, porque ele repercute no meio social. Essa é a ideia do princípio
da função social do contrato, que reflete a atual tendência de sociabilidade
do direito, ou seja, de subordinação da liberdade individual em função do
interesse social. Assim sendo, se o contrato repercute negativamente para a
sociedade, o juiz pode nele intervir para preservação do interesse coletivo.
Como exemplo, podemos pensar em um contrato com juros
excessivamente elevados. Não é ruim apenas para a parte devedora, mas
para toda a sociedade, pois aumenta o risco de inadimplemento, o que
aumenta ainda mais os juros, o que dificulta a circulação do crédito,
diminuindo os investimentos produtivos e fazendo com que o Estado não
se desenvolva. O juiz, sob o fundamento da função social do contrato,
poderá intervir nessa relação entre particulares, trazendo os juros para valor
de mercado (GONÇALVES, 2012).
O Código Civil, em várias oportunidades, tem regras que refletem
essa tendência da sociabilidade do direito. É o caso, por exemplo, da teoria
da imprevisão, podendo o juiz pôr fim ao contrato em razão do seu
desequilíbrio econômico pela superveniência de um fato imprevisível. O
mesmo ocorre no caso de lesão e estado de perigo, podendo o juiz
invalidar o contrato, por uma das partes ter assumido obrigação
excessivamente onerosa em razão de determinadas circunstâncias que
forçam a contratação. Isso demonstra a preocupação socializante do atual
CC, pois, mesmo preenchidos os requisitos formais de validade do negócio
jurídico, a lei pretende amparar um dos contratantes da esperteza ou
ganância do outro ou do prejuízo econômico imprevisível com extrema
vantagem para o outro contratante. Qual a razão disso? O Poder Judiciário
só pode chancelar contratos que respeitem não só regras formais de
validade jurídica, mas, sobretudo, normas superiores de cunho moral
e social.
Essa concepção social do contrato chega ao seu ápice quando o CC,
já em seu primeiro artigo sobre contratos, diz que a função social do
contrato representa uma limitação na liberdade de contratar (art. 421 do
314
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591401

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

CC). As partes são livres para, dentro dos limites legais, colocarem no
contrato as cláusulas que quiserem, mas a limitação à autonomia da
vontade não se dá apenas pela lei, mas também pelo interesse social. Com
efeito, o princípio da função social do contrato possibilita uma nova
tendência de controle dos contratos inaugurada pelo atual CC: o dirigismo
judicial dos contratos. O que significa isso? O contrato sempre sofreu
controle externo, limitando a atuação dos contratantes. Até então,
prevalecia o controle feito pela lei, razão pela qual esse controle é chamado
de dirigismo legal dos contratos (GONÇALVES, 2012).
O que torna isso possível é a utilização das chamadas cláusulas
gerais ou conceitos jurídicos indeterminados, que tem como exemplo a
função social dos contratos. São expressões vagas em seu conteúdo,
exigindo do aplicador do direito uma análise do caso concreto para suprir a
vacância. A lei diz que o contrato deve atender a função social, ou seja, não
pode ir contra o interesse social.
Sobre o princípio da boa-fé objetiva tem-se por necessário observar
que este princípio vem consagrado
no art. 422 do CC, que obriga as partes
5
contratantes a agirem de boa-fé quando da celebração de um contrato. A
palavra chave do princípio é confiança, que significa parceria contratual. A
ideia é que os contratantes não são lutadores, um querendo prejudicar o
seu adversário, mas sim parceiros, porque um confia no outro, uma vez que
são obrigados a agir conforme os ditames da boa-fé.
O princípio que rege os contratos é o princípio da boa-fé objetiva,
mas, em realidade, existem dois tipos: a objetiva ou a subjetiva. A subjetiva,
como o nome sinaliza, é a boa-fé interior, psicológica, ou seja, o que o
contratante acredita ser correto. Já a objetiva lhe é exterior, ou seja, é agir
de forma correta, segundo um padrão normal de conduta. A boa- fé que
rege os contratos é a objetiva, pois é mais segura, uma vez que não
depende do que pensa o outro contratante, mas sim em verificar se o
contratante agiu seguindo um comportamento normal das pessoas.
Conforme o art. 422 do CC, a boa-fé deve nortear o comportamento
dos contratantes não só no momento da conclusão do contrato, mas
também durante a sua execução. É o fundamento da chamada
responsabilidade civil pós-contratual. Às vezes, um contrato produz efeitos
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após a sua celebração, devendo a boa-fé perdurar enquanto durarem
esses efeitos.
3. ARRENDAMENTO RURAL
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O arrendamento rural possui conceito legal no artigo 92, do Estatuto
da Terra e no artigo 13, da Lei n. 4.947/66, bem como do artigo 1°, do
Decreto n. 59.566/66. Segundo dispõe o artigo 3º do Decreto n. 59.566/66:
O arrendamento rural é o contrato agrário pelo
qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo
determinado ou não, o uso e de nele ser exercida
atividade
de
exploração
agrícola,
pecuária,
agroindustrial, gozo de imóvel rural, parte ou partes
do mesmo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou
facilidades, com o objetivo extrativa ou mista,
mediante certa retribuição ou aluguel, observados os
limites percentuais da Lei.
Pode ser entendido como uma espécie de locação do
estabelecimento rural, no qual um dos polos contratantes se obriga a ceder
ao outro a terra, por tempo determinado mediante uma contraprestação,
ou seja, é um contrato de uso e gozo de um prédio rústico com fins de
exploração agrícola ou pecuária (BORGES, 2013).
Importante ressaltar que o contrato de arrendamento rural,
encontra-se introduzido no Estatuto da Terra como um mecanismo que
assegura e garante um maior uso da terra, uma vez que essa terra particular
não esteja cumprindo a sua função social. Ramos, (2012, p. 50-51), dispõe
que:
O arrendamento rural é um contrato agrário que
a lei reconhece para o fim de posse ou uso temporário
da terra, entre o proprietário, que detenha a posse ou
que tenha a livre administração de um imóvel rural, e
aquele que nela exerça qualquer atividade agrícola,
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pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista. Regulará a
posse ou uso temporário da terra.
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O Legislador deixou evidente que as partes possuem liberdade na
forma de contrato, buscando proteger direitos de modo que venha facilitar
a situação considerando a residência dos contratantes. O artigo 92 do
Estatuto da Terra que estabelece eu poderá ser de forma expressa ou tácita.
Em conrcordância, o artigo 11 do Decreto traz que os contratos não
possuem forma específica, sendo possível a forma escrita e verbal. A
informalidade do contrato não retira a obrigatoriedade das cláusulas
previstas em lei, devendo os contratos escritos serem regidos conforme o
artigo 12 do Decreto 59.566/66. Arnaldo Rizzardo assim leciona:
Admitidas, pois, as formas escrita e verbal. A
escrita é obrigatória se a exigir uma das partes,
segundo o mesmo artigo, §2º: ‘Cada parte contratante
poderá exigir da outra a celebração do ajuste por
escrito, correndo
as despesas pelo modo que
5
convencionarem’. Mas, permite o art. 14, qualquer que
seja o seu valor ou a forma, é autorizada a prova
testemunhal. O Estatuto da Terra, no art. 92, §8º, firma
que a ausência de contrato não impede a aplicação da
lei: ‘A ausência de contrato não poderá elidir a
aplicação dos princípios estabelecidos neste Capítulo
e nas normas regulamentares’. (2014, p. 430-431)
Se a proposta obriga apenas o proponente, a aceitação vincula
também o aceitante, pois ela faz o contrato se formar, passando a existir no
mundo jurídico, estando ambas as partes obrigadas ao seu cumprimento
nos termos da responsabilidade civil contratual.
3.1.PREÇO E PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO
Como discorre os artigos 95, XI, “a”, do Estatuto da Terra e artigo 18,
em seu parágrafo único, Decreto 59.66/66, não é autorizado estabelecer
como valor do arrendamento parte de produtos e frutos ou semelhantes
como se dinheiro fosse. É motivo de nulidade, sendo considerada
inexistente a cláusula contratual, uma vez que atinge o Estatuto da Terra e o
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Decreto regularizador prejudicando os direitos e garantias do arrendatário,
por se tratar de ordem pública, conforme se verifica no aresto do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CI
VIL. ARRENDAMENTO
RURAL.
PREÇO. FIXAÇÃO EM QUANTIDADE DE PRODUTOS
. NULIDADE DA CLÁUSULA. ARTS. 95, INC. XI, "A", DO
ESTATUTO DA TERRA E 18, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
DECRETO
Nº
59.566/1966.
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta
Corte
Superior,
ao
interpretar os arts. 95, inc. XI, alínea "a", da Lei nº
4.504, de 30/11/1964 (Estatuto da Terra), e 18,
parágrafo único, do Decreto nº 59.566, de 14/11/1966,
firmou o entendimento de que é nula a cláusula que
fixa o preço do arrendamento rural em quantidades
de produtos. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no
REsp 1397715/MT. Terceira Turma. Rel. Min. Ricardo
villas Bôas Cuevas. Dje: 21/09/2017)
Prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando se
trata de questionamentos infraconstitucionais, sendo a Corte que traz a
igualdade na interpretação da lei alertando que é nulo o preço do
arrendamento em frutos ou produtos, sendo devido quantia em dinheiro
(CASSETARI, 2014).
Observa-se que esta vedação deveria ser objeto de alteração na
legislação, de modo que possibilite a mudança do Estatuto da Terra e o
Decreto 59.66/66 para autorizar o contrato de arrendamento rural com
preço em produtos e frutos em um período inferior a três anos.
Ressalta-se que se permite com a proteção aos pequenos agrários e
grupo de trabalhadores rurais, a qual poderia manter-se, porém,
agricultores que tem conhecimento técnico suficiente para analisar seus
empenhos e direitos por ocasião da celebração do contrato, precisam ter a
comodidade de tratar sob o princípio da autonomia da vontade, sem
limitações ao que melhor considerarem, não estimulando o dirigismo
contratual nesses casos (BORGES, 2013).
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O Decreto nº 59.566/66 em seu artigo 32 tratou de elencar as
hipóteses que o arrendatário é obrigado a desocupar a propriedade sob
pena de incorrer nas sanções impostar pela ação de despejo, são
elas:Término do prazo do contrato ou de sua renovação; Se o arrendatário
subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, integralmente ou em parte,
sem prévio e expresso consentimento do arrendador, conforme já
mencionado;Se o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda estipulada
no prazo determinado;Dano causado à parte da terra arrendada ou às
colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário; Abandono total ou
parcial de cultivo, nas cumprindo as obrigações que lhe são
devidas;Mudança na destinação do imóvel rural; Inobservância das normas
obrigatórias fixadas no artigo 13 do Decreto n.° 59.566/66;Nos casos de
pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e no Regulamento,
comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;Infração a obrigação legal e
contratual grave pelo arrendatário (RAMOS, 2012).
5

Essa vedação imposta legalmente na alínea "b", do inciso XI, do art.
95 e da alínea "b", do inciso V, do art. 96 do Estatuto da Terra deve ser
objeto de alteração normativa, modificando o Estatuto e o Decreto nº
59.566/66, proporcionando a possibilidade de se efetuar contratações de
arrendamento rural com período superior a três anos. Vale ressaltar que
não se discute a questão da proteção especial atribuída ao pequeno
agricultor e trabalhador rural, mas sim a possibilidade dos produtores com
amplo entendimento técnico após analisar custos, riscos e benefícios
decorrentes da celebração do contrato, terem a oportunidade de
estabelecerem um contrato embasado no princípio da autonomia da
vontade, sem restrições.“O princípio da autonomia da vontade se alicerça
exatamente na ampla liberdade contratual, no poder dos contratantes
disciplinar os seus interesses mediante acordo de vontades, suscitando
efeitos tutelados pela ordem jurídica. (GONÇALVES, 2012, pág. 20).
No que diz respeito ao subarrendamento rural, este é possível e se
constitui no processo de alienação que o arrendatário estabelece com outra
pessoa, ou seja, um terceiro envolvido da relação contratual. Para que haja
a possibilidade de subarrendamento no ordenamento jurídico brasileiro é
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necessário o consentimento prévio e de forma expressa do arrendador.
Havendo descumprimento deste preceito abre-se a possibilidade de ajuizar
ação de despejo de acordo com o artigo 32 do Decreto 59.566/66. O
parágrafo único do artigo 31 do referido diploma legal menciona desde
logo, que uma vez resolvido o contrato principal, isto é, o de
arrendamento, extingue-se automaticamente o subarrendamento (segue a
regra: o acessório segue o principal).
Pode as partes, contudo, estabelecer entre elas, que a extinção do
contrato principal não ocasionará a do acessório (subarrendamento).
Neste caso, deverá tal cláusula contratual prevalecer (RIZZARDO, 2008, p.
1.460).
3.3 CLAÚSULAS DE EXTINÇÃO
Extinção do contrato é o fim de sua existência, é a sua morte, é o seu
desaparecimento do mundo jurídico. Extinção é o gênero, que contempla
várias espécies, pois é a expressão mais ampla para o fim do contrato, seja
pela causa quefor. Quando falamos em extinção do contrato, esta pode se
dar, em princípio, por duas formas diferentes: por causa anterior ou
superveniente à formação do contrato.
Se a causa de extinção do contrato é anterior ou até concomitante à
sua formação, temos um caso de imperfeição do contrato, pois ele já
nasceu viciado. Nesse caso, o contrato é inválido, podendo ele ser nulo ou
anulável, a depender do vício. Não é tema para aqui ser visto, pois é
assunto da parte geral do direito civil, para onde remetemos sua leitura.
Se a causa de extinção do contrato é superveniente à sua formação,
estamos tratando de um contrato perfeito, ou seja, que se formou de forma
válida, não sendo caso de nulidade nem de anulabilidade. O contrato
perfeito pode ser extinto de duas formas diferentes: por execução ou por
inexecução do contrato (GONÇALVES, 2012).
O negócio jurídico nulo corresponde a suporte fático que, nulamente
embora, entrou no mundo jurídico como ato jurídico de suporte fático
gravemente deficitário não nasceu morto, o que não seria nascer; nasceu de
modo impróprio à vida, por sua extrema debilidade.
320
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591401

www.conteudojuridico.com.br

No que diz respeito às causas que extinguem os contratos é
necessário registrar a visão de Rizzardo, (2011 p. 194):
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O negócio jurídico nulo ou o ato strictosensu nulo
corresponde a suporte fático que, nulamente embora,
entrou no mundo jurídico [...] como ato jurídico de
suporte fático gravemente deficitário [...] Não nasceu
morto, o que não seria nascer; nasceu de modo
impróprio à vida, por sua extrema debilidade
Inúmeras são as causas de nulidade contratual como, por exemplo:
contrato celebrado por incapaz, contrato ilícito, indeterminável ou
impossível, contratos não revestidos de forma especial prevista em lei,
contratos com o objetivo de fraudar o imperativo da lei, contratos nulos por
simulação, contratos que a lei considera nulo ou proíbe a pratica sem
cominar sanção, contratos nulos por preterição de alguma solenidade
considerada essencial pela lei, etc (RAMOS, 2012).
5

Quanto aos contratos anuláveis sua anulação decorre da imperfeição
da vontade que de uma forma geral encontram-se embasados de
anulabilidade quando resultantes de um incapaz ou de uma vontade
regada de vícios. Esses contratos diferem-se dos negócios nulos no que diz
respeito a sua validade, pois estes estão embasados na menor gravidade da
problemática contida no seu conteúdo (GONÇALVES, 2012).
A Constituição Federal de 1988 nos assegura que o Meio Ambiente é
um bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. A
atual geração portanto, possui o ônus de preservar, garantindo a
continuidade dos recursos ambientais de forma equilibrada, não apenas
para esta, mas para as futuras gerações. Por esse motivo é que se adota no
direito ambiental o brocardo “in dúbio por ambiente”, “in dúbio pro
natura”. O bem que está sendo tutelado é precioso e a dúvida dever ser
interpretada em seu favor.
O tema está contido no rol dos direitos fundamentais da nossa
Constituição da Republica Federativa do Brasil e prevê em seu texto
mecanismos de defesa com o objetivo de dar eficácia à proteção do meio
ambiente
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao poder público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
Essa proteção encontrada no artigo supracitado, da Constituição
Federal, se concretiza por meio do ramo do direito chamado Direito
Ambiental.
É evidente que a grandeza do Direito Ambiental não está limitada a
um determinado ordenamento jurídico específico, pois suas normas e
princípios estão difundidos pelo ordenamento jurídico pátrio de modo
geral, porém é importante destacar que a única Constituição brasileira que
trouxe um capítulo reservado para tratar do meio ambiente foi a nossa
atual Constituição Federal. Milaré (2001, p. 113) acrescenta que:
Por conseguinte, a partir desta constatação, a
proteção do meio ambiente não pode ser mais
considerada um luxo ou uma utopia, pois o
reconhecimento deste interesse geral permitirá um
novo controle de legalidade e estabelecerá
instrumentos aptos a fazer respeitar o novo objetivo
do Estado.
O dano ambiental gera três espécies de responsabilidades: penal,
administrativa e civil. Responderá penalmente apenas aquele que praticou o
delito, no caso do contrato de arrendamento rural, via de regra será o
arrendatário, uma vez que ele detinha a posse direta do local quando o
crime ocorreu, salvo prova em contrário, o que vale dizer que a pena não
passará da pessoa do autor.
Na via administrativa, o proprietário poderá ser exonerado dos
encargos desde que comprove culpa exclusiva do arrendatário. Vale
ressaltar que caso a coprovação da culpa exclusiva não se dê a tempo, nada
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impede que o arrendador busque a cobrança do valor da multa
regressivamente do autor do crime.
Civilmente ocorre o inverso, pois a responsabilidade é objetiva e
solidária, independe de culpa, portanto, irá responder o arrendador e o
arrendatário respondendo por indenizações de ordem material e moral que
vier a ocasionar. O proprietário apenas estará isento de responsabilidade
nos casos de situação alheia à sua vontade.
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O meio ambiente proporciona a todos as condições necessárias para
a sua sobrevivência e evolução. Essas condições influem sobre a saúde
humana podendo provocar consequências danosas, para a qualidade de
vida e para o desenvolvimento de todos. Ou seja, um meio ambiente
desequilibrado põe em risco, a vida e a saúde individual e coletiva, bem
como coloca em risco a própria perpetuação da espécie humana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escolha do tema deste5 artigo de pesquisa se justificou pelo grau
de importância que representa a análise aprofundada e sistemática dos
contratos de arrendamento rural no ordenamento jurídico pátrio, uma vez
que o acesso a terra é um direito de todos os cidadãos e de extrema
importância para a plena realização de uma série de outros direitos.
O objetivo dessa pesquisa é abordar um estudo doutrinário,
legislativo e jurisprudencial apresentando alguns princípios norteadores do
direito agrário, os requisitos constitutivos dos contratos agrários em
especial o contrato de arrendamento rural que por sua vez apresenta
determinadas peculiaridades.
Contudo apesar do contrato de arrendamento rural ser o
instrumento mais comum pelo qual um indivíduo se obriga a ceder à outra
pessoa, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de uma propriedade
rural, para exercer atividades agrícolas, pecuárias, agroindustrial extrativista
ou mista, ele é um
Acontecendo isso, a via judicial para se solucionar será o ajuizamento
de uma ação de cobrança e como consequência da morosidade do rito
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desta ação o proprietário poderá ficar um longo período de tempo sem
receber o que lhe é devido e sem poder retomar o imóvel rural.
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É importante que os contratantes estejam alertados da possibilidade
deste problema ocorrer no momento do acordo, em especial os
proprietários arrendadores, pois as hipóteses de inadimplemento pelos
arrendatários poderá acarretar diverso riscos.
Além disso, o arrendatário precisa estar atento no momento de
assinar o contrato, tomando o devido cuidado de fazer constar cláusulas de
cunho ambiental e o estado em que se encontra a propriedade no
momento da transmissão da posse, evitando assim uma futura
responsabilização por aquilo que efetivamente não deu causa.
Ao analisar os pontos relevantes que deram corpo à problematização
deste artigo, fez-se necessário estudar as vedações que o Estatuto da Terra
trouxe quando se trata dos contratos de arrendamento rural, como a
definição do custo em objetos rurais e a contratação em tempo inferior a
três anos. O paternalismo estatal trouxe essas condições, uma vez que o
Estado ao conhecer determinado conjunto de pessoas, buscou fornecer
atenção especial por meio do dirigismo contratual.
A atual condição socioeconômica difere daquela à época do Estatuto
da Terra, sendo notório o desenvolvimento no campo agrícola, reduzindo a
população, mas em contrapartida colaborando com a produção do
agricultor. Importantes instituições multinacionais amparam da atenção
dada pelo Estado, o que é vedado pelos princípios do Estatuto da Terra,
que os trazem como meio de proteção àqueles que podem sofrer abusos
pelos possuidores de terras.
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(Orientador)[1]
RESUMO: O princípio do monopólio da jurisdição, esculpido na
Constituição da República Federativa do Brasil, junto ao art. 5º, inciso XXXV,
estabelece como integrante da função judicante a necessária apreciação
pelo Poder Judiciário de qualquer hipótese de lesão ou ameaça de lesão a
um direito juridicamente tutelado. O ato administrativo, como expressão do
agir proveniente do gestor administrativo, é integrado por elementos
distintos, o que o leva a depender de requisitos expressos em lei. A lei
aplicada aos atos de gestão pública direciona o ato e o torna vinculado em
determinado aspecto. Presume-se
que a limitação legal se efetiva para
5
vincular o ato administrativo ao atendimento do interesse público. A
conduta do agente público, omissiva ou comissiva, possui potencial lesivo
ao interesse que é tutelado pela lei. A não consonância da conduta e da
expressão legal presume ofender direito alheio, no caso, coletivamente
apreciado. A inclusão deste controle por parte do Poder Judiciário produz
reflexos, e altera a rotina administrativa. O abuso de poder na realização do
controle do ato administrativo igualmente compromete a eficácia dos atos,
mesmo que seja no cumprimento do princípio do monopólio jurisdicional.
PALAVRAS-CHAVE: Ato
Discricionariedade.

Administrativo.

Monopólio

Juridicional.

RESUMEN: El principio del monopolio de la jurisdicción, esculpido en la
Constitución de la República Federativa del Brasil, junto al art. 5º, inciso
XXXV, establece como integrante de la función judicial la necesaria
apreciación por el Poder Judicial de cualquier hipótesis de lesión o amenaza
de lesión a un derecho jurídicamente tutelado. El acto administrativo, como
expresión del actuar proveniente del gestor administrativo, está integrado
por elementos distintos, lo que le lleva a depender de requisitos expresados
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en ley. La ley aplicada a los actos de gestión pública dirige el acto y lo hace
vinculado en determinado aspecto. Se presume que la limitación legal se
efectúa para vincular el acto administrativo a la atención del interés público.
La conducta del agente público, omisiva o comisiva, tiene potencial lesivo al
interés que es tutelado por la ley. La no consonancia de la conducta y de la
expresión legal presume ofender derecho ajeno, en el caso, colectivamente
apreciado. La inclusión de este control por parte del Poder Judicial produce
reflejos, y altera la rutina administrativa. El abuso de poder en la realización
del control del acto administrativo también compromete la eficacia de los
actos, aunque sea en el cumplimiento del principio del monopolio
jurisdiccional.
PALABRAS CLAVE: Acto Administrativo. Monopolio Jurídico. Discreción.

