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O QUE TEMOS A APRENDER COM O URUGUAI
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RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA: Procurador
de Justiça do Ministério Público do Estado da
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No mês de julho do ano de 2016 estivemos, eu e outros Professores
de Direito Processual Penal do Brasil, em Santiago do Chile. Foi uma grande
experiência proporcionada pelo Centro de Estudios de Justicia de la
Américas (CEJA), pelo Instituto Baiano de Direito Processual Penal (IBADPP),
pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) e também Instituto
Brasileiro de Direito Processual Penal (IBRASPP). Participamos do "Programa
de Herramientas para la Implementación de un Sistema Acusatorio en
Brasil." Grande oportunidade também o foi para aprendermos com os
chilenos.
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Este ano, semana passada, mais exatamente entre os dias 15 a 17 de
novembro, voltamos a outro País da América Latina, desta vez o Uruguai
que, recentemente, inaugurou, desde a vigência de um novo Código de
Processo Penal, um modelo processual do tipo adversarial ou acusatório.
Desta vez, a iniciativa da visita coube ao Observatório da Mentalidade
Inquisitória, desde a liderança do nosso Comandante-em-chefe, o Professor
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Foi uma experiência, tal como fora a
do Chile, igualmente extraordinária.
Desde logo, assinale-se, que o antigo Código de Processo Penal
uruguaio, vigente desde 1980 (Decreto-ley nº. 15.032, de 07 de julho de
1980), deitava bases no princípio inquisitivo, predominando, a partir da fase
investigatória, a figura do Juiz, que participava ativamente da investigação
preliminar e da gestão da prova. Era o verdadeiro Juiz-Inquisidor!
No dia 1º. de novembro do ano de 2017 entrava em vigor a Ley nº.
19.293, de 19 de dezembro de 2014, alterando substancialmente o processo
penal uruguaio, desde a fase da investigação criminal – agora a cargo
5
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exclusivamente do Ministério Público – até os julgamentos em primeiro e
em segundo graus, privilegiando-se, dentre outros, o princípio da oralidade,
cabendo a gestão da prova exclusivamente às partes, como tem que ser
sob o princípio dispositivo.
Ficou perfeitamente demonstrado, de maneira teórica e na prática
também, como se estrutura um processo penal acusatório/adversarial, a
partir de três audiências, todas realizadas sempre sob o princípio da
oralidade.
A primeira, chamada “audiencia de formalización”, ocorre após o
Ministério Público solicitar ao Juiz a “formalização” da investigação criminal,
nos termos do art. 45-g, do Código de Processo Penal uruguaio. Nesta
audiência, ouvidas as partes e, eventualmente, a vítima (se a ela
compareceu), o Juiz decidirá acerca da legalidade da prisão (se o imputado
estiver preso, óbvio), da admissibilidade da investigação pelo Ministério
Público, do pedido de eventuais medidas cautelares (inclusive a prisão
preventiva, necessariamente, concebida como ultima ratio), além de
quaisquer outros pedidos (art. 266.6). Observa-se que o Juiz não decide de
ofício, inclusive acerca da prisão preventiva (arts. 216 e 230).
A segunda, trata-se da “audiencia de control de acusación”,
realizada também na presença das partes e da vítima (se esteve presente
àquela primeira audiência). Nesta etapa, a defesa poderá contestar a
acusação (apontando-se-lhe defeitos formais), opor exceções, pedir a
extinção do procedimento (sobreseimiento) e propor acordos (art. 268.1).
A propósito, este sobreseimiento é pedido pelo Ministério Público
em três hipóteses: a) quando, esgotadas todas as possibilidades
probatórias, não surgiram provas plenas de que o fato imputado existiu ou
que o imputado tenha sido o seu autor; b) quando o fato não constitua
crime e c) quando esteja comprovada categoricamente (“de modo
indudable”) que o fato foi praticado sob o pálio de uma excludente de
ilicitude, de culpabilidade, de punibilidade ou outra causa extintiva do
delito ou da pretensão penal, nos termos da lei penal uruguaia. Aliás,
segundo o Código de Processo Penal, esta extinção excepcional do
processo (que poderíamos chamar de uma verdadeira crise de instância[1])
6
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terá os mesmos efeitos de uma sentença absolutória (arts. 45-h, 129, 130 e
132).
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Por fim, prevista está a denominada “audiencia de juicio oral”, que
se realizará de forma ininterrupta, admitindo-se a sua suspensão apenas
por razões de absoluta necessidade e, ainda assim, por um tempo mínimo
não excedente de dez dias, salvo casos excepcionais e devidamente
fundamentados. Nesta audiência serão realizados os debates orais, desde
as primeiras alegações das partes (“alegatos de apertura”), a produção da
prova, até as alegações finais (“alegatos finales”), além da sentença, por
fim. Após as primeiras alegações (orais) e antes das alegações finais
(também orais), as provas serão produzidas na própria audiência, sob os
princípios dispositivo, da imediatidade e concentração dos atos processuais,
da celeridade e da publicidade. Por último, ditar-se-á a sentença, salvo se a
causa for complexa quando, então, a decisão será tomada, também em
uma audiência especialmente designada, no prazo improrrogável de quinze
dias (arts. 270 e 271).
5