INTRODUÇÃO
A matéria versada a respeito do ato administrativo é ampla, o que
implica necessárias e proveitosas divergências. Iniciando pela sua
conceituação. É necessário que o ato consista em sua efetivação realizado
através de agente que detenha a competência, que seu conteúdo propicie
a produção de efeitos jurídicos com desígnio integralmente público, com o
fito de acatar os interesses da coletividade, e deve ser obedecido por lei,
ato administrativo é bem definido por Meirelles apud Granjeiro (2000, p.
66).
São divididos, basicamente, em duas categorias: atos vinculados e
discricionários. Naquele, o agente age como executor da lei, respeitando o
princípio da legalidade que norteia a Administração Pública “No Direito
Administrativo, o aspecto formal do ato tem muito mais relevância que no
Direito Privado, já que a observância à forma e ao procedimento constitui
garantia jurídica para o administrador e para o administrador e para a
Administração. E pela forma que se torna possível o controle do ato
administrativo (GRANJEIRO, 2000, p. 68)”.
Contudo, o administrador público nomeia o momento para a
realização do ato, que permite uma maior liberdade de atuação, embora
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também respeitando os princípios da Administração. Porém, a liberdade de
atuação é maior, já que é revestido de oportunidade e conveniência.
Assim, se houver ocorrência de uma irregularidade de desígnio do
ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, gerará vício em sua
finalidade, ocasionando assim, uma afronta aos princípios da Administração
Pública, como por exemplo, ofensa ao princípio da moralidade.
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O artigo 5º, XXXV da Constituição Federal assegura que a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Desta
forma, se um ato administrativo ofender ou ameaçar direito alheio, poderá
o Poder Judiciário apreciar a matéria, podendo exercer assim o controle dos
atos administrativos, invalidando-os, em questão de necessidade.
Para se processar a invalidação do ato administrativo é
imprescindível que esteja ausente um dos requisitos de legalidade. A
presença desses requisitos, quais sejam, competência, finalidade, forma,
motivo e objeto, tornam o ato válido e idôneo à produção de efeitos, não
5
havendo a necessidade do desfazimento.
A extinção dos atos administrativos careceria ter sua ocorrência
com a realização dos seus efeitos. Porém, há outras formas de extinção, e
uma delas, é a revogação pela própria Administração ou anulação pelo
Poder Judiciário.
Diante deste contexto, pretende-se especificar e apronduar a
análise acerca das incursões do Poder Judiciário, no tocante à sua atividade
judicante, mas implicando em verdadeiros atos de controle, quando se
observa a potencial existência de descumprimento de requisitos legais, mas
sempre peramanecendo em um estreito liame fronteiriço, onde do outro
lado se encontra a liberdade discricionária administrativa.
2 ATO ADMINISTRATIVO E SUAS PARTICULARIEDADES
Existem divergências conceituais, não havendo uma harmonia
quanto a definição do que venha a ser ato administrativo. Isto porque, a
Legislação obsta a significação como também não define os ingredientes
para se poder formar uma definição única.
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Destarte, cada autor tem a liberdade de estipulação formando um
conceito estipulado, isto é, uma convenção linguística.
Quando a lei não articular, coexiste um ajuste entre o autor e o leitor,
sendo que cada um nomina ato administrativo para cada situação sobre sua
própria perspectiva, como explicado por Di Pietro “[...]Partindo-se da ideia
da divisão de funções entre os três Poderes do Estado, pode-se dizer, em
sentido amplo, que todo ato praticado no exercício da função
administrativa é ato da Administração. (DI PIETRO, 2017, p. 200, grifo da
autora).
Em conformidade com os doutrinadores de idêntico pensamento
Meirelles apud Granjeiro (2000, p. 66):
Ato administrativo é toda manifestação
unilateral de vontade da Administração Pública que,
agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato
adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e
declarar direitos, ou impor obrigações aos
administrados ou a si própria. A Administração
Pública realiza sua função executiva por meio de atos
jurídicos que recebem a denominação de atos
administrativos. Tais atos, por sua natureza,
conteúdo e forma, diferenciam-se dos que emanam
do Legislativo (leis) e do Judiciário (decisões
judiciais), quando desempenham suas atribuições
específicas de legislação e de jurisdição. (MEIRELLES,
2006, p.148)
Tal conceito compreende os atos gerais e abstratos, como os
regulamentos e instruções, e atos convencionais, como os contratos
administrativos. Na lição de Celso Antonio Bandeira de Mello é a:
Declaração do Estado (ou de quem lhe faça –
como, por exemplo, um concessionário de serviço
público) no exercício de prerrogativas públicas,
manifestada
mediante
complementares da lei,

providências
a título de

jurídicas
lhe dar
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cumprimento, a sujeitos a controle de legitimidade
por órgão jurisdicional. (MELLO apud GRANJEIRO,
2000, p. 67)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

A distinção desta última conceituação dos demais se dá no fato de
que nele só se incluem os atos que produzem efeitos imediatos, excluindo
do conceito o regulamento, que, quanto ao conteúdo, se aproxima mais da
lei, afastando, também, os atos não produtores de efeitos jurídicos diretos,
como os atos materiais e os enunciativos.
Corrobora Meirelles, que são cinco os requisitos necessários à
validade dos atos administrativos, três vinculados sendo: competência,
finalidade e forma, e finalmente dois discricionários: motivo e objeto.
“Não mais é do que a delimitação das atribuições cometidas ao
agente que pratica o ato” (GRANJEIRO, 2000, p. 67). É impreterível, não se
prorroga, podendo, entretanto, ser avocada ou delegada, se existir
autorização legal.
Correlacionado à competência,
aplicam-se, porquanto, as imediatas
5
normas: “I – decorre sempre da lei; II – é inderrogável, seja pela vontade da
administração, seja por acordo com terceiros; III – pode ser objeto de
delegação de avocação, desde que não se trate de competência exclusiva
conferida por lei. (GRANJEIRO, 2000, p. 67)
Quanto à distinção de agente competente de agente capaz de acordo
Granjeiro (2000, p. 67): “agente competente é diferente de agente capaz,
aquele pressupõe a existência deste – todavia, capacidade não quer dizer
competência, já que este não é para quem quer, mas, sim para que pode”
Ao que se refere ao desígnio do ato administrativo vale salientar o
que Granjeiro (2000, p. 68) assinala que “é o resultado que a Administração
pretende atingir com a prática do ato e efeito mediato, enquanto o objeto
é imediato”, não podendo se confundir com o motivo, porque este
antecede a prática do ato, enquanto a finalidade sucede a sua prática, já
que é algo que a Administração quer alcançar com sua edição.
Há duas concepções de finalidade: uma, em sentido amplo, que
corresponde à consecução de um resultado de interesse público (bem
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comum) outra, em sentido estrito, é o resultado específico que cada ato
deve produzir, conforme definido em lei.
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É o legislador que define a finalidade do ato, não existindo liberdade
de opção para o administrador. Infringida a finalidade do ato ou a
finalidade pública, o ato será ilegal, por desvio de poder (ex:
desapropriação para perseguir inimigo político).
Consoante faz menção Granjeiro (2000, p. 68) certifica que “No
Direito Administrativo, o aspecto formal do ato tem muito mais relevância
que no Direito Privado, já que a observância à forma e ao procedimento
constitui garantia jurídica para o administrador e para o administrador e
para a Administração. E pela forma que se torna possível o controle do ato
administrativo”.
Igualmente, recorda ainda Granjeiro (2000, p. 68) “Apenas a título de
esclarecimento, advirta-se que, na concepção restrita da forma, considerase cada ato isoladamente e, na concepção ampla, considera-se o ato
dentro de um procedimento (sucessão de atos administrativos da decisão
final)”.
A definição da razão em conformidade com Figueiredo (2014, p.
189) é “o pressuposto fático, ou acontecimento no mundo fenomênico,
que postula, exige possibilita a prática do ato. Difere do motivo legal, que
é o pressuposto descrito na norma”.
Consoante Granjeiro (2000, p. 69) “é a situação fática ou jurídica cuja
ocorrência autoriza ou determina a prática do ato. Não deve ser
confundido com motivação do ato que é a exposição dos motivos, isto é, a
demonstração de que os pressupostos de fato realmente existiram”.
Concomitante acordado a Teoria dos Motivos Determinantes,
referida teoria se correlaciona como o motivo do ato administrativo.
Segundo tal teoria, a validade do ato se vincula as razões advertidas como
seu alicerce, igualmente quer, se faltantes ou incentivo, provocam em sua
nulidade. Leciona Figueiredo (2014, p. 189) “É requisito extrínseco e
essencial à própria existência do ato administrativo”.
Condiz-se no efeito instantâneo o qual é produzido pelo ato
administrativo, pronunciado, preceituado ou ainda com sua capacidade de
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dispor, assim como o ato jurídico, requer que seu objeto seja lícito,
possível, certo e moral; visando criar, modificar ou comprovar situações
jurídicas concernentes a pessoas, coisas ou atividades sujeitas à ação do
Poder Público. Por isso, a Administração manifesta seu poder e sua
vontade, ou atesta simplesmente circunstâncias preexistentes.
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É interessante a definição que classifica os atos conforme Meirelles
preceitua sendo (2004, p. 146) “A classificação dos atos administrativos não
é uniforme entre os publicistas, dada a diversidade de critérios que põem
ser adotados para seu enquadramento em espécies ou categorias afins”.
Dotados de manifestação emanada do Poder Público, os atos
administrativos, possuem característica que os distinguem dos atos
privados e lhes conferem características peculiares.
Requisitos esses que incorporam o ato administrativo e que
compõem os mesmos dando sempre a composição com adereço como: a
presunção de legitimidade, imperatividade e auto-executoriedade.
5

3
CARACTERIZAÇÃO
DISCRICIONÁRIOS

FACE

OS

ATOS

VINCULADOS

E

Elementos que caracterizam uma das volumosas distinções que se
faz, mormente ao assunto, e a que confere grande ressalva, com justaposta
da razão, o divisor em face dos atos vinculados frente aos discricionários.
A diferenciação fundamental entre ambos consistiria em que nos
primeiros, a Administração não dispõe de liberdade alguma, posto que a lei
já regulou antecipadamente em todos os aspectos o comportamento a ser
adotado pelo agente, enquanto nos segundos a disciplina legal deixa ao
administrador uma certa abertura para decidir em face das circunstâncias
concretas de cada caso, impondo-lhe e também permitindo-lhe utilizar-se
de critérios próprios para avaliar ou decidir quanto ao que lhe mostrar ser o
melhor meio de satisfazer o interesse público que a norma legal visa a
realizar. (DI PIETRO, 2017)
DI PIETRO, assim pondera a respeito da distinção dos atos vinculados
e discricionários:
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Pode-se, pois, concluir que a atuação da
Administração Pública no exercício da função
administrativa é vinculada quando a lei estabelece a
única solução possível diante de determinada situação
de fato; ela fixa todos os requisitos, cuja apreciação a
Administração deve limitar-se a constatar, sem
qualquer margem de apreciação subjetiva. E a atuação
é discricionária quando a Administração, diante do
caso concreto, tem a possibilidade de apreciá-lo
segundo critérios de oportunidade e conveniência e
escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas
válidas para o direito (...). (DI PETRO, 2017, p. 205)
O prof. Hely Lopes Meirelles leciona que na prática de atos
administrativos vinculados, o Poder Público tem sua sujeição às indicações
legais ou regulamentares e delas não se pode afastar ou desviar sem viciar
irremediavelmente a ação administrativa. Significando que nessa categoria
de atos o administrador se transforme em cego e automático executor da
lei. Não sendo bem assim. Proporcionalmente nos atos vinculados como
nos que resultam da faculdade discricionária do Poder Público o
administrador terá de decidir sobre a conveniência de sua prática,
escolhendo a melhor oportunidade e atendendo a todas as circunstâncias
que conduzam à atividade administrativa ao seu verdadeiro e único
objetivo, qual seja, o bem comum.
Terá, portanto a capacidade advinda da Administração Pública na
atuação com liberdade, ainda que reduzida, nas permissões da lei ou do
regulamento. O que não lhe é permitido, isto é licito, assim é desatender às
imposições legais ou regulamentares que regram o ato e bitolam sua
prática.
Nesse diapasão Di Pietro (2017, p. 205) doutrina que ”Tratando-se de
atos administrativos vinculados, impõe-se à Administração o dever de
motivá-los, no sentido de evidenciar a conformação de sua prática com as
exigências e requisitos legais que constituem pressupostos necessários de
sua existência e validade”.
Contrariamente, nos atos discricionários, a manifestação da
discricionariedade não se dá no ato em si, mas sim no poder de a
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Administração praticá-lo pela maneira e nas condições que repute mais
convenientes ao interesse público.
O ato discricionário administrativamente tem seu fundamento e
justificativa na complexidade e variedade dos problemas que o Poder
Público tem que solucionar a cada passo e para os quais a lei, por mais
casuística que fosse não poderia prever todas as situações, ou, pelo menos,
a mais vantajosa para cada caso proposto à submissão de decisão.
Todavia, a responsabilidade pelos atos discricionários não é maior
nem menor que a decorrente dos atos vinculados. Ambos representam
facetas da atividade administrativa, que todo homem público, que toda
autoridade, há de observar com diligência e atenção.
Hodiernamente, uma doutrina também em uma nova corrente, vem
persistindo que, na prática, essas duas espécies de atos administrativos não
são encontradas puramente, permanecendo, na realidade, atos que são
mais vinculados e atos que são mais discricionários.
4 O PODER JUDICIÁRIO NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE
CONTROLE
5
Caracteriza-se como ato de controle aquele desenvolvido pela
Poder Judiciário frente à Administração Pública, na visão de Medauar (2001,
p. 161) faz a seguinte ressalva:
A
expressão
‘controle
jurisdicional
da
Administração’ reveste-se de conotação mais ampla
que a expressão “controle jurisdicional do ato
administrativo”,
pois
abrange
a
apreciação
jurisdicional não somente dos atos administrativos,
mas também dos contratos, das atividades ou
operações materiais e mesmo da omissão ou inércia
da Administração.
Tratando-se de propositura para ações por ato de Improbidade
oriunda da Administração, será a jurisdição do Judiciário a adequação das
sanções previstas, pois não existindo a previsão do âmbito fundamental de
Juízo Especial ou Foro Privilegiado, para tal propositura.
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A ressalva dita por Figueiredo (2014, p. 41) traz as mudanças
ocorridas no Judiciário por intermédio da Constituição Federal de 1988 “O
controle externo pelo Poder Judiciário, nesta Constitutição de 1988, foi
aumentado e fortalecido. Dizemos aumentado, porque, agora, não se limita
a apreciação do Judiciário apenas às lesões de direito. A mera ameaça já
fundamentada a revisão ou correção judicial”
Destaca-se que, posteriormente a Constituição de 1988, a
possibilidade de ser impetrada ação judicial por ameaça de lesão não é
mais legal, é integralmente constitucional. Do mesmo modo, o inciso XXXV,
do art. 5º. , é expresso ao afirmar que a “lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
É bastante enfática a afirmação de Rosa; Guizzo Netto (2001, p. 98)
em ressaltar a importância do controle da Administração Pública pelo
Judiciário “Os controles exercidos pelos Poderes Legislativo e Executivo, o
primeiro político, o segundo administrativo – disciplinar, não preenchem a
necessidade de controle amplo e eficaz da Administração Pública, sendo de
interesse social e coletivo a interferência do Poder Judiciário no campo de
atuação da Administração Pública e de seus agentes públicos”.
Ainda com a observância de algumas deformidades, vistas em que
o Poder Judiciário garante vastamente a efetivação do controle do Estado,
garantia de credibilidade, harmonia e independência, dos poderes
constituídos, que vem a ser o alicerce basilar do regime de democracia,
entretanto diante dessas premissas não se deve desprestigiar os outros
Poderes.
É salutar, como novamente ressalva Medauar (2001, p. 171):
Uma das questões fundamentais no tratamento
do tema do controle jurisdicional da Administração
diz respeito à extensão ou alcance da atuação do
Judiciário. O problema vem suscitado sobretudo
quanto a matéria da legalidade, mérito e
descricionariedade; no entanto repercute em
aspectos específicos, como a apreciação dos fatos por
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exemplo, que muitos consideram vinculados a tais
matérias.
O Poder Judiciário possui, como todos os outros Poderes, defeitos e
imperfeições, mas é ele o capaz de exercer amplo e adequado controle
perante a Administração Pública.
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O Limite da atuação do Poder Judiciário será guiado por ele
próprio. Poder, que tem por finalidade dizer o direito no caso concreto.
Fato é que o Poder Judiciário não detêm poder discricionário no
tocante aos demais poderes. Ao aplicar o direito, o faz no exercício de
subsunção dos acontecimentos veementes à norma.
Grinover “apud” Medauar (2001, p. 166), no controle da
Administração, contém a “afirmação solene do princípio da unidade da
função jurisdicional, reforçando o instituto da influência judiciária dos atos
do Poder Público”.
5

5 CONTROLE ADMINISTRATIVO E CONTROLE JURISDICIONAL
Leciona Braz (1997, p. 157) que “O controle administrativo dos atos
administrativos é exercido pela própria Administração através de seus
próprios órgãos, em presença do poder hierárquico, visando a legalidade
dos atos de que resultem o nascimento ou a extinção de direitos e
obrigações e a fidelidade funcional dos agentes administrativos”.
O sistema de controle interno do Poder Executivo da União, nos
termos do artigo 74, da Constituição Federal, tem por finalidade:
Art. 74.....
I – avaliar o cumprimento das metas previstas no
plano plurianual, a execução dos programas de
governo e dos orçamentos da União;
II – comprovar a legalidade e avaliar os
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos
e entidades da Administração federal, bem como da
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aplicação de recursos públicos por entidades de
direito privado;
III – exercer o controle das operações de crédito,
avais e garantias, bem como os direitos e haveres da
União;
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IV – apoiar o controle externo no exercício de sua
missão institucional. (BRASIL, 1988)
O controle interno fundamenta-se no poder disciplinar, exercido ex
officio ou através de recurso administrativo, como instrumento de que
dispõem os superiores hierárquicos para a preservação da legalidade e da
moralidade dos atos administrativos.
Informa Seabra Fagundes apud Braz (1997, p. 158) que o
controle administrativo:
[...]é um autocontrole dentro da Administração
Pública. Tem por objetivos corrigir os defeitos de
funcionamento interno do organismo administrativo,
aperfeiçoando-o no interesse geral, e ensejar
reparação a direitos ou interesses individuais, que
possam ter sido denegados ou preteridos em
conseqüência de erro ou omissão na aplicação da lei.
Dentro do contexto hierárquico, cabe ao superior vigiar o
cumprimento, pelos subalternos, do princípio da legalidade, com poderes
para avaliar e julgar os aspectos discricionários dos atos inferiores.
Em caso de qualquer ato afetar direito subjetivo de administrativo
ou servidor, ao prejudicado cabe, pelo direito de petição artigo 5º, XXXIV da
Constituição Federal.
Assim deve ser solicitado o reexame do ato através de
representação, reclamação, recurso administrativo ou pedido de
reconsideração.
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Para Florivaldo Dutra de Araújo apud Braz (1997, p. 159) “A
fiscalização hierárquica decorre da própria forma como se organiza a
Administração. Existe dentre os diversos órgãos e agentes uma relação de
subordinação, cabendo aos superiores ordenar, coordenar, controlar e
corrigir ações dos inferiores”.
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Braz (1997, p. 160) lembra que: “atingindo o ato administrativo
qualquer direito ou interesse do administrativo (ou servidor público), a este
cabe acionar o Poder Judiciário, ultrapassados ou não os recursos
administrativos, porque todo direito é protegido por ação que o
assegura”.
Assim, de acordo com Braz (1997, p. 161) diante da inexistência do
contencioso administrativo na legislação pátria e presente na jurisdição una
(una jurisdictio) em nosso ordenamento jurídico, os litígios entre a
Administração e os administrados são de competência do Poder Judiciário,
ao qual está afeta a solução das controvérsias.
5

O recurso ao Poder Judiciário não submete a Administração a ele
pelo princípio da independência dos Poderes (art. 2º, da CF “Art. 2º São
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário”). Não se discute, em juízo, a Administração, mas o
ato do administrador que, em muitos casos, fere os interesses do próprio
Estado.ao Poder Judiciário, cumpre a fiscalização da legalidade ou da
legitimidade do ato administrativo, podendo, contudo, o juiz adentrar no
mérito do ato se comprovado o abuso de poder.
Independentemente do controle administrativo ou do controle
legislativo, em todos os casos em que ocorra uma situação contenciosa
entre o administrativo (ou servidor) e a Administração pode o prejudicado
apelar para o Poder Judiciário, contudo, como esclarece Cretella
junior apud Braz (1997, p. 166 e 167):
Pela necessidade de subtrair a Administração
Pública a uma prevalência do Poder Judiciário,
capaz de diminuí-la, ou até mesmo anulá-la em sua
atividade peculiar, se põem restrições a apreciação
jurisdicional dos atos administrativos, no que
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respeita a extensão e conseqüências. Quanto a
extensão, restringi-se o pronunciamento jurisdicional
a apreciação do ato, no que se refere a
conformidade com a lei. Relativamente as
conseqüências, limita-se a lhe negar efeito em cada
caso especial. Por isso, o pronunciamento do órgão
jurisdicional nem analisa o ato do Poder Executivo,
em todos os seus aspectos, nem o invalida
totalmente.
O controle dos atos administrativos pelo Poder
Judiciário não se limita a verificação da legalidade do
ato, não sendo vedado ao Juiz apreciar o mérito do
ato, isto é, o objeto, a razão de ser do ato
administrativo. Contudo, esclarece Cretella Junior que
o Poder Judiciário embora seja:
Inteiramente livre para examinar a legalidade do
ato administrativo, está proibido de entrar na
indagação do mérito, que fica totalmente fora de seu
policiamento. Trata-se de terreno da competência
exclusiva do poder executivo, pois o mérito traduz o
entendimento de noção tradicional, resumida no
clássico
binômio oportunidade-conveniência.
(CRETELLA JÚNIOR apud BRAZ, 1997, p. 167).
Pela ordem constitucional, todos os atos do administrativo, sejam
eles vinculados ou discricionário, de império ou de gestão, estão sujeitos
ao controle do Poder Judiciário (artigo 5º, XXXV, da CF) e esse controle não
pode ficar limitado exclusivamente à verificação da legalidade.
Sustenta o fundamento de que não só o princípio da legalidade,
como também o da moralidade deve ser objeto de controle jurisdicional. O
princípio da separação dos Poderes, embora garanta a independência
desses mesmos Poderes, não afasta o controle dos atos administrativos, em
defesa mesmo dos interesses maiores dos administrados e do próprio
Estado. Como esclarece Luciano de Araújo Ferraz apud Braz (1997, p. 167)
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“Não basta o atendimento a lei formal para que se tenha uma conduta
administrativa legal, de vez que incide sobre a administração também a lei
ética, distinguindo-se o bem e o mal, o honesto e o desonesto, o justo e o
injusto (paradoxo que desencadeou os diálogos platônicos), o oportuno e o
inoportuno, o conveniente e o inconveniente”.
Nesse sentido objetivo informa
Pietro apud Braz (1997, p. 167) que:

Maria

Sylva

Zanella

Di
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Sempre em matéria administrativa se verificar
que o comportamento da Administração ou do
administrativo
que
com
ela se
relaciona
juridicamente, embora em consonância com a lei,
ofende a moral, os bons costumes, as regras de boa
administração, os princípios da justiça, equidade, a
idéia comum de honestidade, estará havendo ofensa
ao princípio da moralidade administrativa, e, por
conseguinte, estará o ato administrativo sujeito ao
5
controle jurisdicional.
O desrespeito ao princípio da moralidade leva, necessariamente, a
injustiça do ato, mesmo que legalmente autorizado. Nesse sentido de ser
observada, como aponta Luciano de Araújo Ferraz apud Braz (1997, p. 168)
a lição de Platão:
Deve ser uma sedição entre as partes da alma
que se voltam para o que é de sua alçada, uma com
usurpação do que compete a outra, insolente
sublevação da parte contra o todo para assumir
autoridade que não lhe corresponde, visto que a
natureza a criou para obedecer a que foi feita para
ordenar, e daí, diremos, desta desordem e sublevação
que brotam a injustiça e a intemperança, a covardia e
a ignorância; em uma palavra, todos os vícios.
Todo e qualquer ato administrativo editado como abuso de poder,
caracteriza o desvio de finalidade, sujeitando-se o ato ao controle
jurisdicional, mesmo que amparado por expressa disposição legal.
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Dentro da ordem jurídica em vigor que o Poder Judiciário pode
adentrar, na análise do ato administrativo, no mérito do ato, penetrando no
contexto da oportunidade e da conveniência, para combater os abusos de
poder, as perseguições políticas. Não basta a simples e obrigatória
legalidade do ato administrativo, é necessário que ele atenda ao interesse
público.
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2.2 CONTROLE DO ATO DISCRICIONÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO
Em determinadas situações, a lei faz remanescer em proveito e a
cargo do administrador um tipo de esfera de liberdade, devendo preencher
com seu juízo subjetivo e pessoal o campo de indeterminação
normativa, a fim de satisfazer no caso concreto a finalidade da lei. Fala-se,
aqui, da discricionariedade administrativa.
Os atos sujeitos ao controle judicial são os administrativos em geral.
No sistema de jurisdição judicial única, consagrado na Constituição Federal,
artigo 5º, XXXV, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário
qualquer lesão ou ameaça a direito, seja ele individual ou coletivo. A Justiça
tem a faculdade de julgar todo ato de administração praticado por agente
de qualquer dos órgãos ou Poderes de Estado.
No tocante à Revogação do ato administrativo, tem a
discricionariedade como amplo de incidência de análise que, neste caso,
restringe a atuação judicante do Poder Judiciário. Tem-se, neste momento,
a conveniência e a oportunidade como critérios avaliados, e que se
relacionam muito mais à capacidade do gestor público de discernir os
motivos que o levam a agir, bem como a aqueles que o levou a escolha do
objeto do ato administrativo.
A Administração dispõe da capacidade de rever a sua atividade
internamente, e encaminhá-la adequadamente à consecução de seus fins
específicos. Desse fundamento, tem-se que há uma correlação entre a
discricionariedade que inspira a criação do ato e a que conduz á sua
revogação. Explica-se: como regra, são suscetíveis de revogação os atos
discricionários. Simples também é a razão. Como estes foram praticados à
luz de certas condições de fato, pertinentes à conveniência e oportunidade,
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alteradas tais condições, pode ser revogado o ato. E tal análise, só pode
ser aferida pela própria administração, e não pelo Poder Judiciário.
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Não há que se falar em atos discricionários ou atos vinculados
como sendo elementos distintivos para definir a atuação exclusiva da
administração pública, ou admitir a incursão de controle pelo Poder
Judiciário. Mas a análise deve incidir nos elementos do ato. Considerando o
fato de que todos os atos administrativos, os mais simples aos mais
complexos, possuem elementos vinculados (competência, forma e
finalidade) e discricionários (motivo e objeto), pode-se igualmente afirmar
que a admissão de análise ampla passa necessariamente pela definição de
qual elemento está sob análise.
Desta forma, nem mesmo os atos discricionários refogem do
controle judicial, porque, quanto aos elementos vinculados, que constituem
matéria de legalidade, representam necessariamente atos de controle.
Porém, os mesmos atos administrativos discricionários, quanto aos
5
elementos não vinculados, também possuem limites, para impedir que a
discricionariedade não se transforme em arbitrariedade. O ato arbitrário é
sempre ilícito e inválido. Desta forma, ultrapassando o limite da
razoabilidade ou proporcionalidade, poderia, em tese, o Poder Judiciário
realizar tal exame.
Mello explica que (2003, p. 836):
Nada há de surpreendente, então, em que o
controle jurisdicional dos atos administrativos, ainda
que praticados em nome de alguma discrição, se
estenda necessária e insuperavelmente à investigação
dos motivos, da finalidade e da causa do ato.
Nenhum empeço existe a tal proceder, pois é meio –
e, de resto, fundamental – pelo qual se pode garantir
o atendimento da lei, a afirmação do direito.
A motivação também é considerada como parâmetro para o
controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. A ausência da
necessária e devida motivação, tanto quanto o vício de finalidade ou causa
determinante, configura ilegalidade, passível de controle jurisdicional.
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Dentro da margem de discricionariedade da Administração Pública,
é costume ocorrer, infelizmente, atos praticados com abuso de poder ou
desvio de finalidade. Nessa perspectiva, será através da análise dos motivos,
em cada caso concreto, que se permitirá a verificação do nexo entre o ato
atacado com os princípios que regem a atividade administrativa.
Deste modo, tem sido admitida a apreciação da legalidade dos
atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a
atividade da Administração Pública (artigo 37 da CF) pelo Poder Judiciário,
sem, necessariamente, analisar o mérito do ato, ou seja, adentrar na
oportunidade e conveniência.
6 RESTRIÇÕES AO CONTROLE JUDICIAL
O controle judicial, não obstante sua universalidade e sua
importância constitucional, sofre restrições quanto à matéria, quanto à
amplitude do ato de controle, quanto à oportunidade de pronunciamento e
quanto à extensão do pronunciamento.
Se pela cláusula geral de competência constitucional, nenhuma
lesão ou ameaça a direito escapa da apreciação do Poder Judiciário, a
própria Constituição, visando um equilíbrio político entre os Três Poderes,
estabelece certas exceções materias, por exemplo, a competência exclusiva
do Senado Federal, do Presidente da República nos crimes de
responsabilidade.
A amplitude do ato de controle também está restrita
constitucionalmente pelo princípio da Separação dos Poderes e pelas
características das próprias modalidades corretivas que vierem a ser
estabelecidas em lei, não sendo permitido ao Poder Judiciário, a pretexto
de exercer o controle da legalidade, substituir, pela sua, qualquer decisão
constitucionalmente reservada aos demais Poderes.
É preciso considerar, por fim, para efeito de sujeição ao controle
judicial, a diferença entre discricionariedade e os conceitos jurídicos
indeterminados.
A discricionariedade é instituto característico e necessário da
aplicação administrativa da lei, desde que haja cometido à Administração
decidir entre inúmeras opções de mérito possíveis, ou seja, opções de
conteúdo, oportunidade e conveniência, a serem tomadas dentro de limites
legalmente prefixados. Nesta hipótese, de emprego da discricionariedade,
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como as escolhas são todas exclusivas da Administração, não pode o Poder
Judiciário, a pretexto de exercer controle, substituí-las pelas suas, embora
possa e deva examinar, quando provocado, se foram exercidas dentro dos
limites legais.
Diferente, os conceitos jurídicos indeterminados, definidos pela
doutrina germânica, são juízos em tese, amplos, vagos, necessitando de
precisão, como são o de “paz pública”, de “bom pai de família”, de “falta
grave”, dentre outros, mas que, postos sob hipótese, sob um ponto de vista
estritamente lógico, só admitirão uma única interpretação aplicativa
legalmente adequada diante de determinada moldura de fatos, ou seja,
comportam apenas uma única opção juridicamente correta ao
administrador, seja positiva ou negativa, mas não admitem escolhas
intermediárias.
O pronunciamento do Poder Judiciário não ultrapassa, naquilo em
que declara, constitui e condena, e que corresponde à decisão de seus atos
jurisdicionais, as relações jurídicas deduzidas, a respeito das quais foi
provocado a decidir. Ainda que perfeitamente idênticos de fato e de direito
5
outros se apresentem, a coisa julgada
operará in casu.
A doutrina não admite a interferência do Poder Judiciário no
tocante ao mérito do ato administrativo, sob pena de ferir o princípio da
separação dos poderes, sendo esta cláusula pétrea da Constituição Federal
(artigo 60, § 4º, III).
Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de
legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato
administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a
encubra. O que não se permite ao Judiciário e pronunciar-se sobre o mérito
administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou
justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento
de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo,
relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos
técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a
conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios
gerais do Direito.
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Não se confunde, também, o mérito administrativo do ato com o
exame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação do
juízo. Como exemplo, tem-se que o Poder Judiciário não poderá dizer da
conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de uma penalidade
administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar seu cabimento e a
regularidade formal de sua imposição.
Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo: “Para que o Judiciário bem possa verificar se houve exata aplicação
da lei, força é que examine o mérito da sindicância ou processo
administrativo, que encerra o fundamento legal do ato” (TJSP, RRDA
27/214).
Orientação idêntica é a manifestada pelo STF, num julgado que
expressa que:
A legalidade do ato administrativo, cujo controle
cabe ao Poder Judiciário, compreende não só a
competência para a prática do ato e de suas
formalidades extrínsecas, como também os seus
requisitos substanciais, os seus motivos, os seus
pressupostos de direito e de fato, desde que
tais elementos seja definidos em lei como
vinculadores do ato administrativo.(STF, RDA, 42 /227)
Assim, se tal critério é exato para os atos vinculados, não é menos
aplicável aos atos discricionários da Administração, em relação aos quais há
apenas maior liberdade no modo e momento de sua prática, sem que se
reconheça ao Poder Público direito de agir arbitrariamente, ou além de sua
competência, ou contrariando a moralidade e finalidade administrativas, ou
ainda sem a publicidade necessária.
Prevalece, portanto, o entendimento segundo o qual o Poder
Judiciário pode rever todos e quaisquer atos administrativos, entretanto,
deverá ser respeitada a discricionariedade assegurada por lei à
Administração Pública.
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Os meios de controle judicial dos atos administrativos de qualquer
dos Poderes são as vias processuais de procedimento ordinário, sumário ou
especial de que dispõe o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão
para obter a anulação do ato ilegal em ação contra a Administração.
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Em regra, está excepcionada pela Ação Popular e pela Ação Civil
Pública, em que o autor não defende direito próprio, mas sim interesses da
coletividade ou difusos, e pela Ação Direta de Inconstitucionalidade e pela
Ação Declaratória de Constitucionalidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constata-se que a Constituição Federal incorporou ao Poder
Judiciário, na separação de função dos Poderes, um obrigação
taxativamente indelegável de conservar incólume a unidade da ordem
jurídica, podendo adentrar ao controle de importância pertinente ao ato
administrativo discricionário para que ele não se desgarre dos princípios
objetivados e das regras absorvidas pela Carta Magna como um poder5
dever do administrador público.
A averiguação dos princípios com previsão constitucional no ato
administrativo discricionário não inviabilizam o critério de oportunidade e
de conveniência, posto que estes comandos maiores não anteparam a
tomada de atos, porém exclusivamente designam condições que evitam a
arbitrariedade e o abuso de poder.
Havendo distinção, e sendo ele qualquer ato administrativo, seja ele
vinculado ou discricionário, padece da extensão direta dos princípios
objetivos e das regras fundamentais, mesmo presente uma indesejada
alteração da independência de um Poder a propósito de outro. É cabível ao
Poder Judiciário, como responsável pela salvaguarda da Constituição,
fiscalizar a constante verificação dos
exclusivamente nos atos administrativos.

pareceres

constitucionais,

Possuindo o Poder Judiciário, em conformidade com o previsto na
Constituição Federal, manifestar-se quando o ato discricionário foi exercido
dentro da sistemática constitucional vigente. Ressalta-se que para que um
ato tenha lisura, não é satisfatório que o administrador público declare que
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operou no exercício da discricionariedade, isto é, dentro da esfera de
vicissitudes que a legislação lhe permitia. O ato tem que conter todos os
requisitos de validade e conteúdo, atendendo a finalidade do interesse
coletivo. A Justiça tem a faculdade de julgar de igual modo todo ato de
administração perpetrado por agente de qualquer dos órgãos ou Poderes
de Estado, devendo, em todo caso, ser provocado para tanto.
Na análise do controle dos atos, o juiz poderá, a instâncias da parte
e em face da argumentação por ela desenvolvida, verificar, em exame, de
razoabilidade, se o comportamento administrativamente adotado,
inobstante contido dentro das possibilidades em abstrato abertas pela lei,
respeitou as circunstâncias do caso e as finalidades da normas que devem
ser observadas.
Nenhum ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário,
está imune à sujeição da análise criteriosa do controle exercido pelo Poder
Judiciário, podendo este, dentro dos limites de mérito, e sendo respeitando
os atos, modificá-los e anulá-los. Assim, não é causa de espanto que o
controle judicial dos atos administrativos, ainda que praticados com base
na discrição, mesmo assim será necessário analisar criteriosamente os
motivos do ato, a finalidade e as causas deste, que são elementos
indispensáveis.
É possível perceber que a competência do Poder Judiciário para a
revisão dos atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da
legitimidade do ato impugnado. A legalidade será a conformidade do ato
com a norma que o regula, e a legitimidade se trata da conformidade com
os princípios básicos da Administração Pública, em especial os do interesse
público, da moralidade pública, da finalidade e da razoabilidade, princípios
estes previstos no artigo 37 da Carta Magna.
O Supremo Tribunal Federal, sobre essa matéria, já julgou e tem sua
opinião formada, de que a legalidade do ato administrativo, cujo controle
cabe ao Poder Judiciário, compreende não só a competência para a prática
do ato e de suas formalidades extrínsecas, como também os seus
requisitos substanciais, os seus motivos, os seus pressupostos de direito e
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de fato, desde que tais elementos sejam definidos em lei como
vinculadores do ato administrativo.
Finalmente, os atos administrativos podem e devem ser submetidos
ao crivo do Poder Judiciário, porém, com as ressalvas, como não adentrar
no mérito administrativo, pois, deve-se também respeitar o princípio da
Separação dos Poderes.
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RESUMO: A Teoria da Argumentação Jurídica visa à criação de uma
metodologia que garanta a racionalidade e a universalidade das decisões
judiciais. É com fundamento no princípio da universalidade que ganha
relevo a utilização dos precedentes jurídicos como regra de justificação das
decisões judiciais. Ocorre que, se de um lado tem-se a necessidade de
observância do precedente como forma de assegurar a igualdade, de outro,
impõe-se o estabelecimento de balizas para a sua utilização com o escopo
de evitar que se torne um argumento de autoridade de escolha aleatória
pelo juízo ou, ainda, que as fundamentações das decisões que utilizam
precedentes fiquem limitadas 5à mera subsunção sem qualquer esforço
argumentativo. Desse modo, para o controle de sua aplicação, a utilização
dos precedentes deve estar vinculada à observância de regras próprias do
discurso jurídico.
Palavras-chave: Teoria
Precedentes. Controle.
1.

da

Argumentação

Jurídica.

Decisão

judicial.

Introdução

A Teoria da Argumentação Jurídica nasceu da constatação da
fragilidade e da incoerência da fundamentação das decisões jurídicas.
Segundo Robert Alexy (2014, pp. 23-24), existem no mínimo quatro motivos
que levam aos principais problemas de fundamentação das decisões
judiciais, quais sejam, a imprecisão da linguagem do Direito, o conflito entre
normas, a inexistência de norma válida que regulamente o caso e, por fim, a
possibilidade, em casos especiais, de uma decisão contrariar a literalidade
da norma. Assim, por meio da Teoria da Argumentação Jurídica, busca-se a
criação de regras e de uma metodologia que vise a eleição, dentro das
soluções possíveis, aquela que seja racionalmente mais correta.
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A Teoria da Argumentação Jurídica, na definição da professora
Cláudia Toledo (2005, p. 48), visa questionar a possibilidade e a validade de
uma fundamentação racional do discurso jurídico, a partir da elaboração de
regras e formas, com o objetivo de imprimir maior cientificidade ao Direito
e de garantir a solidez do Estado Democrático de Direito.
Segundo ainda autora, a cientificidade do Direito decorre
diretamente da observância das regras de racionalidade do discurso jurídico
a partir das quais considerar-se-á correto aquilo que é discursivamente
racional:
Tal objetivação se dá, exatamente, na
apresentação sistemática de uma série de condições,
critérios ou regras. Isto é, a objetivação de consensos
se dá argumentativamente, segundo, regras do
discurso, tornando-os corretos ou verdadeiros porque
racionalmente fundados. Sendo discursivamente
racionais, são tornados universais. (2005, p. 50.)
Sabe-se ainda que é possível se chegar a mais de um
resultado a partir da fundamentação do discurso prático, mas o
procedimento discursivo é válido para excluir argumentos irracionais e
determinar argumentos discursivamente necessários visando aproximação
ao ideal que funciona como parâmetro para a facticidade (TOLEDO, 2005).
No mesmo sentido, alerta Alexy (2014, pp. 36-37) que as
regras do discurso jurídico não determinam o resultado da argumentação
em todos os casos, mas excluem alguns enunciados da classe dos
enunciados normativos possíveis, como os discursivamente impossíveis e,
por outro lado, impõem os enunciados discursivamente necessários.
Portanto, ainda que não sejam capazes de produzir uma certeza, tais regras
são de suma importância enquanto instrumento de crítica das
fundamentações não racionais, de justificação da pretensão de correção e
como precisão de ideal a que se aspira de alcance do justo (2014, pp. 3738)
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É dentro do conceito de enunciados necessários, sendo tidos
como regras de justificação que devam ser necessariamente analisadas na
elaboração de uma decisão judicial, que se encontram os precedentes
judiciais.
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A racionalidade e a universalidade provenientes do discurso
jurídico são instrumentos de legitimação da legislação e de controle das
decisões judicias, o que favorece também a imparcialidade do discurso e,
assim, a construção da democracia e a solidez do próprio Estado de Direito
(TOLEDO, 2005).
É justamente com fundamento no princípio da universalidade
que consagra que os iguais devem ser tratados de maneira igual que ganha
relevo a utilização dos precedentes jurídicos como regra de justificação das
decisões judiciais.
2.
Os precedentes judiciais como regra de justificação
das decisões judiciais
5

O uso de um precedente jurídico significa a aplicação de uma
norma concreta elaborada a partir de um julgamento anterior em um caso
análogo, ou seja, que possui as mesmas circunstâncias relevantes fáticas e
jurídicas.
A utilização do precedente jurisprudencial como fonte do direito e
a doutrina do stare decisis possuem origem e relevância destacada no
sistema jurídicocommow law.[1] Guilherme Marinoni (2009, p. 54),
entretanto, ressalta que “ainda que os precedentes tenham sido

fundamentais para o desenvolvimento do common law, o stare decisis tem
sustentação especialmente na igualdade, na segurança e na previsibilidade”.
Assim, a necessidade de observância dos precedentes também nos
países que adotam o civil law - como é o caso do Brasil - resta evidenciada
a partir da constatação que a aplicação estrita da lei por si só não é
suficiente para garantir a igualdade, a segurança e a previsibilidade nas
relações jurídicas (MARINONI, 2009):
Quando se “descobriu” que a lei é interpretada de
diversas formas, e, mais visivelmente, que os juízes do
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civil law rotineiramente decidem de diferentes modos
os “casos iguais”, curiosamente não se abandonou a
suposição de que a lei é suficiente para garantir a
segurança jurídica. Ora, ao se tornar incontestável que
a lei é interpretada de diversas formas, fazendo surgir
distintas decisões para casos iguais, deveria ter
surgido, ao menos em sede doutrinária, a lógica e
inafastável conclusão de que a segurança jurídica
apenas pode ser garantida frisando-se a igualdade
perante as decisões judiciais, e, assim, estabelecendose o dever judicial de respeito aos precedentes. Afinal,
a lei adquire maior significação quando sob ameaça
de violação ou após ter sido violada de forma que a
decisão judicial que a interpreta não pode ficar em
segundo plano ou desmerecer qualquer respeito do
Poder que a pronunciou. A segurança jurídica,
postulada na tradição do civil law pela estrita
aplicação da lei, está a exigir o sistema de
precedentes, há muito estabelecido para assegurar a
segurança jurídica no ambiente do common law, em
que a possibilidade de decisões diferentes para casos
iguais nunca foi desconsiderada e, exatamente por
isto, fez surgir o princípio, inspirador do stare decisis,
de que os casos similares devem ser tratados do
mesmo modo (treat like cases alike).
Ocorre que, se de um lado tem-se a necessidade de utilização do
precedente como forma de assegurar a igualdade, a segurança jurídica e a
previsibilidade nas relações jurídicas, de outro, impõe-se o estabelecimento
de critérios de controle da aplicação do precedente. Isso porque constatase que o precedente muitas vezes é utilizado como argumento de
autoridade de escolha aleatória pelo juízo e que as fundamentações das
decisões que utilizam precedentes são limitadas à mera subsunção sem que
seja desenvolvido qualquer esforço argumentativo.
3. A utilização das regras do discurso jurídico como elemento
de controle dos sistemas de precedentes
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O precedente judicial é considerado um critério de racionalidade da
decisão judicial, uma vez que sua observância caracteriza elemento de
coerência e de estabilidade para todo o ordenamento jurídico. Segundo
Alexy (2014, p. 263), decorre dessa necessidade de estabilidade mínima do
sistema que impeça a modificação injustificada das razões que levam à
determinada conclusão e de universalização de critérios de julgamento, o
princípio da inércia. Assim, o princípio da inércia consagra que uma decisão
só pode ser mudada se forem apresentadas razões suficientes para isso.
Alexy (2014, p. 264) conclui que a racionalidade da limitação
imposta pelo uso dos precedentes decorre da constatação que existe uma
considerável margem do discursivamente possível e que não se pode
preencher essa margem com soluções mutáveis e incompatíveis entre si, o
que iria de encontro com a exigência de consistência e o princípio da
universalidade.
Não se mostra suficiente, contudo, a mera previsão de utilização de
precedentes como limite do discursivamente
possível, é preciso que o
5
julgador tenha sempre como vetor norteador o seu objetivo de garantir a
segurança jurídica e a confiança na aplicação do direito, abolindo-se a
prática de automatização dos juízes por meio de reprodução das decisões
judiciais. Isso porque, como alertam Francisco José Borges Motta e Maurício
Ramires (2016, p. 102), visualizamos o comodismo como tradição na
fundamentação das decisões judiciais proferidas por juízes e tribunais
brasileiros, as quais repetem irrefletidamente os repositórios de
jurisprudência ou afirmam a preferência por um precedente sem qualquer
esforço argumentativo.
Nesse ensejo, pode-se revelar a importância da previsão legal das
noções de coerência e integridade previstas no art. 926 do Código de
Processo Civil brasileiro na aplicação dos precedentes:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os
pressupostos fixados no regimento interno, os
tribunais
editarão
enunciados
de
súmula
correspondentes a sua jurisprudência dominante.
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§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais
devem ater-se às circunstâncias fáticas dos
precedentes que motivaram sua criação.
A coerência traduz a noção já apresentada pelo princípio da
universalidade, ao passo que a integridade impede que o juiz utilize
precedentes isolados em sua fundamentação devendo observar a
totalidade da prática jurídica (MOTTA e RAMIRES, 2016). Lenio Streck (2016,
p. 158) observa que o dever de observância da integridade impõe limites ao
ativismo judicial e à discricionariedade:
A integridade exige que os juízes construam seus
argumentos de forma integrada ao conjunto do
direito,
constituindo
uma
garantia
contra
arbitrariedades interpretativas; coloca efetivos freios
através dessas comunidades de princípios, às atitudes
solipsistas-voluntaristas.
Logo, o princípio da universalidade e da inércia não impedem que
se admita que dois casos que sejam iguais nos aspectos mais relevantes
sejam decididos de forma diferente justamente porque a valoração das
circunstâncias relevantes mudou. Isso porque se deve ter em mente não só
o princípio da universalidade de forma isolada, mas o objetivo de se chegar
a uma decisão mais correta possível e, ainda, a integridade do
ordenamento. Tem-se a necessidade de observância do precedente, mas
admite-se que ele seja afastado no intuito de se obter a decisão mais
correta possível e para afastar o precedente recairá sobre o interessado a
carga da argumentação para fundamentar tal ação. A carga de
argumentação recairá também sobre aqueles que desejam afastar situações
que à primeira vista parecem ser iguais, em seus aspectos relevantes,
àquelas que foram decididas nos precedentes (ALEXY, p. 263). Resumindo
seu raciocínio, Alexy (2014, p. 265) apresenta duas regras quanto ao uso
dos precedentes:
(J.13) Quando se puder citar um precedente a
favor ou contra uma decisão, deve-se fazê-lo;
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(J.14) Quem quiser se afastar de um precedente,
assume a carga de argumentação.
Decorre da extensão da obrigação apresentada pela mencionada
carga da argumentação, a importância da utilização de técnicas de
divergência
no
uso
de
precedentes
denominadas
de distinguishing e overruling (ALEXY, 2014) com o escopo de manter a
coerência sistémica.
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Como o precedente deve ser contextualizado, é possível que o
julgador negue sua aplicação, caso entenda que o caso presente não se
identifica suficientemente com o precedente (distinguishing) ou quando o
contexto jurídico que autorizou a sua produção encontra-se alterado
(e overruling), desde que haja um esforço de fundamentação que vai muito
além da mera citação do texto do julgado ou de sua ementa (MOTTA e
RAMIRES, 2016).
O distinguish consiste, assim, na recusa à aplicação de um
5
precedente a um caso atual em decorrência de peculiaridades deste. A
fundamentação da decisão deve demonstrar que o caso analisado não
configura a mesma hipótese de incidência do precedente.
Por outro lado, tendo em vista a ainda necessidade de manutenção
de coerência sistêmica, um sistema de precedentes precisa prever técnicas
para sua superação a fim de adequá-lo às mudanças sociais e da própria
ordem jurídica(MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, 2017). Desse modo,
tem-se a técnica do overruling caracterizada pela revogação de um
precedente, na qual o juiz deve apresentar fundamentação no sentido de
superação – parcial ou total – do anterior entendimento e de necessidade
de elaboração de uma nova regra judicial para o caso posto sob exame.
No ordenamento jurídico brasileiro, o novo Código de Processo
Civil previu de forma expressa a necessidade de adoção das duas
mencionadas técnicas de divergência no uso de precedentes (distinguish e
overruling) em seu art. 489, § 1º, inciso VI, ao dispor que não se considera
fundamentada a decisão judicial que “deixar de seguir enunciado de

súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar
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a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento”.
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Outro importante avanço legislativo trazido pelo novel código
processual civil brasileiro foi a previsão o dever de fundamentação de
utilização de um precedente, não sendo mais considerada suficiente a sua
mera reprodução:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que:
(...)
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado
de súmula, sem identificar seus fundamentos
determinantes nem demonstrar que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
Desse modo, o novo código de processo civil buscou adequar o
modelo brasileiro de aplicação dos precedentes às exigências das garantias
constitucionais da segurança jurídica e do dever de motivação, positivando
ainda importantes ferramentas de controle da racionalidade dessas
decisões judiciais.
CONCLUSÃO
O uso de um precedente jurídico significa a aplicação de uma
norma concreta elaborada a partir de um julgamento anterior em um caso
análogo, ou seja, que possui as mesmas circunstâncias relevantes fáticas e
jurídicas.
O precedente judicial, assim, é considerado um critério de
racionalidade da decisão judicial, uma vez que sua observância caracteriza
elemento de coerência e de estabilidade para todo o ordenamento jurídico
já que garante o tratamento isonômico dos casos submetidos ao crivo do
Poder Judiciário.
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Inobstante, o precedente judicial muitas vezes acaba por
servir como instrumento do comodismo judicial, uma vez que há
inúmeras decisões judiciais que se limitam a reproduzir o precedente
judicial sem desenvolver uma fundamentação mínima necessária que
demonstre a adequação da aplicação da decisão paradigma ao caso
concreto.
Nesse ensejo, deve-se ter em mente que os precedentes
judiciais não visam apenas garantir o princípio da universalidade de
forma isolada, mas possuem o objetivo de se chegar à decisão mais
correta possível.
Desse modo, apenas por meio da utilização de regras da
argumentação jurídica e do desenvolvimento de uma
fundamentação que demonstre a sua adequação é possível garantir
que a aplicação dos precedentes será utilizada da forma devida
visando garantir, em última instância, à promoção da justiça.
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(Orientador [1])
Resumo: Este artigo tem por objetivo abordar o instituto da adoção e suas
características processuais, de modo que, a natureza jurídica desse instituto
pode ser considerada ou equiparada à mesma de uma relação contratual,
visto que é um negócio bilateral onde depende da vontade do adotante ou
adotantes se for um casal, e do adotado, sendo inegavelmente visto como,
inicialmente um contrato. Neste viés será analisado neste trabalho, através
de pesquisa bibliográfica descritiva, em matérias como: artigos, periódicos,
livros entre outros, o procedimento jurídico para a adoção, mostrando as
peculiaridades de um processo 5para a colocação de uma criança ou de um
adolescente em uma família substituta.Apresentando conceitos e
finalidades da Adoção, analisando aspectos jurídicos e sociais do instituto
da adoção e abordando as consequências de um processo de adoção
moroso.
Palavras chaves: Adoção. Aspectos Jurídicos. Família.
Sumário: Introdução. 1. Principais instrumentos de proteção legal da
criança e do adolescente. 2. Adoção no Brasil. 3. Caracterização do Processo
Jurídico de Adoção. 4. Importância e Impactos da Adoção. 5. Conclusões.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo a análise do instituto da
adoção e suas características. Uma vez que, este instituto apresenta em seu
desenvolvimento, diferentes alterações, que em razão dos costumes e das
leis que a disciplinaram, sofreu transformações em suas características.
Hoje, a adoção é um ato jurídico solene, o qual observado os requisitos
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legais, alguém estabelece um vínculo fictício de filiação (MARTINEZ e
GOMES, 2015).
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É praticamente impossível determinar a origem histórica da adoção,
é considerado como um dos mais antigos institutos. Pode-se salientar que,
todos os povos em certo momento de sua evolução o praticaram,
acolhendo crianças como filhos naturais no seio das famílias (FURLANETTO,
2006).
Gonçalves (2014, p.381) ao conceituar este instituto trata-o
como “um ato jurídico solene pelo qual alguém recebe em sua família, na
qualidade de filho, pessoa a ela estranha”. Arnaldo Marmitt (1993, p.07)
conceitua como “ato jurídico bilateral, solene e complexo, através do qual
se criam relações análogas ou idênticas àquelas decorrentes da filiação
legítima, um status semelhante ou igual entre filho biológico e adotivo”.
Diniz (2005) apresenta que a adoção “é o ato jurídico solene pelo
qual,
observados
os
requisitos
legais,
alguém
estabelece,
independentemente de qualquer relação de parentesco consanguíneo ou
afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na condição
de filho, pessoa que, geralmente, lhe é estranha”.
A natureza jurídica do instituto da adoção pode ser considerada ou
equiparada à mesma de uma relação contratual, visto que a adoção é um
negócio bilateral onde depende da vontade do adotante ou adotantes se
for um casal, e do adotado, sendo inegavelmente visto como, inicialmente
um contrato. De modo que, essa concepção acaba que sendo uma visão
ultrapassada, pois, as crianças e adolescentes possuem proteção do Estado
(NOBRE, 2014, p.3).
Nos dias atuais, no nosso país, milhares são as crianças e
adolescentes e até mesmo adultos à espera de um lar. Da mesma forma
muitos são os casais ou pessoas à espera de um alguém para compor suas
famílias. Mas, o dia a dia tem evidenciado que o instituto da Adoção em
vigor mostra-se lento e burocrático, fazendo, muitas vezes com que o
processo demore anos para ser finalizado.
A burocracia do procedimento é capaz de criar nessas
crianças consequências psicológicas irreversíveis, uma vez que, o instituto
jurídico da adoção tem a função de proporcionar a formação de uma
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família, dando apoio moral e material aquele que porventura se encontra
em situação de orfandade, abandono ou risco pessoal e social, substituindo
práticas tradicionais de confinamento em instituições, constituindo-se,
assim, uma filiação civil, advinda de manifestação de vontade ou sentença
judicial. Ou seja, a adoção exige um procedimento formal para que possa
ser reconhecida, pois o vínculo de adoção exige procedimento jurídico
específico e é constituído somente pela sentença de um juiz.
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Neste viés será analisado neste trabalho, através de pesquisa
bibliográfica descritiva, em matérias como: artigos, periódicos, livros entre
outros, a respeito do procedimento jurídico para a adoção, mostrando as
peculiaridades de um processo para a colocação de uma criança ou de um
adolescente em uma família substituta.Apresentando conceitos e
finalidades da adoção, analisando aspectos jurídicos e sociais do instituto
da adoção e abordando as consequências de um processo de adoção
moroso.
5
1. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS
DE PROTEÇÃO LEGAL DA CRIANÇA E

DO ADOLESCENTE
Entre os instrumentos internacionais que dispõem sobre as
condições de vida e o bem-estar das crianças, visando proporcionar
proteção especial a este grupo, estão a Declaração dos Direitos da Criança,
adotada pela Assembleia Geral da ONU, de 20 de novembro de 1959 e a
Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral da
ONU, de 20 de novembro de 1989.
No contexto nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA,
disposto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (BRASIL, 1990) é
instrumento legal específico para garantia dos direitos desse público. O ECA
dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, garantindolhes gozo de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. A
efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público, com absoluta prioridade (BRASIL, 1990).
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Para definir crianças, adolescentes e jovens sob perspectiva da idade,
foram utilizados os instrumentos legais nacionais. Desta maneira, pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), criança é a pessoa
com até 12 anos de idade incompletos, e adolescente a pessoa com idade
entre doze e dezoito anos, enquanto o Estatuto da Juventude, disposto na
Lei no 12.852, de 05 de agosto de 2013 (BRASIL, 2013), define como jovens
as pessoas de 15 a 29 anos de idade.
Crianças, adolescentes e jovens de até 29 anos de idade
correspondiam a 46,6% da população brasileira total, de acordo com a
PNAD 2013. A proporção deste grupo etário na população está diminuindo,
dado que em 2004 representava mais da metade da população (54,4%),
conforme Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE 2013, p. 48).
Outro direito contemplado no Estatuto da Criança e do Adolescente
compete à convivência familiar e comunitária, dispondo que toda criança
ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e,
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar
e comunitária, sendo que a falta ou carência de recursos materiais não
constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar
(BRASIL, 1990). Em 2013, a presença de crianças e adolescentes de até 14
anos de idade foi observada em 42,0% do total de arranjos familiares
residentes em domicílio particular, no Brasil. Nas famílias com ao menos
uma pessoa de 0 a 14 anos de idade o rendimento mensal familiar per
capita médio foi 52,7% inferior ao rendimento nos arranjos familiares sem
crianças e adolescentes nesta faixa etária e 39,3% inferior ao rendimento
familiar per capita médio do total dos arranjos familiares.
Não obstante, nossa realidade aponta para a necessidade premente
de instituir instrumentos que concretizem a necessidade de oferecer um lar
adequado para a criança, satisfazendo seus anseios e permitindo que haja
condições suficientes para a formação da sua identidade. Mediante esta
premissa, o próximo tópico abordará acerca da adoção no Brasil.
2. ADOÇÃO NO BRASIL
No nosso país, as crianças abrigadas se encontram entre os
segmentos de maior vulnerabilidade da população. Há uma série de fatores
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existentes que levam uma criança ou adolescente para instituições que
prestam serviços de abrigo. Do mesmo modo, as características individuais
e o tempo em que elas permanecem acolhidas também variam muito.
Porém um aspecto fundamental e comum a todas é que quando uma
criança vai para um abrigo, mesmo que momentaneamente, ocorre algum
tipo de desligamento com suas famílias de origem. Sem qualquer dúvida, o
rompimento familiar, mesmo que ocorrido de forma temporária, deveria ser
considerado apenas como medida extrema (FERREIRA, 2014).
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Neste contexto, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à
missão que lhe foi conferida de contribuir para que a prestação jurisdicional
seja realizada com moralidade, eficiência e efetividade, em benefício da
sociedade e com fundamento no princípio preconizado pelo art. 227 da
Constituição Federal de 1988, disposto a seguir, instituiu inúmeros projetos
direcionados à infância e juventude, dentre os quais os Cadastros Nacionais
de Adoção, de Crianças e Adolescentes Acolhidos e de Adolescentes em
Conflito com a Lei.
5 É dever da família, da sociedade e do
Art. 227.
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los
a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
O Cadastro Nacional de Adoção (CNA), implantado pela Resolução n.
54, de 29 de abril de 2008, constitui um instrumento seguro e preciso para
auxiliar as varas da infância e da juventude na condução dos procedimentos
de adoção.
No CNA estão concentradas as informações referentes aos
pretendentes habilitados e às crianças/adolescentes aptos a serem
adotados. A finalidade deste cadastro consiste em agilizar os processos de
adoção, por meio do mapeamento de informações unificadas, e viabilizar a
implantação de políticas públicas relacionadas ao tema com maior precisão
e eficácia. O instrumento amplia as possibilidades de consulta aos
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pretendentes cadastrados, facilitando, assim, a adoção de crianças e
adolescentes em qualquer comarca ou Estado da Federação.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) passou a disponibilizar, a partir
do ano de 2014, no endereço eletrônico http://www.cnj.jus.br/programas-eacoes/cadastro-nacional-de-adocao-cna, estatísticas relativas ao perfil dos
pretendentes à adoção e das crianças aptas a serem adotadas no país. A
medida faz parte de um esforço da Corregedoria Nacional de Justiça para
dar maior transparência aos dados nacionais que o órgão administra.
As
estatísticas
contemplam
dados
relativos
tanto
às
crianças/adolescentes cadastrados, quanto aos pretendentes do processo
de adoção. Onde a mesma foi elaborada a partir de dados disponibilizados
no Relatório de Dados Estatísticos do CNA, apontando parte das
características das crianças/adolescentes cadastrados.
No relatório consta que no Tocantins há um total de 45 crianças
cadastradas. Cabe ressaltar o alto percentual indicado de
crianças/adolescentes que possuem problemas de saúde (25,93%), sendo
apresentada no relatório uma avaliação da distribuição das doenças e/ou
deficiências.
Ao analisar os dados presentes no aludido relatório relativos aos
pretendentes cadastrados pôde ser observado o seguinte: Havia um total
de 43.537 pretendentes, dentre os quais, 7.290 somente aceitam crianças da
raça branca como também 373 só aceitam crianças da raça negra.
Percebe-se ainda um alto percentual de crianças/adolescentes que
possuem problemas de saúde, sendo que este é um critério de exclusão
para a maioria dos pretendentes.
Em complemento ao Cadastro Nacional de Adoção, há o Cadastro
Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA), que foi implantado
pela Resolução n° 93 e regulamentado pela Instrução Normativa nº 03/2009
da Corregedoria Nacional de Justiça.
A finalidade do cadastro é concentrar as informações referentes às
crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar
no país, de todas as Comarcas das unidades da Federação. Esta ferramenta
permite a definição exata das condições de atendimento e o número das
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crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar,
o que possibilita a observância do caráter transitório e excepcional da
medida e viabiliza a implementação de políticas públicas.
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Também se encontram disponíveis ao público, dados estatísticos do
Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA). O banco
de dados foi criado para consolidar informações de todas as comarcas do
Brasil referentes a crianças e jovens destituídos ou não do poder familiar
que permanecem em abrigos ou em casas de famílias acolhedoras.
E a partir da análise deste relatório estatístico nota-se que os
números mais significativos de acolhidos se encontram nos estados de São
Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Em contrapartida ao quantitativo de acolhidos é possível observar
que os estados com maior número de entidades são: São Paulo, Minas
Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, respectivamente.
Através da análise dos dados constante no relatório, depreende-se
que a representatividade de5 crianças não se encontra focado em
determinada idade. Persistindo a necessidade de fornecer apoio distinto
para todas, consoante as carências apresentadas em cada fase, Ferreira
(2014, p. 134) salienta que procurar entender melhor o que ocorre nas
famílias ou os motivos que levaram essas crianças a ser abrigadas constitui
um aspecto fundamental para a elaboração e a execução de políticas
públicas mais eficazes e voltadas para o bem-estar presente e futuro dessas
crianças.
Quanto ao número de acolhidos conforme o gênero, pode-se
observar que a maioria, em torno de 51,53% pertence ao sexo masculino. A
partir dos dados até então contextualizados, o próximo tópico procura
abordar como se dá o processo jurídico de adoção no Brasil, apresentando
as etapas e fatores condicionantes para a conclusão desse procedimento.
3. CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO JURÍDICO DE ADOÇÃO
A adoção resulta no desligamento de todo a ligação jurídica entre a
criança ou adolescente e seus genitores biológicos, de forma que os pais
biológicos perdem todos os direitos e deveres com relação esta criança e
vice-versa. O registro civil, quando do nascimento, original é anulado, para
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a confecção de outro, no qual irá constar os nomes daqueles que optaram
pela adoção, podendo-se até mudar o prenome do menor. A adoção tem
caráter não retroativo, ou seja, aquele vínculo jurídico com a família
biológica jamais se restabelece, mesmo com o falecimento dos adotantes
De outro modo, a adoção leva à criança ou adolescente adotado
todos os direitos de um filho biológico, incluindo direito à herança.
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O ECA (Lei nº 8.069/90) traz regras e vedações para a adoção, são
elas:
1)
A idade mínima para se adotar é de 21 anos, não
importando o estado civil;
2)
O menor a ser adotado deve ter no máximo 18 anos de
idade, salvo quando já convivia com aqueles que o adotarão, caso
em que a idade será aumentada pra 21 anos;
3)
O adotante (aquele que vai adotar) deve ser no mínimo
16 anos mais velho que a criança ou adolescente que vai ser
adotado;
4)
Os ascendentes (avós, bisavós) não podem adotar seus
descendentes; irmãos também estão vedados de adotar
5)
A adoção depende da anuência, diante do juiz e o
promotor de justiça, dos pais naturais, exceto quando não fores
conhecidos ou destituídos do poder familiar (por vezes, se junta, no
mesmo processo, o pedido de adoção juntamente com o de
destituição do poder familiar dos pais biológicos, deste modo,
devendo-se comprovar que eles não zelaram pelos direitos da
criança ou adolescente envolvido, de acordo com a legislação);
6)
Quando for adolescente (maior de doze anos), a
adoção depende de sua anuência expressa;
7)
Anteriormente à sentença de adoção, a lei requer que
se cumpra um estágio de convivência entre a criança ou adolescente
e os adotantes, por um prazo fixado pelo juizo, que pode ser
dispensado se o menor tiver menos de um ano de idade ou já estiver
na companhia dos adotantes por tempo que se mostre razoável.
É de suma importância que as famílias procurem trazer á
regularidade a situação daqueles menores que acolheram e pelo qual tem
um apresso como de filho.
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Vale afirmar que, registrar filho de terceiro como próprio é ilegal,
com previsão no artigo 242, CP, pena que pode variar de 2 a 6 anos de
prisão. O registro falso será sempre falso, pois o mesmo não se valida pelo
decurso do tempo.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

E finalmente, mas não menos importante, o processo de adoção
resulta na intervenção de uma equipe especializada, composta por
assistentes sociais e psicólogos, que ajudarão no preparo da família no
acolhimento de seu provável filho ou filha.
O processo de adoção no nosso país abrange várias regras,
incluindo
os
requisitos
apresentados
antes.
Primordialmente,
posteriormente à decisão de adoção, faz-se necessário ir à Vara de
Infância e Juventude do município do adotante e levar os seguintes
documentos: carteira de identidade (RG), CPF, certidão de casamento ou
nascimento, comprovante de residência, comprovante de rendimentos,
atestado ou declaração médica de sanidade física e mental, certidão cível
e certidão criminal.
5

Posteriormente após colhido todos os documentos do interessado
na adoção, uma petição com o fim de dar início ao processo de inscrição
para adoção será protocolada no juízo cabível. Faz-se necessária a
assistência de um defensor público ou advogado particular para a
subscrever a petição nos casos em que o menor é autor de ação em
desfavor dos pais. O magistrado da Vara de Infância e Juventude verifica o
pedido e analisa se foram acatados todos os requisitos constantes na lei e
se os documentos trazidos se encontram de acordo. Após a aprovação, o
adotante irá constar nos cadastros local e nacional de interessados à
adoção.
Os interessados deverão necessariamente fazer parte de reuniões
preparatórias para adoção. Os adotantes serão chamados para entrevistas
e avaliações de ordem psicológica. No ato da entrevista técnica, o
adotante terá direito a escolher o perfil do futuro adotado: sexo, faixa
etária, irmãos dentre outras características. É relevante ressaltar que a
nova Lei de Adoção, Lei nº 12.010, de 03 de agosto de 2009, não autoriza
que irmãos sejam adotados por pais diversos. Também ocorre a visita em
domicílio pelos assistentes sociais e equipe técnica para investigar se o
ambiente familiar é aconselhado para comportar uma criança.
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Posteriormente, comprovada a participação nas reuniões, o
resultado é levado ao Ministério Público e ao Juiz da Vara de Infância e
Juventude que preside o caso, e partindo do laudo o juiz irá proferir a
sentença do pedido de inserção no cadastro. No caso de aprovação do
pedido de adoção, os adotantes passam a compor o cadastro nacional, o
qual é obediente à ordem cronológica de classificação e é válido por dois
anos em todo o Brasil.
O interessado terá direito a adotar em qualquer local do país
através da inscrição UNA. No momento em que uma criança ou
adolescente encontrar-se à disposição para a adoção e trazer os prérequisitos desejados propostos pelo adotante, o inscrito no cadastro será
chamado, sempre de acordo e em respeito à cronologia da habilitação. No
caso de os adotantes se agradar do histórico da criança existirá um
estágio de convivência, onde as partes serão apresentadas, com diálogos
e visitas ao abrigo no qual a criança se encontra. A fase de convívio não irá
acontecer nos casos que o menor tem idade menor que um ano ou traz
vínculo afetivo com o adotante. Nos casos de adoção intuitu personae não
é necessário o estágio. Em casos de adoção com adotantes estrangeiros, o
estágio de convívio terá de ser cumprido dentro do Brasil no período de
até trinta dias. Também será ouvida a criança, se a mesma tiver idade para
isso, com o objetivo de descobrir se existe interesse por parte da criança
de ser adotado pelos interessados.
Se os requisitos trazidos antes ocorrerem de forma adequada,
conforme a lei e o desejo de ambas as partes, o pretenso pai terá de
ajuizar a ação de adoção. O processo de adoção corre em segredo de
Justiça, e apenas as partes podem ter acesso ao que contem esse processo
e mesmo assim somente através de autorização do juiz, com a ressalva de
que os Pais biológicos que foram retirados do poder familiar não podem
ter jamais acesso ao processo.
O magistrado ao receber o processo de adoção do candidato
poderá conceder a guarda provisória da criança, que poderá residir no lar
da família. Porém, apesar da guarda não definitiva, os assistentes sociais e
a equipe técnica continuam acompanhando o convívio do menor com a
família enquanto corre o processo judicial, a fim de que ocorra uma
avaliação a qual será de grande importância para o processo.
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No final do processo de adoção o juiz presidente do processo irá
publicar a sentença autorizando a adoção e um novo registro de
nascimento para a criança constando os sobrenomes dos novos pais e se
necessário o prenome do menor também poderá ser mudado,
construindo, deste modo, uma nova família com todos os direitos e
obrigações de uma família. A sentença da adoção tem natureza é imutável
e como consequência a família natural perderá todos os direitos sobre a
criança que foi adotada. Os pais adotivos estão suscetíveis à perda do
poder familiar pelos mesmos motivos dos pais biológicos, quais sejam:
descumprir a determinação judicial, maus tratos, descaso com o menor,
entre outros. Os pais ou família natural, só poderão propor o retorno da
criança apenas se o processo ainda não tiver sido finalizado, ou seja, antes
da decisão final do juiz e se for provado perante o juiz que há como se
cuidar da criança.
Um processo de adoção pode não ser aprovado, por razões como a
superação do falecimento do filho natural do casal; para tentar salvar um
casamento da iminente separação e inclusive estilo de vida não
5 uma criança. Os pretendentes que não
compatível com a formação de
foram aprovados são chamados inaptos e inidôneos. Os do tipo inaptos
são os insuficientemente preparados para a adoção, mas que tem a
possibilidade reavaliação posterior. Os inidôneos são os pretendentes que
transgrediram as regras, por meio do cometimento de faltas ou delitos
graves e como punição não poderão se candidatar de novo.
Não se pode fornecer um prazo razoável de duração temporal para
o processo de adoção de um menor. Depende normalmente do perfil de
criança eleita pelo adotante, do estágio de convivência que deverá ser
paralisado, da existência de irmãos desse menor, da avaliação da equipe
especializada, dentre outros requisitos procedimentais colocados na
legislação atual. Primordial lembrar também que nem todos os menores
que estão em abrigos estão disponíveis para a adoção, pois várias ainda
possuem ligações jurídicos com os pais naturais e a lei traz como
prioridade que se possível os pais naturais que tem interesse podem ter a
guarda da criança assim que estabilizem sua condição orçamentária em
determinado tempo, como exemplo. Os interessados não podem se dirigir
aos abrigos com o fim de acharem que vão encontrar uma “vitrine” de
crianças, pois na verdade isso não acontece.
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4. IMPORTÂNCIA E IMPACTOS DA ADOÇÃO
A família está no rol das instituições pioneiras na responsabilidade
pela socialização do ser humano. Por isso, deve-se firmar que as
experiências na fase primeira da vida estão essencialmente envolvidas com
suas experiências. Desta forma, o ambiente fraternal está entre os principais
fatores para o desenvolvimento de atividades cognitivas e não cognitivas
das crianças. Desta forma, crianças que se desenvolvem em ambientes
saudáveis pendem a ter um desenvolvimento completo das do seu intelecto
(FERREIRA, 2014).
Desta forma, o desenvolvimento do indivíduo quando de todas as
fases de sua vida é cumulativo, por isso, a carência de fomentos na infância
e na adolescência pode acarretar maior dificuldade de ascensão no futuro.
Os conflitos e os problemas dentro do seio familiar podem trazer
alguns eventos durante a vida desses menores, em que dadas determinadas
circunstâncias, o encaminhamento para uma instituição provavelmente se
tornaria uma alternativa para a satisfação de algumas necessidades
(FERREIRA, 2014).
Ao contrário do que se tem por “família”, que assume que seria
local de cuidados e auxílio, muitas famílias são normalmente caracterizadas
pelos conflitos entre genitores e prole, problemas de disciplina, falta de
comunicação, falta de cuidados e supervisão, abusos físicos e sexuais, falta
de afeto e carinho. Ainda, alguns outros assuntos frequentemente menos
discutidos pela literatura incluem conflitos ligados à sexualidade e
orientação sexual dos menores, gravidez, uso de drogas lícitas e ilícitas por
parte dos jovens (HYDE, 2005).
Por sua vez, a maneira como ambiente familiar se desenvolve pode
ser muito influenciada por fatores externos, como pelas características da
comunidade ou da região na qual está localizada. Nesse caso, aspectos do
mercado de trabalho regional, do nível de violência, da existência ou não de
determinados serviços (educação, saúde, esporte e lazer), bem como da
existência ou não do tráfico de drogas podem influenciar muito o
comportamento das famílias e, consequentemente, sua relação com as
crianças e os adolescentes.
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Clínicos e investigadores têm chamado a atenção para as
consequências problemáticas das experiências precoces prejudiciais,
notadamente a da institucionalização, no desenvolvimento físico, no
crescimento cognitivo e sócio emocional, como também nas relações de
apego do menor. Posteriormente à adoção, a recuperação nestes domínios
parece ser clara, podendo ser observada uma curiosa heterogeneidade nos
resultados ligados ao desenvolvimento (BAPTISTA et al, 2013).
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É importante observar que, na grande maioria dos casos, os
motivos que demandam o encaminhamento para um abrigo não ocorrem
de maneira isolada. Por exemplo, o abandono, ou a negligência, muitas
vezes vem acompanhado de um histórico familiar com outros tipos de
problemas. Grande parte dessas famílias acaba vivenciando situações
relacionadas e de forma concomitante à pobreza, à violência sexual, ao uso
de drogas por parte dos pais e ou mesmo dos jovens. Sem dúvida, as
características familiares e regionais em que essas crianças estão inseridas
possuem um vínculo fundamental com as causalidades que determinam um
procedimento de abrigamento.
5