Observa-se que o Código de Processo Penal do Uruguai prevê um
processo abreviado a ser observado exclusivamente para determinados
crimes, caso em que poderá ser celebrado um acordo entre o Ministério
Público e o imputado (obrigatoriamente assistido pelo seu defensor,
público ou privado), resultando, acaso exitoso, na obrigação do imputado
cumprir determinada pena privativa de liberdade ou de liberdade vigiada,
ou ambas, uma após a outra (arts. 272 e 273). Importante salientar que esta
forma consensual de resolução de conflitos encontra no Uruguai uma
aplicação muito ampla, diferentemente do que ocorre em outros países da
América do Sul e da América Central.[2] Aqui no Brasil, evidentemente, que
a barganha penal precisa ser vista com muitíssimas cautelas, exatamente
para evitar que alguém cumpra uma pena sem que haja prova de que tenha
sido, efetivamente, o autor do crime. A nossa (desastrosa e desanimadora)
experiência com a transação penal, prevista no art. 76 da Lei nº. 9.099/95,
impõe que vejamos experiências estrangeiras tais como esta, com todas as
cautelas! Estamos por aqui, afinal de contas, com o nosso Ministério Público
e o nosso Poder Judiciário. “É preciso estar atento!”
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De toda maneira, neste curto – porém proveitoso - período de
convívio com os Magistrados uruguaios, revelou-se, mais uma vez, que não
basta apenas a substituição de um código por outro, mas necessária se faz
uma verdadeira mudança jurídico-cultural, para que, efetivamente,
tenhamos uma reforma substancial do Processo Penal.
A mudança legislativa é apenas um (necessário) começo, mas não
um fim em si mesma, pois ela não basta. Sem esta visão, torna-se
impossível que Magistrados, membros do Ministério Público e Defensores
assumam as novas funções exigidas pela reforma de um código.
Pode-se discordar de um ponto ou de outro, como alguns o fizeram
(no caso, por exemplo, da ampla possibilidade de acordos penais), mas a
compreensão de todos (eu arrisco afirmar) é que o Brasil está muitíssimo
atrasado no que concerne ao processo penal, não somente em razão de um
Código de Processo Penal caduco e com ares inquisitivos, mas também por
força de uma mentalidade inquisitorial da qual os participantes do processo
penal brasileiro não conseguem se libertar.
Assim como ocorrera no Chile há poucos anos (e, de resto, em toda a
América Latina e a Central, a começar pela Guatemala), os uruguaios foram
muito corajosos: passaram de uma estrutura inquisitorial, como a nossa, e
hoje atuam sob as bases de um sistema acusatório. Nada obstante alguma
resistência, souberam, com inteligência e estratégia, transpor os naturais
obstáculos. Os processos já iniciados sob a velha ordem seguiram assim,
observando-se os antigos dispositivos processuais. Já os vindouros,
obedeceram ao novo Código de Processo Penal.
Ao final e ao cabo, sucedeu em mim a mesma conclusão a que
cheguei quando há dois anos estivemos (eu e meus colegas) no Chile: no
Brasil, antes mesmo da reforma (e, fundamentalmente, depois dela) o
Magistrado brasileiro precisa se imbuir do seu papel no processo penal
adversarial. Aqui (neste sistema), o Juiz é Juiz e ponto. Isso foi dito para nós
muito claramente algumas vezes. Se algum Magistrado tem o pendor para
acusar, produzir prova, investigar, buscar a tal "verdade real", que largue a
Magistratura e siga a carreira do Ministério Público. Como diz Alberto
8
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Binder, “os juízes que conheço me dizem que os sistemas acusatórios são
muito mais divertidos.”[3]
Aliás, eles nem entendem como pode ser diferente em um Sistema
Acusatório. Não conseguiam nem sequer compreender algumas perguntas
que eram feitas por nós brasileiros, simplesmente porque soavam
incompreensíveis.
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O Juiz brasileiro precisa passar umas férias no Uruguai. Mas,
aproveitar uns dias que sejam e estudar (na teoria e na prática) como
funciona a Justiça Criminal e como se lida quando alguém comete um crime
e o Estado tem que o punir, desde o início da persecução penal. Tudo
muito natural, "dentro da lei", sem ódio, com imparcialidade, sabendo o
papel do Ministério Público e respeitando a defesa.
O Ministério Público tem a responsabilidade de comandar a
investigação criminal (art. 45-a), atender e proteger as vítimas e
testemunhas (art. 45-i). O ônus da prova no "Juicio Oral” cabe a ele. Só a
5
ele e à defesa. O Juiz nem quer saber disso. Acusação e defesa ocupam o
mesmo espaço, inclusive nas salas das três audiências, em primeiro e no
segundo grau. Não há essa coisa de se pôr ao lado do Magistrado. Como?
Ele não é parte, tal qual a defesa? Ah, lá também não se usa toga ou beca e
todos, nada obstante, respeitam-se. O pronome de tratamento é muito
cortês. Não é esnobe, como aqui.
A oralidade é algo especialmente privilegiado. Os debates dão-se
imediatamente entre o Ministério Público e a Defesa, sem deslealdades e
frente aos Juízes. Tudo é decidido na mesma audiência. Todos estão
preparados para resolverem quaisquer questões jurídicas surgidas durante
as audiências. O contraditório estabelece-se de maneira muito transparente.
O Ministério Público respeita a Defesa e vice-versa. Não há ocultação de
provas, tampouco espaço para vaidades. Tudo é muito sereno e respeitoso.
Cada um cumpre o seu dever. O acusado é muitíssimo respeitado, aliás.
De toda maneira, não adianta mudar a lei se não mudarmos a cultura
jurídico-penal. Ela é inquisitiva, porque a nossa colonização é portuguesa,
europeia. Os nossos Juízes são inquisidores e o nosso Ministério Público
tem uma visão inteiramente distorcida do garantismo penal.
9
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Para finalizar, devemos atentar para a lição de Alberto Binder:
“Estabelecer o sistema acusatório ou adversarial e deixar para atrás o