A institucionalização da criança em um abrigo é multifatorial, de
acordo com o Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e
Adolescentes da Rede de Serviço de Ação Continuada, realizado pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2003), sendo os principais
motivos, as condições de pobreza, o que descaracteriza o abrigo enquanto
lugar temporário: a violência doméstica; o uso de entorpecentes e álcool
por pais ou responsáveis; crianças moradoras de rua; crianças órfãs; cárcere
dos pais ou responsáveis e abuso sexual praticado por familiares. A pobreza
se constitui como o principal motivo de institucionalização; das cerca de
vinte mil crianças e adolescentes abrigados, 78% destes têm o abrigo como
único lugar de moradia. Esses dados ainda são precários tendo em vista
que, o referido órgão fez uma avaliação dos abrigos públicos, o que não
permite conhecer o funcionamento dos abrigos que funcionam em regime
privado no país.
A criança que se encontra abrigada, além de enfrentar dificuldades
oriundas de relações familiares difíceis, muitas vezes, ao adentrar o abrigo,
onde sua estadia geralmente não é transitória, se depara com longos
processos judiciais, perpetuando a situação de institucionalização, haja vista
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que cada dia passado na instituição pode dificultar o processo de adoção,
por ultrapassarem o estágio de vida, geralmente preferido pelas famílias
brasileiras, que é até os dois anos de idade (VECTORE; CARVALHO, 2008).
Estudos que fazem comparação, criados para analisar a não
similaridade entre o contexto familiar e o institucional, mostram que as
instituições frequentemente providenciam raras oportunidades para o
menor adquirir e praticar novas competências, sendo escassas as ocasiões
nas quais as práticas institucionais são adaptadas às necessidades de cada
indivíduo (BAPTISTA et al, 2013).
Aos menores adotados, em comparativo com os pares da
comunidade, obtiveram como experiências, nos anos iniciais da vida,
maiores dificuldades e risco ao nível das complicações ao nascimento e/ou
ao nível das experiências de desligamento da família biológica (RUTTER,
2005). Algumas foram ainda institucionalizadas em contextos lembrados
por cuidados não responsivos, com implicações horríveis para o
desenvolvimento subsequente, em diversas áreas como o crescimento
físico, o crescimento neurobiológico, cognitivo e emocional (VAN
IJZENDOORN; JUFFER, 2006). Outros estudos realizados em contexto
institucional têm vindo a supor que as instituições tendem a não apresentar
as características de um contexto de cuidados com capacidade de
proporcionar ao menor a satisfação das suas necessidades básicas de
proteção, de afeto e de descobrimento do ambiente.
As instituições, em razão (a) à reduzida capacidade de abranger as
necessidades de cada indivíduo, (b) ao baixo número de protetores em
proporção ao de crianças, e (c) às mudanças periódicas de turno, tem a
tendência de promover a escassez de oportunidades para a realização de
atividades que promovem o desenvolvimento e de interação entre a criança
e um grupo de cuidadores estável (JOHNSON, 2000).
Posteriormente à adoção, parece persistir as dificuldade em
domínios como o crescimento sócioemocional e o desempenho acadêmico
(VAN IJZENDOORN, JUFFER, & KLEIN-POELHUIS, 2005). Também, as
experiências inciais em contexto institucional parecem dar contribuição
para uma maior chance de ocorrer determinados problemas em menores
adotados, como exemplo, comportamentos não típicos, comportamentos
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desregulado de apego (O'CONNOR & ZEANAH, 2003) e défict de
atenção/sobre atividade (RUTTER, KREPPNER, O'CONNOR, & THE ERA
STUDY TEAM, 2001).
5. CONCLUSÕES
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A adoção é, portanto, um tema bastante complexo, pois é um
processo dotado de subjetividade e emoções tais como medo, dúvidas,
ansiedade e incertezas, sentimentos, que norteiam todos os envolvidos no
processo, e isto excede os aspectos legais e jurídicos.
A adoção é um processo em que, na maioria dos casos, os direitos
das crianças e adolescentes já foram violados. Isso se justifica porque
aqueles que são submetidos a esse processo já foram abandonados
precocemente por seus genitores ou estão em abrigos à espera de pais
adotivos. Compreende-se que tais acontecimentos podem ter os seus
efeitos sobre o sujeito, tanto sobre aqueles que se candidatam a pais,
quanto para a criança ou adolescente que foi submetida(o) à adoção.
O quantitativo de crianças5 e adolescentes aguardando um lar ainda é
exorbitante, e os critérios adotados para adoção acabam por permitir que
sempre permaneçam em abrigos crianças com determinadas características
não apreciadas dos adotantes, e isso é inaceitável, uma vez que, a adoção é,
antes de tudo, amor e caridade. É a capacidade de oferecer uma
oportunidade concreta para uma criança colocada no mundo sem
perspectiva de um lar de verdade.
A morosidade para a adoção justifica-se pelo fato de que a justiça
deve esgotar todas as possibilidades de o menor ser adotado dentro de sua
própria família biológica, com a finalidade de se manterem os laços
familiares. Através da pesquisa, foi possível observar que há um grande
número de crianças nos abrigos, uma vez que, esse tem por objetivo ser um
local de passagem onde provisoriamente a criança ou adolescente ficará até
que possa voltar para seu novo lar. Esta espera por uma família pode ser
trágica, juntada as situações já sofridas pela criança ou adolescente sendo
muitas vezes, traumas irreversíveis.
Todos os trâmites realizados no decorrer do processo de adoção
mostram-se necessários, porém uma agilidade na execução rápida do
mesmo poderia diminuir a quantidade de crianças almejando um lar e uma
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família. Por isso a adoção deverá, sem abrir mão da segurança emocional
para o menor, ser ampliada para garantir direitos aos adotados, devendo
ser observado no processo o melhor interesse dos menores, que é o de ter
garantida a convivência fraternal e o afeto, primordiais ao desenvolvimento
humano e social.
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RESUMO: Este trabalho pretende trazer algumas considerações sobre a
comunidade surda em seu caminho para o despertar. Necessário se faz
compreender o processo educacional que envolve a comunidade surda,
bem como suas filosofias. O que se coloca em destaque nesse aspecto é a
aquisição da Língua Brasileira de Sinais, ponto de partida para a construção
de um sujeito surdo ativo em sua comunidade e fator fundamental na
construção de sua identidade e de sua cultura. Embora haja muito
pre(conceito) em torno da capacidade do surdo e do desenvolvimento de
5
suas potencialidades, a discussão
contextualizada e a consequente
desmistificação dos falsos conceitos contribuem para uma melhor
compreensão da sociedade sobre uma parte significativa de si mesma. Ao
analisar
conceitos
como
educação,
capacitação
profissional,
empregabilidade, acessibilidade, alteridade, pertencimento, estranhamento,
identidade e cultura, é possível entender as dificuldades e encontrar
alternativas para que o despertar e a construção dos acessos sejam mais
visíveis. Dessa forma, o surdo pode ser efetivamente um sujeito ativo na
busca dos seus direitos, partilhando com sua comunidade as experiências
enriquecedoras de uma vida plena e despertando sua consciência para
ações reflexivas.
Palavras-chave:

comunidade,

identidade,

pertencimento,

alteridade,

acessibilidade.

Introdução
O mundo é partilhado entre seres que se assemelham e ao mesmo
tempo se diferenciam nas individualidades e particularidades de cada um.
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Essa convivência é enriquecida pelas diferenças e pelos contrastes
individuais. Essa troca e esse consequente aprendizado através de uma
convivência integrada torna o ser humano mais capacitado a apreender as
nuances e outras formas de enxergar o mundo.
Tão presentes na sociedade, aqueles que se encontram
marginalizados da sociedade, por serem diferentes, são muitas vezes
alijados do processo participativo. Os espaços têm que ser conquistados
pelos excluídos diariamente. As dificuldades se apresentam das mais
variadas formas, sejam por meio de preconceitos palpáveis ou camufladas
por uma aparente abertura e aceitação.
A comunidade surda se encontra nesse contexto de estar à parte do
processo. É importante saber como é a construção da sua identidade, da
sua cultura, do seu mundo; como são os processos de integração e ou
inserção na sociedade; como o surdo se torna um agente de transformação
dentro da própria comunidade e transcende as barreiras erguidas pelo
preconceito, bem mais do que pelas limitações reais.

Somos notavelmente ignorantes a respeito da surdez.
(SACKS, 1998)
Essa afirmação, na verdade uma constatação, resume bem a
sensação que se tem ao entrar em contato com a realidade da comunidade
surda. Tudo o que é suposto saber configura-se como conceitos falsos
baseados em um senso comum preconceituoso. A falta de compreensão da
sociedade para com uma parte significativa dela mesma, que é a
comunidade surda, é muito grande. A pouca comunicação entre surdos e
ouvintes passa por questões que envolvem o preconceito, a falta de boa
vontade e interesse em conhecer e aprender, o que leva à ignorância sobre
a realidade surda.
De acordo com a definição estabelecida pelo Decreto nº 5.626, de 22
de dezembro de 2005: “considera-se pessoa surda aquela que, por ter
perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de
experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da
Língua Brasileira de Sinais – Libras”.
A Língua Brasileira de Sinais – Libras é um despertar para várias
questões sociais presentes na sociedade. Esse aprendizado provoca um
interesse em saber quem são, como vivem e se comunicam os surdos.
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Conforme o parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 10.436, de 24 de abril
de 2002, entende-se como Libras “a forma de comunicação e expressão, em
que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura
gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de
ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil”.
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Muitas dificuldades se colocam no dia a dia do surdo, principalmente
para aquele que não vive nos grandes centros. Ele é marginalizado,
inclusive pela família, visto como mentalmente incapaz, não tendo acesso a
uma educação apropriada, o que impossibilita a comunicação. O
pensamento está lá dentro da mente dele, em ebulição, mas encontra
obstáculo para materializar seus anseios, o que dificulta seu
desenvolvimento e consequente compreensão do mundo.
As capacidades e as habilidades do surdo são sempre questionadas,
sendo muitas vezes desvalorizado socialmente devido à falta da
comunicação oral. Isso o torna diferente, tratado com descaso ou
desconfiança, visto erroneamente como portador de um retardo mental por
não ter a expressão oral.
5
As diferenças enriquecem o convívio. Entretanto, a integração e a
inclusão das minorias se dão de forma mais lenta e por vezes dolorosa. O
modo de ver essas diferenças é que precisa ser trabalhado, reconstruído,
para tornar possível transcendê-las. Isso passa pela aceitação dentro da
família, do círculo de amigos, do ambiente escolar e profissional. São
dificuldades diárias que ainda contam com os obstáculos advindos dos
ouvintes e do poder público. Quando se passa a conviver com esse novo
grupo, quão grande é a surpresa com a riqueza e a habilidade de
comunicação do surdo. O surdo tem referenciais que tornam a
comunicação mais intensa e repleta de nuances. É a expressão do corpo, da
face, dos olhos, da configuração das mãos. Há ainda os classificadores, tão
importantes na interação social.
Esse preconceito para com o surdo reside no fato de haver
estranheza por parte do ouvinte quando se depara com o uso da Língua
Brasileira de Sinais - Libras. É conferido a ela um menor prestígio social
causado pelo desconhecimento e consequente aceitação da língua de
sinais. Essa língua, que une a comunidade surda, é o que proporciona o
sentido de pertencimento a ela, de reconhecimento como membro, como
sujeito social. Afinal é através da Libras que o surdo se posiciona na
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sociedade como usuário de uma língua própria. Dessa forma, ele pode
interagir nos ambientes sociais, externando suas opiniões e construindo sua
identidade, sua história.
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Os surdos não somente usam uma língua diferente da
nossa, mas têm uma cultura e identidades distintas. (PERLIN,
1998)
A lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que reconhece a Libras como
língua, como forma de comunicação e expressão, foi uma conquista.
Entretanto, o apoio do poder público para difundi-la é, ainda, incipiente. A
lei em vigor não é garantia de que os direitos e os acessos aos direitos
sejam cumpridos. O atendimento adequado não acontece, o surdo é
frequentemente visto como retardado, como portador de alguma
deficiência mental. A inclusão não se dá de forma tranquila, pois há
preconceitos do ouvinte que desconhece a realidade da comunidade surda.
Por não compreender, o afasta do convívio. O sistema educacional não está
preparado para atender essas necessidades, seja por falta de qualificação
dos profissionais, seja por não estar aberto ao convívio com as diferenças.
A luta pela inclusão, pela compreensão de sua cultura, é histórica. O
surdo encontra dificuldades e ambientes que o excluem. É importante para
o surdo o convívio socioeducativo e familiar.
Vários questionamentos surgem quando os direitos básicos dos
surdos são negligenciados. A inclusão teórica vem acontecendo na prática?
Como a acessibilidade vem sendo vivenciada pela comunidade? Como
combater os fatores de exclusão? Como propiciar ensino de qualidade, o
trabalho digno, o acesso aos meios de comunicação e informação? Como
se dá a interação com a comunidade ouvinte?
O surdo tem uma língua própria, mas poucos são capazes de
entendê-la plenamente. Capacitar grupos maiores de pessoas é
fundamental para acolher essa comunidade. Isso passa por uma abordagem
da legislação que diz respeito à comunidade surda. O surdo tem que
transitar por todos os ambientes, não pode ser confinado a permanecer
dentro da comunidade, onde há uma zona de conforto, sem dúvida, mas é
preciso recebê-lo em todos os espaços, como parte da sociedade que é.
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Um exemplo é o acesso a eventos culturais, artísticos e sociais, que é
precário.
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A inserção no mercado de trabalho é o degrau mais difícil de ser
escalado. São poucos aqueles que conseguem percorrer o caminho das
universidades, dos cursos profissionalizantes, o que é fundamental para a
conquista da independência. Não depende somente de o surdo estar bem
preparado. Deve haver uma maior sensibilização da sociedade e do poder
publico, afinal são muitas as dificuldades enfrentadas pela comunidade
surda, que tem o direito de ver suas necessidades atendidas. Há falta de
projetos políticos para a surdez.
A acessibilidade é um tema muito discutido, mas não basta colocá-la
na legislação sem criar condições efetivas para implementá-las. Alternativas
devem ser buscadas. É importante uma reflexão sobre o assunto, conhecer
a comunidade surda, sua história, suas construções culturais. Nesse
contexto, observa-se a importância da família, da escola, dos centros e
associações que atendem a comunidade
e onde ela interage com seus
5
pares. O surdo, enriquecido pela história de sua vida, é capaz de fazer
dessas vivências sociais uma fonte que pode conduzi-lo a vários caminhos.
A aquisição da língua materna é o caminho para o processo de
autolibertação. Para entender o processo dinâmico e complexo dos
caminhos trilhados pela comunidade surda, é necessário compreender a
sua história, a evolução dos (pre)conceitos e refletir como esse instrumento
de comunicação pode modificar as relações interpessoais.
O compartilhamento de experiências enriquece tanto a comunidade
surda internamente quando sua convivência com a comunidade ouvinte.
Como o surdo vai assimilar de uma maneira mais plena o mundo que o
cerca? Será pelo nível de sua participação enquanto indivíduo e sujeito,
abrindo espaços e produzindo sua identidade.
Para Aranha e Martins (2003, p. 26), “a cultura é, portanto, um
processo de autolibertação progressiva do homem, o que o caracteriza
como ser de mutação, um ser de projeto, que se faz à medida que
transcende, que ultrapassa a própria experiência”.
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Pretende-se neste trabalho refletir sobre a comunidade surda, a
relação entre os surdos e os ouvintes, as noções de estranhamento e
pertencimento de um grupo que é marginalizado e estigmatizado, não
sendo reconhecido em suas diferenças.
Ressaltada a importância do contexto da Língua Brasileira de Sinais,
observa-se que os obstáculos se processam ainda mais no âmbito do
trabalho, da empregabilidade, das políticas públicas de inclusão, da
acessibilidade à cultura e ao lazer.
Na preocupação com o reconhecimento de estar à parte de todo
processo, é preciso avaliar como o surdo pode deixar de ser um expectador
e construir-se como indivíduo, posicionando-se como sujeito ativo.
As considerações sobre esse assunto são fundamentais para que se
possa, além de recuperar a historicidade, atentar para a necessidade de
que esse despertar possa se dar de forma conjunta, com a consciência
do papel do indivíduo na busca de melhores condições para que a
transformação da realidade seja mais concreta, com abertura de espaços.
Contudo, a luta não é só no campo das ideias, ela se dá na plataforma
prática do dia a dia. As transformações somente acontecem quando há
um enfrentamento direto, sem mascarar as intenções tanto do surdo
como do ouvinte.
JUSTIFICATIVA
Quando se fala em comunidade surda e na sua construção histórica,
é importante conhecer primeiramente o processo que conduziu a
comunidade até os dias de hoje.
É uma história que começa com a discriminação e o estigma de ser
surdo. Diversas eram as formas para explicar essa condição e muitos
motivos para justificar sua marginalização, incluindo indicadores religiosos,
supersticiosos, moralistas e fatalistas. Eram indivíduos sem direitos
fundamentais, sem participação na sociedade e muitas vezes perseguidos.
Somente a partir de século XVI há uma movimentação e uma
discussão aprofundada sobre a educação dos surdos. E o que se observa é
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uma vasta tentativa de enquadrar o surdo, gerando diversas filosofias e
metodologias para sua educação.
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Não há como falar em educação dos surdos sem citar o Abade
Charles Michel de L´Epée, que por volta de 1750, na França, aprendeu a
língua de sinais com os surdos das ruas de Paris, criando os Sinais
Metódicos, uma combinação de língua de sinais com a gramática sinalizada.
A partir de então surgem as escolas para surdos e o assunto vem à tona
com mais força nesse século XVIII.

Esse período que agora parece uma espécie de época
áurea na história dos surdos testemunhou a rápida criação de
escolas para surdos, de um modo geral dirigidos por
professores surdos, em todo o mundo civilizado, a saída dos
surdos da negligência e da obscuridade, sua emancipação e
cidadania, a rápida conquista de posições de eminência e
responsabilidade – escritores surdos, engenheiros surdos,
filósofos surdos, intelectuais
surdos, antes inconcebíveis,
5
tornaram-se subitamente possíveis. (SACKS, 1989, p. 37)
Muitos pensadores, educadores, filósofos e indivíduos envolvidos
diretamente com a vivência surda começaram a debater a questão e a
montar estruturas teóricas para embasar os variados pontos de vista. Assim
proliferaram o Oralismo, a Comunicação Total e o Bilinguismo.
O Oralismo, enquanto filosofia educacional para surdos, ganhou
mais notoriedade a partir de 1860. Esse pensamento rejeita a língua de
sinais e insiste no ensino da língua oral como forma de integração do
sujeito surdo. Nesse contexto, a língua de sinais foi desprezada, o que não
foi benéfico para a educação global dos surdos. Somente por volta de 1960
é que o assunto sobre língua de sinais volta à discussão. Com pesquisas na
área e experiências vivenciadas surge então a Comunicação Total, que
utiliza todas as combinações na educação dos surdos, acreditando que a
comunicação deve ser privilegiada e não a língua. Com a evolução dos
estudos sobre a área, tem início na década de 1970, mais efetivamente na
década de 1990, a disseminação do Bilinguismo, que prega a utilização da
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língua de sinais e da língua oral, separadamente, de acordo com a situação
que se apresenta.
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No Brasil, há que se destacar a fundação, em 1957, do Instituto
Nacional de Surdos-Mudos, hoje Instituto Nacional de Educação dos Surdos
– INES, que no início utilizava a língua de sinais, depois seguindo a
tendência das metodologias optou pelo Oralismo, passando a
Comunicação Total e posteriormente ao Bilinguismo.
Ainda hoje essas diversas correntes se distanciam no que se refere a
educação da comunidade surda, encontrando defensores em cada uma das
abordagens.
Atualmente, não há como dissociar o surdo da sua língua materna.
Para entender a importância da conquista da Língua Brasileira de Sinais
para a comunidade surda, é necessário refletir sobre as vantagens e
consequências que seu uso acarreta e observar como a sua disseminação
tem sido promovida.

As línguas de sinais são línguas naturais, que utilizam o
canal visuo-manual, criadas por comunidades surdas através
de gerações. Estas línguas, sendo diferentes em cada
comunidade,
têm
estruturas
gramaticais
próprias,
independentes das línguas orais dos países em que são
utilizadas. As Línguas de Sinais possuem todas as
características das línguas orais como a polissemia,
possibilidade de utilização de metáforas, piadas, jogos de
linguagem e etc. (GOLDFELD, 1997, p. 11)
Como essa questão do ensino de Libras é restrita aos centros que se
comunicam diretamente com a comunidade surda, é interessante que esse
assunto seja tratado em um nível mais amplo. Para grande parte das
pessoas, a língua de sinais são gestos de mímicas, sem nenhuma
complexidade. Pelo desconhecimento, há um desprezo que não é justo com
os usuários da língua, nem com os educadores e intérpretes. Libras é uma
língua no sentido estrito da palavra, com estruturas gramaticais próprias e
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com os níveis linguísticos inerentes a ela, através da modalidade visual
espacial.
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É através da linguagem que se constitui o pensamento do
indivíduo. Assim, a linguagem está sempre presente no
sujeito, mesmo nos momentos em que este não está se
comunicando com outras pessoas. A linguagem constitui o
sujeito, a forma como este recorta e percebe o mundo e a si
próprio. (GOLDFELD, 1997, p. 17)
Ao estabelecer as conexões entre esses conteúdos, compreende-se
melhor a relação instituída e o que ela pode representar num processo
de autoconhecimento e aprendizagem.
Em síntese, este estudo vai trazer à reflexão a comunidade surda,
desmistificando vários aspectos da sua vivência, convivência e construção
da sua identidade, focando o surdo enquanto sujeito atuante que
desempenha um papel fundamental na construção de uma cultura reflexiva
e independente.
5

CAPÍTULO 1
CONSTRUINDO UMA COMUNIDADE
1.1. O surdo
O surdo não pode ser mais visto como um ser incapaz, alienado dos
seus direitos; nem como defeituosos, deficientes, portadores de
deficiência ou portadores de necessidades especiais. É interessante
observar como a nomenclatura e as terminologias podem encobrir os
problemas, tirando o foco da questão fundamental:

Não existem os especiais ou os diferentes, porque todos
têm características únicas e singulares. É preciso estancar esse
processo secular de criar comparações, categorias, cotas de
condições humanas, considerando natural decidir quando e
de que forma um grupo pode ou não estar em algum espaço
social em função da forma como enxerga, ouve, pensa ou se
move e que inclusão não é uma proposta dirigida a quem é
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minoria, mas sim a quem está em minoria por qualquer razão,
não é colocar para dentro quem está fora. (WERNECK, 1997)
De acordo com a Convenção Internacional para Proteção e
Promoção dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência, ficou
estabelecido que o termo correto seria pessoas com deficiência, o que
contribui para não mascarar a deficiência em si, estabelecendo as
diferenças e necessidades decorrentes da deficiência, mostrando a
realidade de forma objetiva, sem falsos sentimentalismos ou menosprezo
ou compaixão. O que se busca é o espaço, a dignidade do ser humano,
que o surdo possa ter seus direitos e deveres garantidos. Não se pode
ignorar as diferenças nem as necessidades especiais, mas se busca a
oportunidade para que essas diferenças sejam minorizadas e que a
igualdade possa se dar nos aspectos do acesso. O surdo não pode ter
seus direitos restringidos. Na medida em que as diferenças são
identificadas, que os acessos possam ser construídos e que a
participação e a integração ocorram de modo mais pleno e digno.

Um surdo não é um deficiente nato, mas experimenta a
deficiência pela intransigência lingüística de um mundo
oralizado. É o ambiente lingüístico pouco tolerante à
diversidade cultural que força o isolamento e a experiência de
desigualdade dos surdos. Um surdo, em um ambiente
bilíngüe ou entre surdos manualistas, expressa suas idéias e
sentimentos com vigor. (DINIZ, 2005).
1.2. Cultura e identidade surdas
A importância da cultura surda se verifica na construção da
identidade, na constituição do sujeito surdo, afinal isso cria uma integração,
um reconhecimento de unidade, expressos pelas manifestações próprias
culturais. Devido à marginalização sofrida por ser um grupo de minoria, e
por isso mesmo sem visibilidade e com preconceitos arraigados fora e
mesmo dentro da comunidade, a comunidade surda precisa dar mais
impulso a sua cultura, que é legítima de um grupo que se constitui
verdadeiramente. E ele não pode ser oprimido pela cultura dominante nem
ser absorvido ou inferiorizado. É preciso olhar com outra perspectiva esse
grupo social e é fundamental que eles se reconheçam como sujeitos e se
identifiquem enquanto uma comunidade na busca de objetivos comuns.
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Segundo a professora Nídia Limeira de Sá (2002), cultura é

Boletim Conteúdo Jurídico n. 878 de 03/11/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

definida como um campo de forças subjetivas que dá
sentido(s) ao grupo. É através das interpretações baseadas na
cultura majoritária que, na construção social da surdez, ocorre
a valorização do modelo ouvinte, principalmente no processo
educativo dos surdos. Trata-se de uma imposição subjetiva (às
vezes até objetiva) sobre as identidades dos surdos, sobre sua
subjetividade, sobre sua auto-imagem, ou seja, poderes são
exercidos para influenciar os surdos a perderem sua
identidade de surdo, para que sua diferença seja assimilada,
disfarçada, torne-se invisível.
Considerando a cultura como processo de autolibertação progressiva
do homem (Aranha e Martins, 2003), as manifestações artísticas suscitam a
criatividade e podem propiciar aberturas no processo cultural, tendo em
vista a celebração da diversidade.
5

Cabe aqui repensar a importância da cultura a partir das
manifestações artísticas, enquanto produto coletivo da humanidade,
conectadas com o tempo e com o espaço nos quais são produzidas.
Diante desse entendimento, depreende-se a relevância desses
conceitos para a construção das manifestações culturais dentro da
comunidade surda.

A cultura surda refere-se aos códigos próprios dos
surdos, suas formas de organização, de solidariedade, de
linguagem, de juízos de valor, de arte, etc. Os surdos
envolvidos com a cultura surda, auto-referenciam-se como
participantes da cultura surda, mesmo não tendo eles
características que sejam marcadores de raça ou de nação.
(SÁ, 2002)
O nível de participação do surdo na comunidade na qual está
inserido define os caminhos a serem percorridos na busca de uma
identidade cultural.
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A comunidade surda é composta por surdos exclusivamente.
Paralelamente a ela, existe uma comunidade solidária, segundo SKLIAR
(1997), formada por aqueles que compartilham de alguns objetivos comuns
e unem esforços para transformar efetivamente suas ações em referenciais
de crescimento. Dessa forma, nessa comunidade encontram-se ouvintes
envolvidos na busca pela melhoria de educação e profissionalização dos
surdos.
Quando se reflete sobre a cultura surda, surge primeiramente como
ponto central a discussão sobre a Libras, sua relevância enquanto fator de
integração, reconhecimento e unidade.
Com a utilização da língua de sinais, o surdo passa a interagir com o
outro e com o mundo. Ele se constitui como sujeito.
Segundo Márcia Goldfeld (2002), “a linguagem constitui o sujeito, a
forma como este recorta e percebe o mundo e a si próprio.”
Como a língua de sinais não é uma interpretação ou gestualização
de uma língua, é necessário apreender sua importância enquanto
ferramenta de identidade e reconhecimento de uma comunidade. Uma
vez que contém toda complexidade e expressividade inerentes a uma
língua, a língua de sinais é também dinâmica, sendo enriquecida pelos
usuários que a moldam de acordo com o contexto, com as mudanças
que ocorrem dentro de uma sociedade.
A Libras ainda tem uma visibilidade insipiente e não é bem difundida.
É fundamental seu reconhecimento legal e uma maior divulgação do
conceito, do método e da relevância dessa língua. É um direito do surdo ter
acesso a essa ferramenta, que é vital no seu crescimento pessoal, social e
profissional.

A língua de sinais permitirá que os surdos constituam
uma comunidade linguística diferente, e não que sejam vistos
como um desvio da normalidade. Mas ela ainda é utilizada
por um grupo muito restrito, os quais vivem em desvantagem
social, de desigualdade e que participam limitadamente na
vida da sociedade majoritária. Apesar de muitas pesquisas
demonstrarem que a língua de sinais cumpre com as funções
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traçadas para as línguas naturais, ela é muito desvalorizada.
(SKLIAR, 1997)
A língua é o ponto de partida para a inclusão e interação, mas é
apenas um início de um longo processo de transformação e compreensão
das diferenças. A importância da Libras se fundamenta no aspecto de ser o
fio condutor e unificador de toda a comunidade surda.
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Talvez pela importância que tem a língua de sinais como
um dos principais aspectos identitários é que historicamente
se verificou uma verdadeira violência institucional contra a
comunidade surda - ao ser “sugerida” a proibição da língua
de sinais nas escolas, desde o final do século XIX. Diríamos
que historicamente ocorreu um verdadeiro “amordaçamento”
da cultura surda. Ou, caso consideremos que a palavra
“amordaçar” lembra “impedir a fala”, seria interessante dizer
que houve uma “amarração” da cultura surda, pois
literalmente as mãos é 5que eram amarradas, para que não
pudessem utilizar a língua natural que dá suporte ao mundo
cognitivo dos surdos. Ainda hoje, pela desautorização ou
negação da diferença, tenta-se uma “amarração” da cultura
surda, sob a perspectiva de que uma sociedade igualitária
(sem diferenças) é a sociedade ideal. (SÁ, 2006)
Na comunidade surda, há o fortalecimento do grupo, a integração.
Essa unidade que se cria é fundamental para a noção de cultura e
identidade.

A participação na comunidade surda se define pelo uso
comum da língua de sinais, o sentimento de identidade
grupal, o auto-reconhecimento e identificação como surdo, o
reconhecer-se como diferentes, os casamentos endogâmicos,
fatores estes que levam a redefinir a surdez como uma
diferença e não como uma deficiência. Pode-se dizer,
portanto, que existe um projeto surdo da surdez. A língua de
sinais anula a deficiência lingüística conseqüência da surdez e
permite que os surdos constituam, então, uma comunidade
lingüística minoritária diferente e não um desvio da
normalidade. (SKLIAR, 1997, p. 141)
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Há aqueles que conceituam a cultura surda em aspectos
sociológicos como uma subcultura, não como forma de menosprezo,
evidentemente, mas para diferenciar essa participação específica de uma
cultura mais ampla. A comunidade surda seria esse grupo integrante de
uma minoria que tem objetivos em comum, o que distingue da cultura
dominante. Entretanto, não é uma conceituação amplamente aceita, já
que muitos entendem como uma forma de desvalorização e preconceito.

Para que o surdo possa reconhecer sua identidade surda
é importante que ele estabeleça o contato com a comunidade
surda, para que realize sua identificação com a cultura, os
costumes, a língua e, principalmente, a diferença de sua
condição. Por intermédio das relações sociais, o sujeito tem
possibilidade de acepção e representação de si próprio e do
mundo, definindo suas características e seu comportamento
diante dessas vivências sociais. (DIZEU; CAPORALI, 2005)
Levando-se em conta que o surdo transita entre a cultura surda e a
ouvinte, muitas vezes sua identidade encontra-se fragmentada.

Quando o sujeito surdo é levado a conviver apenas com
uma comunidade ouvinte, sem contato com outros surdos,
sua surdez tende a ser ocultada e depreciada. O estigma de
deficiente agrava-se a cada dificuldade que essa pessoa irá
encontrar para se igualar com o ouvinte. É importante que o
surdo se mantenha integrado em sua comunidade, se
relacione com seus pares, sem se isolar da comunidade
majoritária. O objetivo dessa interação é a constituição da
identidade surda, de se aceitar como uma pessoa normal, com
potencialidades e limitações, apenas surda. (DIZEU; CAPORALI,
2005)
Conceituar identidade é uma tarefa complexa, já que estão em jogo
muitos aspectos a serem levados em consideração. Quando se fala em
pessoa, em indivíduo, são vários componentes que a envolvem, sejam
eles estáticos ou dinâmicos. A identidade vai se formando a partir de si
mesmo, mas sobretudo em contato com o outro.
Segundo Ualy Castro Matos, “a identidade é um contínuo processo
de construção da subjetividade”. Em seu artigo, ele cita com propriedade
a fala de González Rey sobre o assunto:
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A subjetividade é um sistema complexo de significações e
sentidos subjetivos produzidos na vida cultural humana, e ela
se define ontologicamente como diferente dos elementos
sociais, biológicos, ecológicos e de qualquer outro tipo,
relacionados entre si no complexo processo de seu
desenvolvimento. Temos definido dois momentos essenciais
na constituição da subjetividade – individual e social -, os
quais se pressupõem de forma recíproca ao longo do
desenvolvimento. A subjetividade individual é determinada
socialmente, mas não por um determinismo linear externo, do
social ao subjetivo, e sim em um processo de constituição que
integra de forma simultânea as subjetividades social e
individual. O individuo é um elemento constituinte da
subjetividade social e, simultaneamente, se constitui nela
(GONZÁLEZ REY, 2002, apud MATOS)
Matos afirma que “a formação de identidade está associada a
consubstância do individual com
5 o plural, o que sugere pensar no coletivo
que habita cada pessoa (identidade social)”.
A identidade social vai posicionar o surdo diante de toda a
sociedade. Nesse processo de afirmação de identidade, o contato com o
outro é que vai contribuir para o seu reconhecimento como indivíduo e
sujeito.
1.3. Alteridade
Refletindo sobre a interação entre comunidade surda e comunidade
ouvinte, outro conceito a ser considerado é o de alteridade.
Segundo Frei Betto, alteridade “é ser capaz de apreender o outro na
plenitude da sua dignidade, dos seus direitos e, sobretudo, da sua
diferença. Quanto menos alteridade existe nas relações pessoais e sociais,
mais conflitos ocorrem.”
Importante refletir sobre esse conceito ao abordar a temática do
surdo, da comunidade surda e suas relações entre si e com o outro. Sempre
o “outro” será diferente, terá sua história pessoal e social, com elementos
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que o vão distinguir. Tem que ser visto como individuo na sua totalidade e
complexidade, não como apontamentos preconceituosos. A surdez é mais
uma particularidade que o distingue, dentre tantas outras características.
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Reflete também o professor e criador do Projeto Mundial Cultura
da Paz e Não-Violência, Maurício da Silva, sobre o termo:

A palavra alteridade que possui o prefixo alter do latim
possui o significado de se colocar no lugar do outro na
relação interpessoal, com consideração, valorização,
identificação e dialogar com o outro. A prática alteridade se
conecta aos relacionamentos tanto entre indivíduos como
entre grupos culturais religiosos, científicos, étnicos, etc. Na
relação alteritária, está sempre presente os fenômenos
holísticos da complementaridade e da interdependência, no
modo de pensar, de sentir e de agir, onde o nicho ecológico,
as experiências particulares são preservadas e consideradas,
sem que haja a preocupação com a sobreposição, assimilação
ou destruição destas.
Para Silva, “a prática da alteridade conduz da diferença à soma nas
relações interpessoais entre os seres humanos revestidos de cidadania”. A
partir de informações, conhecimento, convivência e identificação do outro
como perspectiva de enriquecimento, estabelecendo essa relação de
alteridade, é que se pode compreender e vivenciar uma outra realidade.
Com uma convivência mais harmônica, sem determinismos ou preconceitos
que vão abalar a dignidade.
Assim a comunidade surda e a comunidade ouvinte devem se
posicionar, sob o olhar da alteridade, pautando essa convivência com o
diferente com respeito e reconhecimento de que todos são sujeitos sociais,
com os mesmos direitos e deveres.

A pedagogia da diferença fala de um Outro constituído
na trama de sua identidade e, por não haver apenas um traço
identitário, não há argumentação que justifique dizer que
determinado sujeito se constitui pela ou a partir da sua
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deficiência, estabelecendo, assim, um único espaço
pedagógico capaz de oferecer-lhe o acesso ao conhecimento
e aos bens culturais. O Outro, numa sociedade em que a
identidade torna-se, cada vez mais, difusa e descentrada,
expressa-se por meio da estranheza ao centro da
normalidade, apagando seus matizes e impossibilitando sua
fixação. (GIORDANI)
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Ubiratane de Morais Rodrigues (2007), sobre o papel do Estado em
promover políticas públicas específicas, resume: “se o Surdo é Outro, não
pela deficiência ou diferença, mas pela condição de Alteridade, então cabe
ao Estado efetivar suas leis, dado que além do compromisso social, cabelhe um posicionamento ético diante do humano que vê sua Alteridade
aniquilada nas barreiras da comunicação”.

Respeitar, tolerar, suportar, entender a cultura alheia não
deve ser menos comprometedor que traçar estratégias sóciopolíticas para tornar visíveis
as diferenças e agir em função
5
delas. Ora, a afirmação das identidades e da diferença dos
surdos traduz um desejo de garantir-lhes o acesso aos bens
sociais enquanto direito, não enquanto concessão. (SÁ, 2002)
1.4. Integração x inclusão
Há dois conceitos importantes a serem percebidos na forma como a
comunidade surda se insere na sociedade: integração/inclusão e
acomodação.

A integração resulta da capacidade de ajustar-se à
realidade acrescida da (capacidade) de transformá-la a que se
junta a de optar, cuja nota fundamental é a criticidade. Na
medida em que o homem perde a capacidade de optar e vai
sendo submetido a prescrições alheias que o minimizam, as
suas decisões já não são suas, porque resultadas de
comandos estranhos, já não se integra. Acomoda-se. Ajustase. O homem integrado é o Sujeito. A adaptação é assim um
conceito passivo – a integração ou comunhão, ativo. Este
aspecto passivo se revela no fato de que não seria o homem
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capaz de alterar a realidade, pelo contrário, altera-se a si para
adaptar-se. A adaptação daria margem apenas a uma débil
ação defensiva. Para defender-se, o máximo que faz é
adaptar-se. Daí que a homens indóceis, com ânimo
revolucionário, se chame de subversivos. De inadaptados.
(FREIRE,1976, p.42)
Para o surdo é importante também a inclusão e a não acomodação valores fundamentais contra a alienação e o conformismo, imprescindíveis
na busca de outros caminhos, de uma transformação social.
Cabe uma reflexão sobre as terminologias: inclusão ou integração.
Aparentemente sinônimos, esses dois mecanismos apresentam ideologia e
filosofias distintas, ainda que com objetivos semelhantes. Segundo
WERNECK (1997), há diferenças entre um termo e outro. A inclusão exige
rupturas nos sistemas, as mudanças beneficiam a todos; não procura
disfarçar as limitações, já que busca uma transformação mais profunda. Já a
integração contenta-se com transformações mais superficiais, as pessoas
com deficiência tem que se adaptar aos modelos existentes na sociedade,
que faz alguns ajustes para encaixá-las, com isso há uma tendência em
disfarçar, camuflar as limitações, a fim de aumentar a inserção, com
pequenas concessões. Para esse trabalho, os dois termos são importantes e
complementares.
1.5. O surdo enquanto sujeito social
Para que os diversos obstáculos sejam ultrapassados, o surdo precisa
agir enquanto sujeito social, o que fortalece a sua própria cultura. Bem
apropriadas são as palavras de Juarez Dayrell:

O sujeito é um ser humano aberto a um mundo que
possui uma historicidade; é portador de desejos, e é movido
por eles, além de estar em relação com outros seres humanos,
eles também sujeitos. Ao mesmo tempo, o sujeito é um ser
social, com uma determinada origem familiar, que ocupa um
determinado lugar social e se encontra inserido em relações
sociais. Finalmente, o sujeito é um ser singular, que tem uma
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história, que interpreta o mundo e dá-lhe sentido, assim como
dá sentido à posição que ocupa nele, às suas relações com os
outros, à sua própria história e à sua singularidade. [1]
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A relação social e cultural entre o ouvinte e o surdo transita pela
noção de pertencimento e de estranhamento. Um diz respeito à
necessidade de o surdo participar e vivenciar sua história em família, em
comunidade e em sociedade. O outro aponta em dois sentidos: primeiro, o
estranhamento do ouvinte diante do surdo; segundo, o estranhamento do
surdo diante do mundo, que não quer ouvi-lo.
Ana Lúcia Amaral, no Dicionário de Direitos Humanos, assim define
pertencimento:

Pertencimento, ou o sentimento de pertencimento é a
crença subjetiva numa origem comum que une distintos
indivíduos. Os indivíduos pensam em si mesmos como
membros de uma coletividade na qual símbolos expressam
5
valores, medos e aspirações. [...] Esse sentimento de
pertencimento pode ser reconhecido na forma como um
grupo desenvolve sua atividade de produção, manutenção e
aprofundamento das diferenças, cujo significado é dado por
eles próprios em suas relações sociais. Quando a característica
dessa comunidade é sentida subjetivamente como comum,
que pode ser a ascendência comum, surge o sentimento de
"pertinência", de pertencimento, ou seja, há uma comunidade
de sentido. [...] A sensação de “pertencimento” significa que
precisamos nos sentir como pertencentes a tal lugar e ao
mesmo tempo sentir que esse tal lugar nos pertence, e que
assim acreditamos que podemos interferir e, mais do que
tudo, que vale a pena interferir na rotina e nos rumos desse
tal lugar. [2]
Assim, o pertencer é parte importante no objetivo de conservar os
valores de um grupo através dos seus membros, como parte de uma
engrenagem. Como bem delineia Ana Lúcia Amaral, o pertencimento a uma
comunidade está relacionado com a noção de participação, o que
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propiciará o sentimento de corresponsabilidade. Cada membro do grupo é
parte integrante, o todo se constitui de cada membro, que poderá
participar ativamente, praticando e sofrendo as ações.

O estigma e o preconceito fazem parte do nosso mundo
mental e atitudinal, tendo em vista que pertencemos a
categorias - mulheres, negros, analfabetos, políticos,
professores, judeus, velhos, repetentes na escola, pósgraduados, estrangeiros, desempregados - que são recebidas
com pouca ou muita ressalva por um grupo determinado.
Não importa a qual grupo pertençamos, mas sim a qual
queremos pertencer, e é direito de cada indivíduo escolher o
lugar na sociedade a que melhor se adapte. (BOTELHO, 2002)
A função do “estranhamento” é ser a propulsão para o
desencadeamento de novas formas de pensar. Essa é a importância do
estranhamento: levar o indivíduo ao questionamento, a fim de melhor
compreender e refletir sobre o mundo do qual faz parte. Isso é fundamental
para o surdo, que vê com novos olhos o que está a sua volta e é capaz de
criar a sua cultura com outras perspectivas. A introdução ao estudo da
Libras propicia ao ouvinte esse estranhar, esse despertar.
Segundo Aranha e Martins (2003), o “sair de si” combate aquilo que
paralisa, ou seja, o preconceito, o dogmatismo e as convicções inabaláveis;
essa “viagem” de volta é uma condição para se tornar melhor. O que é
válido tanto para o surdo como para o ouvinte.
Paulo Freire ensina com muita propriedade a importância da
consciência e da ação cultural como fatores de transformação social:

ponto de partida para uma análise, tanto quanto possível
sistemática, da conscientização, deve ser uma compreensão
crítica dos seres humanos como existentes no mundo e com o
mundo. Na medida em que a condição básica para a
conscientização é que seu agente seja um sujeito, isto é, um
ser consciente, a conscientização, como a educação, é um
processo especifica e exclusivamente humano. É como seres
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conscientes que mulheres e homens estão não apenas no
mundo, mas com o mundo. Somente homens e mulheres,
como seres “abertos”, são capazes de realizar a complexa
operação de, simultaneamente, transformando o mundo
através de sua ação, captar a realidade e expressá-la por meio
de sua linguagem criadora. E é enquanto são capazes de tal
operação, que implica em “tomar distância” do mundo,
objetivando-o, que homens e mulheres se fazem seres com o
mundo. Sem esta objetivação, mediante a qual igualmente se
objetivam, estariam reduzidos a um puro estar no mundo,
sem conhecimento de si mesmos nem do mundo. [...]
Somente os seres que podem refletir sobre sua própria
limitação são capazes de libertar-se desde, porém, que sua
reflexão não se perca numa vaguidade descomprometida,
mas se dê no exercício da ação transformadora da realidade
condicionante. Desta forma, consciência de e ação sobre a
realidade são inseparáveis constituintes do ato transformador
5
pelo qual homens e mulheres
se fazem seres de relação.
(FREIRE, 1982, p. 53)
O surdo deve tomar as rédeas da sua história e ser o agente
transformador, que não é passivo e não aceita pacificamente aquilo que é
imposto. Enquanto sujeito, o surdo precisa encontrar seu espaço e
socializar, trocar ideias, construir e consolidar sua identidade.
Essas reflexões são importantes para que o surdo busque as variáveis
de sua cultura, partindo do estranhamento para uma completa integração.
Assim a produção da arte e cultura surdas, utilizando os recursos espaciais,
gestuais e visuais da Libras, pode atingir uma profundidade maior. O surdo
torna-se sujeito social em sua plenitude, participando ativamente, com uma
postura crítica e criativa. O sujeito social surdo é consciente de sua
identidade, é capaz de reconhecer as nuances sociais e culturais, as
conquistas e vitórias da comunidade surda, nas suas lutas históricas pela
própria língua e pela valorização de sua cultura.
Os usuários da Libras, os profissionais, educadores e familiares que
convivem e vivenciam o universo do surdo, podem ser instrumentos de
divulgação dessa realidade que está próxima, dissipando os preconceitos e
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as falsas verdades sobre a comunidade surda, abrindo novas perspectivas,
sensibilizando e informando sobre suas necessidades e capacidades,
trazendo ao debate um assunto tão atual, despertando o interesse e a
participação da sociedade como um todo.
CAPÍTULO 2
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CONSTRUINDO ACESSOS

2.1. A educação do surdo
A educação do surdo perpassa por várias questões, sobretudo
aquela que se processa de forma institucionalizada. A educação formal dos
surdos que se dá no ambiente da escola requer atenção especial,
considerando que esse ambiente é responsável pelo desenvolvimento mais
amplo do indivíduo, lugar em que o lado cognitivo e o social se interagem,
local em que a diversidade se relaciona.
Sobre a educação escolar do surdo, Anízia da Costa Zych (2003)
afirma que

sendo ofertados aos surdos os instrumentos necessários
à sua comunicação, seu potencial intelectual não será apenas
preservado, mas seletamente estimulado. Com a colaboração
de um ambiente favorável capaz de aguçar suas percepções
para explorar o mundo e apropriar-se do conteúdo cultural do
contexto sociocultural, seu desenvolvimento será aprimorado.
Além disso, é preciso atentar para novas formas, envolvê-los
na coletividade para que, assim, dinamizem seu potencial e
aprimorem suas competências, pois não existe quase nada
que possa evitar que crianças surdas, com inteligência
preservada, aprendam.
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A função social da escola vai ao encontro das necessidades da
comunidade surda, desde que ela possa se sentir parte integrante desse
ambiente, não sendo excluída por ser “não ouvinte”.
Segundo Zych (2003), “somente eliminando a dicotomia entre surdos
e ouvintes serão encontradas as condições necessárias para as pessoas
surdas se fortalecerem e para as ouvintes saírem do medo do confronto.”

2.2. Bilinguismo
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Na percepção dos surdos, bom sistema de educação é
aquele que está aberto ao diálogo e apto a atender às
sugestões de seus educandos, que tende a oferecer maior
número de alternativas, onde o conhecimento atua para que
haja equilíbrio e harmonia entre a competência intelectual e a
sensibilidade emocional, favorecendo um crescimento
expressivo, através de uma proposta educacional bilíngüe.
(ZICH, 2003)
5

Quando se fala em educação do surdo, há muitas teorias
pedagógicas e estudos para a compreensão de um sistema de ensino mais
global. Há sempre divergências quanto ao método mais eficaz, seja em
escolas especiais ou não. Os argumentos se polarizam contra a segregação
e o isolamento e a favor da interação e compartilhamento entre os pares, o
que favoreceria o reconhecimento e o fortalecimento da identidade surda.
Em seu artigo “Identidade e valorização do professor e da professora
no processo de inclusão: desafios e perspectivas”, Margareth Diniz reflete:

O trato pedagógico da diversidade é algo complexo. Ele
exige de nós o reconhecimento da diferença e, ao mesmo
tempo, o estabelecimento de padrões de respeito, de ética e a
garantia dos direitos sociais. Avançar na construção de
práticas educativas que contemplem o uno e o múltiplo
significa romper com a idéia de homogeneidade e de
uniformização que ainda impera no campo educacional.
Representa entender a educação para além do seu aspecto
institucional e compreendê-la dentro do processo de
desenvolvimento humano. [...] Educar para a diversidade é
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fazer das diferenças um trunfo, explorá-las na sua riqueza,
possibilitar a troca, proceder como grupo, entender que o
acontecer humano é feito de avanços e limites e que a busca
do novo, do diverso que impulsiona a nossa vida deve nos
orientar para a adoção de práticas pedagógicas, sociais e
políticas em que as diferenças sejam entendidas como parte
de nossa vivência e não como algo exótico e nem como
desvio ou desvantagem.
Uma proposta educacional que tem sido defendida é a do
Bilinguismo, ou seja, a aquisição da língua materna de sinais, Libras, e da
Língua Portuguesa, com o desenvolvimento da leitura e da escrita. Esse
aspecto leva em consideração o espaço pedagógico que privilegia a
aquisição das duas línguas, o que caracteriza uma educação mais
abrangente do surdo.

O bilingüismo possibilita ao surdo adquirir/aprender a
língua que faz parte da comunidade surda. O trabalho
bilíngüe educacional respeita as particularidades da criança
surda, estabelecendo suas capacidades como meio para essa
criança realizar seu aprendizado. Esta proposta também
oferece o acesso à língua oral e aos conhecimentos
sistematizados, priorizando que a educação deve ser
construída a partir de uma primeira língua, a de sinais, para
em seguida ocorrer a aquisição da segunda língua, o
português (oral e/ou escrito). (DIZEU; CAPORALI, 2005)
Sendo o Bilinguismo a capacidade de usar duas ou mais línguas,
podemos considerar o usuário de Libras e da Língua Portuguesa encaixado
nessa condição. O surdo tem a sua língua materna, no qual se reconhece
como parte integrante de uma comunidade, e por conviver numa sociedade
ouvinte, vem a aquisição da outra língua na modalidade escrita. Ser usuário
dessas duas línguas capacita o surdo de maneira mais completa a transitar
entre a cultura surda e a cultura ouvinte, podendo ser capaz de escolher a
melhor forma de comunicação considerando o contexto apresentado.
De acordo com SKLIAR (1997):

o surdo necessita de ambas as línguas com um
desenvolvimento competente: a língua de sinais para sua
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comunicação entre os surdos e a segunda língua para
integrar-se à comunidade ouvinte. Estas ideias aderem e
refletem, pois, uma proposta bilíngüe-bicultural, isto é, as
duas línguas no contexto da escola.
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Segundo Maria Cristina da Cunha Pereira e Maria Inês da Silva Vieira
(2009), “a aquisição da língua de sinais permitirá à criança surda, além do
desenvolvimento linguístico, o desenvolvimento dos aspectos cognitivo e
socioafetivo emocional.”
O Decreto Federal nº 5.626/2005 garantiu ao surdo uma educação
bilíngue. As línguas se complementam no que diz respeito ao
conhecimento mais aprofundado do mundo que o cerca: usando a língua
materna que carrega sua identidade e sendo capaz de se comunicar e de se
informar, na modalidade escrita, com todo o restante da comunidade
ouvinte.

A proposta bilíngüe também vai permitir ao aluno surdo,
construir uma autoimagem positiva, pois além de utilizar a
língua de sinais como língua natural, vai recorrer à língua
5
portuguesa para integrar-se na cultura ouvinte. O bilingüismo
chama a atenção para o aspecto da identificação da criança
surda com seus pares. Considerando que, a educação bilíngüe
tem contribuído cada vez mais para que isso aconteça,
sugerindo um novo olhar sobre a surdez, que se afasta de
uma visão clínica e reabilitadora. É necessário compreender
que a língua de sinais apresenta uma modalidade diferente da
língua oral e torna-se uma mediadora para o aprendizado de
português. Vale ressaltar, que os meios favoráveis para a
educação da língua portuguesa devem ser visuais, pois
facilitarão a compreensão deste aluno, sendo de fundamental
importância a mudança de metodologia em sala de aula para
que a surdez não seja usada como impedimento na
aprendizagem.O importante então, é que seja oferecida uma
educação que permita o desenvolvimento integral do
indivíduo, de forma que desenvolva toda a sua
potencialidade. (KUBASKI; MORAES, 2009)
O sistema do Bilinguismo enquanto política educacional é bem
recente. Essa proposta se preocupa com o desenvolvimento pleno das
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potencialidades do surdo, proporcionando as ferramentas necessárias para
uma melhor compreensão do mundo e consequente adaptação. É um
processo mais complexo, estimulante e desafiador tanto para quem ensina
como para quem aprende, que deve ser constantemente avaliado para se
ter uma perspectiva do seu funcionamento. A educação bilíngue é uma
proposta muito abrangente, que requer um planejamento pormenorizado e
que os métodos sejam adaptados às necessidades dos surdos. É um
caminho muito viável na aprendizagem do surdo, que pode se relacionar de
uma forma mais independente com o mundo que o cerca. Dessa forma,
serão formados sujeitos mais participativos não só dentro da sua
comunidade, como também mais atuantes na sociedade, contribuindo para
um desenvolvimento mais vasto e completo.

O objetivo do modelo bilíngüe é criar uma identidade
bicultural, pois permite a criança surda desenvolver suas
potencialidades dentro da cultura surda e aproximar-se,
através dela, à cultura ouvinte. Este modelo considera, pois, a
necessidade de incluir duas línguas e duas culturas dentro da
escola em dois contextos diferenciados, ou seja, com
representantes de ambas as comunidades desempenhando na
aula papéis pedagógicos diferentes. (SKLIAR, 1997)
Evidentemente, na prática a situação que se apresenta pode ser um
pouco desanimadora, já que muitos surdos não têm acesso à língua de
sinais, e muito menos à modalidade escrita de uma segunda língua. Dentro
da comunidade surda há muita diversidade também, são várias as
composições familiares que entrelaçam ouvinte e surdo, o que pode
dificultar a apreensão da língua materna ou da língua portuguesa. Deixar a
cargo da escola, exclusivamente, esse papel de formar alunos bilíngues é
uma tarefa muito difícil. Ainda mais que a escola é somente um dos
ambientes em que o aluno compartilha suas experiências. Há outros
espaços que podem não oferecer condições para enriquecer e solidificar
essa prática educacional.
Enfim, a base educacional ainda está defasada nesse sentido, pois
muitos alunos ainda não adquiriam a língua de sinais, o que inviabiliza a
aquisição de uma segunda língua. O ideal é que a criança surda entre em
contato com a língua de sinais o mais cedo possível, mas em termos reais
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esse acesso ainda funciona apenas para uma parcela reduzida da
comunidade surda. Diante disso, o Bilinguismo é um modelo a ser
considerado, mas necessita de um aprofundamento nas suas bases. Fatores
relevantes como os econômicos, sociais e culturais devem ser levados em
consideração. É de conhecimento geral que a educação enfrenta muitos
problemas estruturais e pedagógicos. Quando se trata de um segmento
minoritário e marginalizado, como é a comunidade surda, as dificuldades
são triplicadas, pois além de espaços inadequados, há falta de políticas
públicas, profissionais preparados para trabalhar com o sistema de Libras e
uma falta de unificação nas propostas pedagógicas. Cabe refletir sobre o
discurso proposto e sua práxis.

Portanto, a escola concebida como um organismo
sociocultural vivo, coletivo, integrador e transformador, como
um contexto em articulações contínuas, possui um conteúdo
gerado em seu interior, que permite que o surdo, por meio de
variados contatos, perceba o outro com a própria
singularidade e consiga perceber-se como pessoa
5
pertencente ao universo coletivo. É o grupo que poderá
favorecer atitudes fundamentais à construção da própria
identidade, na aquisição de valores como cooperação,
solidariedade, compreensão e tolerância. É à escola que cabe
viabilizar a expansão das atitudes e das funções criativas
sendo a educação a grande alavanca no processo de
transformação social. (ZYCH, 2003)
A questão do acesso à educação do surdo é crucial quando se pensa
em desenvolvimento social e profissional desse sujeito. A educação
inclusiva tem que ser repensada e reformulada para garantir uma eficiência
e uma completude que atenda as necessidades do surdo, o que abarca a
compreensão de sua identidade e de sua história. A participação da
comunidade surda nesse processo é importante, já que não pode ser
apenas receptáculo das decisões; ela precisa ser mais persistente e
combativa na luta pelo seu direito social.
2.3. Capacitação profissional
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O mercado de trabalho é quem dita as exigências e as
especificidades para a ocupação das suas vagas e está sempre em mutação
num ambiente bem competitivo.
Em se tratando do acesso das minorias a esse mercado, a questão se
torna mais problemática devido principalmente à falta de capacitação e ao
preconceito dos empregadores.
A falta de preparo e baixa escolaridade são fatores primordiais que
devem ser superados para que o surdo possa ter uma oportunidade de
ingressar no mercado. E retomando a discussão referente ao papel da
educação escolar, deve-se refletir o papel desenvolvido pela escola no
desenvolvimento profissional do surdo. A falta de comunicação não pode
ser obstáculo para o surdo, daí a importância do Bilinguismo, já que o
surdo deve usar os canais disponíveis para sua conquista pessoal e
profissional. São temas que encontram resistência para serem levados a
termo, mas imprescindíveis quando se fala em empregabilidade do surdo.
O surdo, quando bem capacitado, pode ocupar diversos postos de
trabalho, inclusive aqueles que exijam funções intelectuais complexas, pois
ele é capaz de produzir abstrações. Essa capacidade não deve ser
menosprezada pelo fato do surdo utilizar-se de um canal de comunicação
diverso.
O surdo precisa estar bem preparado para ocupar os postos que se
apresentam no campo profissional. Os programas de formação profissional
devem ser bem planejados para que a adaptabilidade e a produtividade
estejam a favor do surdo. Tem que levar em conta a aptidão do indivíduo, a
escolaridade e o preparo para desempenhar bem a função.

Oficinas laborais dentro das escolas, como também
formulações
mais
gerais
envolvendo
programas
governamentais, têm, desde lá, caracterizado a diversidade de
práticas voltadas à formação profissional que se articula nos
espaços surdos – as escolas de surdos e as diferentes
instâncias dos movimentos sociais organizados como
associações, clubes, ou seja, espaços nos quais foram/são
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organizados programas voltados para a formação profissional
dos surdos. (KLEIN, 2006)
Para a superação das barreiras que se colocam no acesso ao
mercado de trabalho, as oportunidades têm que ser criadas para que o
ingresso se dê de forma digna. Enquanto profissional, o surdo deve ser
reconhecido pelo seu valor, pela sua capacidade de realizar e de participar
na construção do processo produtivo da sociedade.
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A capacitação do surdo, como de qualquer outro profissional, deve
ser ampla. Ele precisa executar bem as tarefas, mas não de forma mecânica.
Há que se ter uma racionalização dos métodos, deve-se adotar uma
postura que privilegie a ética e o exercício da cidadania.

A capacitação profissional da pessoa surda é um desafio
para as escolas repensarem suas finalidades, seu currículo,
suas formas de atuação. É um direito da comunidade surda se
fazer presente nas discussões das políticas sociais. Tanto a
esfera municipal, quanto5 a estadual e federal, devem estar
atentas aos programas de capacitação profissional e de
geração de renda a fim de que contemplem as necessidades
das pessoas surdas. É um desafio à sociedade que vive cada
vez mais uma realidade de exclusão social. Esta não é uma
luta de uma pessoa ou de um grupo. É a luta de muitos e que
para ser efetiva necessita articulação e mobilização. (CORREIA,
1990)
O acesso ao emprego é uma forma de consolidar o surdo enquanto
sujeito trabalhador. Contribui, ainda, para diminuir a marginalização dessa
minoria que se vê excluída ao longo do processo de educação e de
empregabilidade.
O indivíduo tem que estar apto às novas tecnologias. A flexibilidade
frente aos desafios que se colocam é a chave para o sucesso no quesito
empregabilidade.
Segundo Madalena Klein (2006), “escolaridade, ampliação de
conhecimentos,habilidades cognitivas e de gestão passam a ser alguns dos
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requisitos na redefinição do perfil de um “novo” trabalhador competitivo e
empregável”.
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2.4. Empregabilidade
A empregabilidade é um termo que envolve as habilidades e
competências necessárias para a aquisição e manutenção de um emprego,
de uma atividade laboral. O mercado de trabalho é cada vez mais
competitivo e selecionado. As diversas capacidades são valorizadas e estão
inter-relacionadas, como os quesitos técnicos, pessoais, éticos e
emocionais. O diferencial de adaptabilidade pesa na balança
favoravelmente quando o candidato está aberto ao aprendizado e a
contribuir da melhor forma, agregando valor ao ambiente de trabalho.
A inclusão do surdo no mercado de trabalho passa por esse
conceito.

A empregabilidade constitui-se, assim, numa tecnologia
que conduz os indivíduos a procurarem participar desse
processo, passando a almejar não mais o emprego,
imediatamente, mas a “condição de ser empregável”. Os
cursos de capacitação já não têm o objetivo do emprego ao
final da qualificação, mas da empregabilidade do sujeito,
investindo em práticas que almejem competências flexíveis.
(KLEIN, 2006)
A educação técnica é primordial na construção de um bom
profissional. A qualificação de um profissional surdo é complexa, porque
requer recursos mais especializados, assim como educadores mais bem
preparados e proficientes em Libras, capazes de passar o conhecimento de
forma mais plena e eficaz. A inserção do surdo nessa área tem que ser
incrementada, pois há um preconceito na contratação desses profissionais,
pelo próprio desconhecimento da capacidade do surdo, que ainda é visto
como incapaz.
A Lei nº 8.213/91, a chamada lei de cotas, que dispõe sobre a reserva
de vagas para pessoas portadoras de deficiência, veio para incentivar a
contratação das pessoas que são marginalizadas e discriminadas por sua
condição física. Há muitas vantagens do ponto de vista social, uma vez que
ajuda a empresa na construção de sua imagem e de sua filosofia diante dos
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seus consumidores e da sociedade como um todo. A crença na diversidade
pode melhorar o ambiente institucional, uma vez que a convivência entre os
colegas ajuda no crescimento pessoal de cada um. Evidentemente há que
ter um preparo, tanto do profissional a ser contratado quanto da empresa
que vai recebê-lo.
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A aceitação por parte do empregador é muito reticente, pois requer
a quebra de paradigmas, requer uma preparação de ambiente mais
favorável para a inclusão do trabalhador surdo.
A falta de conhecimento sobre a comunidade surda dificulta essa
abertura. E isso não deve ser feito de maneira imposta, apenas por ser uma
obrigatoriedade da lei. Tanto o empregado como o empregador têm que
estar dispostos a superar esse obstáculo.
2.5. Acessibilidade
Face ao exposto, é necessário refletir sobre a acessibilidade.
5
A lei nº 10.098/2000, que
estabelece critérios para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, foi de grande
importância para uma maior conscientização das necessidades desses
indivíduos, seja na sua mobilidade ou na sua inclusão nos espaços de lazer
ou de trabalho. Entretanto, não basta a legislação dispor sobre o tema para
que ele seja resolvido. É apenas um ponto de partida. Muitas restrições
ainda são sentidas, uma vez que os surdos nem sempre estão bem
preparados para desempenhar bem seu papel, por uma deficiência
educacional. Além disso, devido a essa visibilidade recente, muitas
organizações estão despreparadas para incluir, nesse caso específico, o
surdo.
A sociedade é cada vez mais multicultural, a diversidade está
presente em todos os âmbitos. O surdo sinalizado é um dentre tantos
“diferentes”, sobretudo por usar um canal de comunicação diferenciado. O
caminho é quase sempre tortuoso, pois passa por uma educação de
qualidade, seja técnica ou de nível superior, e o acesso ao mercado de
trabalho. A conquista dessas etapas favorece a interação social e consolida
a construção e participação do sujeito surdo em sua comunidade. É
fundamental que esses indivíduos possam dar continuidade a esse
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crescimento, passando sua experiência e seu conhecimento aos que ainda
estão em fase escolar, servindo como um estímulo para transpor essa
barreira que muitas vezes impede o avanço e a efetiva inclusão dos surdos.
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2.6. O intérprete de Libras
Figura fundamental quando se trata da comunidade surda e suas
necessidades, o intérprete de Libras é o profissional capaz de contribuir
efetivamente na boa comunicação entre o surdo e o ouvinte. Em busca por
mais espaços, os canais de comunicação são responsáveis pelo
entendimento entre os diferentes.
Chamado de mediador, ponte, elo e facilitador da comunicação, o
intérprete está sendo mais requisitado recentemente devido a ações
governamentais e não governamentais direcionadas ao público surdo.
A visibilidade que a comunidade surda vem obtendo tem se tornado
questão de discussão e pesquisas. A inclusão e ou integração é pauta de
reflexão nas mais diversas esferas que compõem esse universo.
Enquanto ferramenta imprescindível nas conquistas sociais e
profissionais do surdo, o intérprete torna possível efetivamente a
participação dele em eventos culturais e educacionais, dentre outros.
Esse profissional vai ser um dos instrumentos que torna a noção de
pertencimento, do ponto de vista do surdo, mais patente. Ele vai integrar a
comunidade surda e a comunidade ouvinte, sendo ponte e referência para
a compreensão de mundo de cada um.
As habilidades e capacidades necessárias para um bom exercício da
profissão dizem respeito a uma boa formação, ao conhecimento profundo
das línguas que são suas ferramentas de trabalho, à sensibilidade e ao bom
senso na sua atuação.
Ao se pautar pela ética e pela imparcialidade, o intérprete deve estar
em constante atualização, tornando-se uma figura dinâmica e atenta às
variações decorrentes dessa função.
O Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, em seu capítulo V,
trata da formação do tradutor e intérprete de Libras – Língua Portuguesa. A
Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 20101, que regulamenta a profissão e
dá parâmetros para o exercício dessa profissão, estabelece em seu art. 7º
que “o intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico, zelando
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pelos valores éticos a ela inerentes, pelo respeito ao ser humano e à cultura
do surdo”.
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A legalização da profissão do intérprete traz consigo
além dos direitos e deveres desses profissionais, o
reconhecimento e a formação necessária (cursos de
graduação e capacitação), proporcionando assim o acesso dos
surdos à informação e uma participação efetiva na sociedade,
bem como um atendimento digno em todos os
estabelecimentos públicos, o que é direito de todos os
cidadãos brasileiros. (OLAH; OLAH, 2010)
Como parte integrante dos mecanismos de acessibilidade, o
intérprete precisa ter sua importância reconhecida e ser presença constante
nos contextos sociais que promovam a integração do surdo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho procurou trazer à reflexão os aspectos que
5
envolvem a comunidade surda
em sua caminhada para o despertar.
Considerando o surdo como sujeito ativo na construção da sua identidade
e cultura, o tema foi analisado seguindo alguns conceitos relevantes.
Enquanto sujeito social, o surdo precisa trilhar seu caminho levando
em consideração os aspectos que o conduzem à inclusão.
O conceito de alteridade trouxe uma grande contribuição para o
assunto, assim como as variáveis contidas no “pertencimento” e no
“estranhamento”, que vão ser importantes para uma transformação na
forma de pensar e de agir da comunidade surda, tendo como objetivo a
conquista de seus direitos e sua efetiva participação na sociedade.
A percepção desse processo é fundamental para que o surdo possa
sair de si mesmo, num certo distanciamento, para uma reflexão mais
abrangente de seu papel como corresponsável pela transformação da
realidade, a fim de não se deixar contaminar pela apatia e pela aceitação
fácil do que está posto.
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Além de se ver como sujeito atuante e transformador, o surdo
necessita de que os acessos sejam construídos, em parte por ele mesmo e
em parte pelo poder público.
Toda a jornada do surdo se inicia e deve se estender por um ponto
crucial: a educação. Muito foi dito sobre a importância da Língua Brasileira
de Sinais, sobre a necessidade de sua aquisição ser mais difundida, sobre a
inaceitabilidade de nos dias atuais condenar um surdo a não ter sua língua
materna por desconhecimento ou descaso do poder público. A Libras
proporciona a noção de pertencimento, a compreensão em sentido
amplificado do mundo que o cerca.
A acessibilidade é um fator que deve ser considerando como
preponderante para a participação mais efetiva da comunidade surda,
assim como a capacitação profissional e a empregabilidade. Os espaços
devem ser conquistados, seja no ambiente familiar, educacional,
profissional e social. O desenvolvimento social pleno, a independência de
transitar pela sociedade e de se fazer entender, só é possível quando se traz
à reflexão pontos como a identidade do surdo, a sua consciência do
pertencimento a uma comunidade, o reconhecimento de suas capacidades
e habilidades, que se conectam com o saber comunicar, ao ter sua própria
língua e ser capaz de se comunicar com os usuários de outra língua,
fazendo uso do Bilinguismo.
Com o objetivo de evitar a marginalização e a discriminação, é
necessário um aprofundamento na reflexão do universo que circunda o
surdo e sua comunidade, é preciso estar aberto para uma compreensão
mais ampla do surdo, seus direitos e deveres. A partir do que está
constituído, a comunidade surda deve se posicionar e enfrentar os
obstáculos, fazendo com que sua voz seja ouvida e novas perspectivas
sejam colocadas em destaque na solidificação de suas posições e na
construção de um caminho de mais integração.
Fundamental é a importância de se ter a comunidade como fator
agregador, como um espaço onde os sujeitos possam se relacionar, discutir
os objetivos em comum. Entretanto, não é para ser um grupo fechado, mas
sim um grupo motivado, unido, que luta pelos direitos, que busca espaços
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e se articula em torno de interesses comuns, trocando experiências e se
fortalecendo continuamente.
Ao surdo cabe a tarefa de assumir uma posição de discernimento
com interpretação crítica para ter a capacidade de produzir sua cultura, a
partir da própria vivência e do compartilhamento das experiências dentro
da comunidade surda.
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Inaplicabilidade de licitação nas parcerias empresariais das empresas
estatais

RESUMO: O objetivo deste artigo é realizar uma análise do
afastamento da licitação nas parcerias empresariais firmadas pelas
empresas estatais. Utiliza-se como método o jurídico-compreensivo através
da pesquisa da Lei, da jurisprudência e da doutrina sobre o tema. Expõe-se
que, mesmo após o advento da Lei 13.303/2016 (Lei das estatais), a regra é
a prévia licitação, mas há situações legalmente previstas, como as parcerias
empresariais, em que a competição deve ser afastada e a contratação pode
ser realizada sem a incidência da Licitação.
Palavras-chave: Licitação. Inaplicabilidade. Parcerias empresariais.
ABSTRACT: The objective of this article is to carry out an analysis of
the separation of the bidding in the business partnerships signed by the
state companies. Legal-understanding method is used as a method
through the research of the Law, jurisprudence and doctrine on the subject.
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It is exposed that, even after the advent of Law 13303/2016 (State Law), the
rule is the prior bidding, but there are legally established situations, such as
business partnerships, in which competition must be rejected and hiring
can be performed without the incidence of the Bid.
Keywords: Bidding. Inapplicability. Business partnerships.
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Introdução
O objetivo deste artigo é realizar uma análise do afastamento da
licitação nas parcerias empresariais firmadas pelas empresas estatais[1]. O
método utilizado será o jurídico-compreensivo, consistente na pesquisa da
Lei, da jurisprudência e da doutrina sobre o tema, com o objetivo de
melhor entender o seu significado e alcance no mundo fático e jurídico.
Dito isso, pode-se afirmar que, em comum, as empresas estatais
devem, em regra, previamente licitar
para contratar com terceiros, mesmo
5
após a edição da Lei 13.303/2016, denominada o Estatuto Jurídico das
empresas estatais[2]. Contudo, sempre paira uma dúvida: é necessário
licitar? Se não, é necessário observar os procedimentos de uma contratação
direta? Em que situações é possível afastar por completo a licitação?[3] No
presente estudo, o foco será as parcerias empresariais firmadas pelas
estatais.
Cabe anotar que após a Emenda Constitucional nº 19/1998 – EC
19/98, o tratamento dado às empresas estatais foi de afastamento da
Administração Pública direta no que concerne à licitações e contratos.
Especificamente, o art. 173, § 1º, inciso III, da CF explica que o estatuto
jurídico das empresas estatais que exercem atividade econômica tratará
sobre “licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações,
observados os princípios da Administração Pública”. Vê-se, pois, que a
licitação e a contratação das empresas estatais têm regramento próprio e
que devem observar apenas os “princípios da Administração Pública” [4].
Com o advento do Estatuto Jurídico das empresas estatais, a
despeito de ainda constar a regra da prévia licitação, a norma em questão
419
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explicitamente trouxe como uma hipótese de afastamento da licitação as
parcerias empresariais.
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Esta inovação legal, criada com apoio na doutrina e na
jurisprudência sobre a matéria, foi positiva, como se verá adiante,
admitindo, observado certos requisitos, que parcerias empresariais sejam
firmadas pelas empresas estatais com a não incidência da licitação,
também denominada inaplicabilidade de licitação.
2 A prévia licitação e as hipóteses que admitem o seu afastamento
As empresas estatais devem, como regra, licitar para contratar
terceiros. Exceção a essa regra, conforme estabelecido na Lei 13.303/2016,
são os casos de dispensa, inexigibilidade ou inaplicabilidade da Lei.
As hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação nas
estatais, respectivamente, nos artigos 29 e 30 da Lei das Estatais,
praticamente repetem as da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), de modo que o
que a doutrina e a jurisprudência manifestam sobre essas figuras no regime
da Lei 8.666/93 tem aplicação também no âmbito da Lei 13.303/2016.
A inaplicabilidade da Lei, por sua vez, tem origem em
entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado ainda quando as
empresas estatais se subordinavam à Lei 8.666/93, segundo o qual admitese o afastamento ou a não incidência das normas licitatórias em situações
que, em resumo, a aplicação da lei constituí óbice intransponível à
satisfação da necessidade do contratante, especialmente e sobretudo
quando a contratação visa o cumprimento eficiente da atividade finalística
da empresa.
No âmbito da doutrina, Marçal Justen Filho assim se manifesta
sobre inaplicabilidade da Lei[5]:
(...) A questão não se relaciona propriamente à
configuração de algo como atividade-fim ou atividademeio, mas com a submissão da atividade
desempenhada
pela
entidade
integrante
da
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Administração indireta à lógica do mercado e a certos
princípios da competição econômica.
O desenvolvimento de atividades econômicas
impõe adoção de práticas uniformes e padronizadas,
desenvolvidas segundo os usos da atividade
empresarial. (...)
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Em suma, quando o Estado se dispuser a atuar no
mercado, deverá submeter-se a exigências próprias e
características do setor. Um dos pontos fundamentais
da organização empresarial, indispensável à obtenção
do sucesso econômico, reside na autonomia para
organização dos fatores da produção. Essa autonomia
pode exigir, em alguns casos, a adoção de práticas
informações para seleção da melhor alternativa. Na
maior parte dos casos, isso ocorre com as atividadesfim, mas isso não pode ser estabelecido como regra
5
absoluta. Pode
haver atividades-fim que comportam
contratação mediante prévia licitação, tanto como
pode existir atividade-meio que exija solução imediata
e destituída de formalidade.
A ausência de licitação derivará, então, da
impossibilidade de obter sucesso na atividade
empresarial se for aplicada a licitação, eis que isso
eliminará margens de autonomia indispensáveis e
inerentes à atuação no mercado. (...)
E da jurisprudência[6], colacionamos o seguinte entendimento
do Tribunal de Contas da União:
9.1. conhecer da presente Consulta, formulada
pelo Exmo. Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia,
Sr. Eduardo Campos, por atender aos requisitos de
admissibilidade de que tratam os arts. 1o, XVII, da Lei n.
8.443/92 e 264 do Regimento Interno/TCU, para
responder ao consulente que, enquanto não for
editado o estatuto a que se refere o art. 173, § 1°, da
421
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Constituição Federal, as empresas públicas, as
sociedades de economia mista e suas subsidiárias que
explorem atividade econômica de produção ou
comercialização de bens ou de prestação de serviços
devem observar os ditames da Lei n° 8.666/1993 e de
seus regulamentos próprios, podendo prescindir da
licitação para a contratação de bens e serviços que
constituam sua atividade-fim, nas hipóteses em que o
referido Diploma Legal constitua óbice intransponível à
sua atividade negocial, sem olvidarem, contudo, da
observância dos princípios aplicáveis à Administração
Pública, bem como daqueles insertos no referido
Estatuto Licitatório;
(...) julgo que (...) não afasta, de pronto, a
obrigatoriedade da realização de procedimento
licitatório. Isso só ocorre quando se verificar, no caso
concreto, que os trâmites inerentes a esse
procedimento constituem óbice intransponível à
atividade negocial da empresa, que atua em mercado
onde exista concorrência. (...).
Dessa forma, a jurisprudência deste Tribunal sobre
a não incidência das normas de licitação (...) deve ser
aplicada de forma cautelosa, porque constitui premissa
lógica dessas decisões, ainda que não mencionadas
expressamente, a existência de óbices intransponíveis
para a realização das atividades negociais, em função
do procedimento licitatório.
Assim sendo, sempre que a realização da licitação
não trouxer prejuízos à consecução dos objetivos da
entidade, por não afetar a agilidade requerida para sua
atuação eficiente no mercado concorrencial, remanesce
a obrigatoriedade da licitação.
Exceção a essa regra dar-se-á apenas nos casos
em que a observância à legislação mencionada
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acarrete óbice intransponível à atividade-fim da
empresa, hipótese em que poderá ser afastado o seu
cumprimento, conforme entendimentos firmados por
esta Corte em julgados anteriores, a exemplo da
Decisão 663/2002 e dos Acórdãos 1268/2003,
1581/2003 e 403/2004, proferidos pelo Plenário.
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Vê-se, portanto, que a não incidência, ou também chamada de
inaplicabilidade de licitação, não se confunde com uma contratação direta
como inexigibilidade ou dispensa de licitação, pois se está diante do total
afastamento do regramento licitatório, apesar dos princípios
constitucionais da boa administração se fazerem presentes. Aliás, as boas
práticas de gestão fazem parte, inclusive, das empresas privadas. Uma
empresa que não é eficiente ou um administrador que age contrário aos
interesses da Companhia pode e deve ser punido por suas condutas. A
observância da boa gestão não é, pois, uma exclusividade atinente às
empresas estatais[7].
5

A Lei das Estatais inovou ao trazer explicitamente hipóteses de
inaplicabilidade, como se observa abaixo:
Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à
prestação de serviços às empresas públicas e às
sociedades de economia mista, inclusive de engenharia
e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à
alienação de bens e ativos integrantes do respectivo
patrimônio ou à execução de obras a serem integradas
a esse patrimônio, bem como à implementação de
ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação
nos termos desta Lei, ressalvadas as hipóteses previstas
nos arts. 29 e 30.
§ 3º São as empresas públicas e as sociedades de
economia mista dispensadas da observância dos
dispositivos deste Capítulo nas seguintes situações:
I - comercialização, prestação ou execução, de
forma direta, pelas empresas mencionadas no caput,
423
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de produtos, serviços ou obras especificamente
relacionados com seus respectivos objetos sociais;
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II - nos casos em que a escolha do parceiro esteja
associada a suas características particulares, vinculada a
oportunidades de negócio definidas e específicas,
justificada
a
inviabilidade
de
procedimento
competitivo.
§ 4º Consideram-se oportunidades de negócio a
que se refere o inciso II do § 3º a formação e a extinção
de parcerias e outras formas associativas, societárias ou
contratuais, a aquisição e a alienação de participação
em sociedades e outras formas associativas, societárias
ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do
mercado de capitais, respeitada a regulação pelo
respectivo órgão competente. (Grifos nossos)
Apesar de o § 3º do art. 28 citar “dispensadas da observância”,
impende destacar que o dispositivo não cuida de hipótese de dispensa de
licitação, como faz crer a expressão acima, mas sim é o caso de não
incidência do comando legal, ou seja, são situações de Inaplicabilidade da
Lei.
Depreende-se, ainda, que o § 3º do art. 28 positivou duas
hipóteses de inaplicabilidade da Lei, sendo que, para o presente texto,
importa a análise daquela tratada no inciso II, relacionada à formação de
parcerias empresariais.
3 As parcerias empresariais
A respeito do inciso II, do § 3º, Marçal Justen Filho[8], ensina:
A segunda hipótese de inaplicabilidade de
licitação se refere aos casos de seleção de parceiro
para empreendimentos associativos, nas hipóteses em
que atributos pessoais apresentem relevância.
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A exploração da atividade econômica envolve,
frequentemente, a necessidade de conjugação de
esforços com outros agentes econômicos, de modo
temporário ou permanente.
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A obtenção de um resultado de sucesso, nas
hipóteses de parcerias com terceiros, depende, nesses
casos, da escolha do parceiro adequado. Isso envolve
não apenas a titularidade de recursos econômicos,
mas também a presença de outros requisitos, inclusive
a expertise e o domínio das técnicas pertinentes ao
objeto a ser executado em conjunto. Em muitos casos,
o sucesso da associação pressupõe níveis comuns de
experiência, práticas empresariais similares, situações
de mercado específica.
O § 4º do art. 28 indica um elenco exemplificativo
das oportunidades
de negócio a que se relacionam
5
essas situações. O dispositivo alude à formação e
extinção de parcerias e outras formas associativas. A
expressão ‘parceria’ deve ser interpretada de modo
amplo, para abarcar as soluções organizacionais de
atuação conjugada, de cunho cooperativo, ainda que
versando sobre objeto delimitado e com duração
temporária.
A inaplicabilidade da licitação prevista no inc. II
do § 3º do art. 28 depende da existência de
características especiais diferenciadoras.
A definição do parceiro mais adequado não pode
ser promovida, em muitos casos, por meio de um
procedimento seletivo formal. A realização de licitação
é uma solução imprestável, porque não se trata de
selecionar a proposta mais vantajosa. Usualmente,
existem interesses comuns, que excluem a realização
de uma proposta formal específica.
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A identificação do parceiro adequado envolve,
então, um processo de conversação, a discussão de
projetos comuns, a verificação de habilidades e das
virtudes apresentadas pelos potenciais parceiros e a
identificação de pontos negativos. Ao final, a escolha
será resultado de uma ponderação sobre aspectos
positivos e negativos (...)
Sob

certo

ângulo,

a

hipótese

examinada

aproxima-se muito ao conceito amplo de inviabilidade
de competição. A questão, no caso ora examinado,
não se relaciona à ausência de uma pluralidade de
alternativas de contratações. Pode até haver uma
pluralidade de sujeitos potencialmente interessados
em contratar com a estatal. Podem existir diversas
modelagens econômicas e jurídicas para formalizar o
relacionamento entre a estatal e um sujeito privado.
No entanto, o ponto fundamental reside em que
a solução satisfatória – aquela que propicia o
atendimento às necessidades da estatal e permite
obter o melhor resultado possível – depende de
imposições unilaterais, de escolhas fundadas em
critérios variáveis em vista das circunstâncias e da
identificação de padrões de identidade entre os
interesses de um particular e da própria estatal.
Então,
selecionar
um
parceiro
para
empreendimentos futuros não é uma decisão que
possa ser subordinada a um procedimento licitatório.
Sob esse prisma, poderia aludir-se à inviabilidade de
competição. Mas a Lei das Estatais reputou que essa
hipótese apresentava tamanha peculiaridade que
poderia ser enquadrada num conceito próprio e
diferenciado, consistente na ausência de cabimento
de licitação.
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Mais recentemente, o mesmo renomado doutrinador, em
participação no evento “Diálogo Público: A Nova Lei das Estatais –
Interpretação e Aplicação do Art. 28 da Lei 13.303/2016”, promovido pelo
Tribunal de Contas da União, em 05/06/2018[9], assim se posicionou:
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Sobre contratações de parceria e suas
peculiaridades, observo que o art. 28, inciso II, tem a
seguinte redação: a escolha do parceiro esteja
associada as suas características particulares.
Características particulares do parceiro vai ser o
objeto singular da Lei 13.303, ou seja, o próprio
Tribunal de Contas vai a cada instante dizer qual é a
característica particular, ou seja, qual é o traço que
individualiza a situação concreta desse sujeito para
poder executar um determinado e específico objeto.
Se porventura existir a necessidade de uma
identificação
5 diferenciada desse parceiro, se o objeto
a ser executado demandar uma qualificação
diferenciada, se no contrato for necessário uma
plasticidade — obviamente contratos de parceria são
contratos de longo prazo, que envolvem a existência
de requisitos de confiança, de plasticidade contratual
(plasticidade contratual significa a necessidade de
variação e adaptação dos contratos ao longo do
tempo, tema que nos acostumamos a tratar apenas a
propósito das concessões públicas, pois nos contratos
da Lei 8.666 nós não concebíamos essa mutabilidade
contratual, senão como uma excrecência) — nesses
contratos é necessário existir uma plasticidade que
adeque o relacionamento das partes as circunstâncias
de uma empresa, de uma atividade empresarial que
muda constantemente.
Eu, portanto, acho perfeitamente possível a
contratação de uma joint venture, inclusive com a
seguinte circunstância que é muito peculiar: é
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perfeitamente possível que a empresa estatal se
associe a um particular, constitua uma sociedade,
outro empreendimento, para prestar serviços a ela.
Algo que tem acontecido, inclusive, no âmbito da
Administração Pública Direta, no Ministério da Saúde,
com a figura da PDP (Parceira de Desenvolvimento
Produtivo), que é uma figura extremamente rica para
obter medicamentos para o SUS sendo uma
associação de uma entidade pública com uma privada
que se associam para transferência de tecnologia para
produzir um medicamento o qual será comprado pelo
SUS, o que envolve uma joint venture, normalmente
escolhida mediante procedimento seletivo, mas a
questão toda é qual tipo de procedimento seletivo
iremos realizar.
À luz do seu ensinamento, extrai-se que a inaplicabilidade da Lei
das Estatais para a formação de parceria, pressupõe situação onde a
escolha do parceiro está associada a características particulares, vinculada a
oportunidades de negócio, justificada a inviabilidade de competição.
Ressalta-se que nesse tipo de relação não há partes
contratantes, mas parceiros; não há remuneração por produtos ou serviços,
mas compartilhamento de resultados. Assemelha-se a uma sociedade
criada para o cumprimento de um propósito específico, apesar de não ser
necessário, para se caracterizar uma parceria, a criação de uma nova pessoa
jurídica[10].
Nesse espeque, a parceria é a busca por se atingir um resultado
comum esperado. Não basta que o instrumento que regule a relação seja
nominado como termo de parceria ou como acordo de cooperação técnica,
por exemplo, pois é necessário que os seus objetivos demonstrem que há
um agregamento de recursos para a busca de determinado resultado
comum[11].
Sobre parcerias de empresas estatais e o setor privado, Floriano
de Azevedo Marques Neto e Juliana Bonacorsi de Palma[12] elucidam que:
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De um modo geral, as empresas estatais
brasileiras buscam desenvolver parcerias com o
empresariado privado tendo em vista duas grandes
motivações: (i) viabilizar alternativas de investimento
que viabilizem as utilidades públicas ou que permitam
a adoção de novas estratégias negociais e (ii)
capacitar a empresa estatal e, por decorrência,
aprimorar o serviço por ela prestado mediante
aproximação com instrumentos de eficiência típicos
do setor privado. Obviamente, nem sempre as duas
motivações estarão concomitantemente presentes
quando do estabelecimento de parcerias envolvendo
as empresas estatais e em outras oportunidades ainda
existirão outras variáveis explicativas do vínculo de
associação. No entanto, tendo em vista o
funcionamento geral das empresas estatais, esses
dois elementos são os mais recorrentes.
5

A parceria não é, portanto, uma simples contratação de
prestação de serviços e com esta não deve ser confundido. É necessário a
união de esforços para o atingimento de um objetivo em comum, direta ou
indiretamente, ainda que existam alguns caracteres similares a um contrato.
Desse modo, conforme preceitua explicitamente a Lei das
Estatais, na situação em que a escolha do parceiro esteja associada a suas
características particulares, vinculada a oportunidades de negócio,
justificada a inviabilidade de procedimento competitivo, pode e deve a
licitação ser afastada, em sua integralidade, dando-se azo à inaplicabilidade
de licitação em casos da espécie.
Comprovada que a relação entabulada é uma parceria
empresarial, descabe exigir da empresa estatal que realize uma prévia
licitação ou se submeta aos ditames da Lei das Estatais, pois o art. 28, § 3º,
inciso II, da Lei 13.303/2016 é uma hipótese clara de inaplicabilidade de
licitação. Todavia, como se observa, isto não quer dizer que o
administrador possa agir de maneira inconsequente e arbitrária na escolha
do parceiro, nem tampouco simular uma parceria quando, na verdade,
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tratar-se de um simples contrato de prestação de serviços, pois caberá
justificar, de todo modo, a escolha do parceiro e a inviabilidade de
procedimento competitivo.
Em suma, quando a estatal realizar uma parceria, atendidos os
requisitos da Lei 13.303/2016, deve observar as práticas de mercado, com
suas características empresariais habituais, afastando as regras atinentes à
licitação, porquanto o que se deve ter em mira, primordialmente, é a busca
em atingir com plenitude a eficiência, princípio este de cunho
constitucional, esculpido no art. 37 da Lei maior, principalmente quando
atua em mercado concorrencial.
Conclusão
Da exposição realizada, conclui-se que a Lei das Estatais possui
como regra a necessidade de prévia licitação se a empresa estatal
pretender contratar com terceiros. Exceção a esta regra são as hipóteses de
dispensa, inexigibilidade ou inaplicabilidade de licitação.
No objeto estudado no presente artigo, verificou-se que é uma
hipótese de inaplicabilidade de licitação as parcerias empresariais, com
fundamento no art. 28, § 3º, inciso II, da Lei 13.303/2016. Mesmo antes
desta inovação da Lei das Estatais, a doutrina e a jurisprudência já
admitiam, sob a égide da Lei 8.666/93, a não incidência da licitação nas
empresas estatais quando a licitação fosse um óbice intransponível ao
negócio, este atrelado, em geral, a finalidade empresarial.
Para tanto, atualmente, de acordo com a Lei 13.303/2016, é
necessário que estejam presentes alguns requisitos na parceria empresarial
para a não incidência do regramento licitatório da Lei das estatais: i) a
escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, ii)
vinculada a oportunidades de negócio, iii) justificada a inviabilidade de
procedimento competitivo.
Atendidos os requisitos acima, a parceria pode ser efetivada pela
empresa estatal com o afastamento completo do regramento licitatório,
cabendo observar primordialmente as práticas do mercado empresarial,
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sem descurar da busca pela eficiência, em sentido amplo, em seus
negócios.
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