sistema inquisitorial consiste em modificar o modo como a justiça penal
participa na gestão dos conflitos.”
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Para ele, a adoção plena do sistema acusatório “permite-nos

abandonar o modo inquisitorial que, com seu formalismo, sua negligência
com as pessoas, seu sigilo e desprezo pela atividade das partes,
demonstrou ser tanto um sistema ineficiente quanto arbitrário.”[4]
NOTAS:
1)
José Frederico Marques identificava no Processo Penal a chamada
“crise de instância” ou, como preferia Carnelutti, “crise do procedimento”,
consistente, nas palavras do mestre italiano, em “um modo de ser anormal

do procedimento, pelo qual lhe é paralisado o curso, temporária ou
definitivamente.” Também alguns referiam o fenômeno como “crise
processual”, como era o caso de José Alberto dos Reis, citado por
Frederico Marques. Haveria três espécies de crises, a saber: a suspensão da
instância, a absolutio ab instantia e a cessação da instância. (Elementos
de Direito Processual Penal, Volume II, Campinas: Bookseller, 1998, página
218).
2)

Esta afirmação, bastante pertinente, foi feita em post lançado em um
grupo de WhatsApp, no dia 19 de novembro de 2018, por Leonel González
Postigo, Diretor de Capacitação do Centro de Estudos de Justiça das
Américas (CEJA).

3)

BINDER, Alberto, “Estudios sobre el nuevo Proceso Penal –
Implementación y puesta en práctica”, Montevideo/Uruguay: Fundación de
Cultura Universitaria, 2017, p. 21.

4)

BINDER, Alberto, “Código del Proceso Penal – Reflexiones sobre el nuevo
sistema procesal penal en Uruguay”, Montevidéu: Universidad de
Montevideo – Facultad de Derecho, 2018, p. 30.
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Pós-graduando em Direito Processual
Civil pela Faculdade Damásio, São Paulo SP. Pós-graduado em Direito Civil pela
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Campo Grande - MS. Bacharel em Direito
graduado pela Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia (UESB), Vitória da
Conquista - BA.
RESUMO: Este artigo aborda o dano moral em razão da perda do tempo
útil por consumidores, ocasionada por mau atendimento, desídia e
desrespeito por parte de fornecedores de produtos ou serviços. Será
tratada a conceituação de dano moral, os pressupostos para o seu
reconhecimento e a natureza da condenação. Em seguida, serão estudadas
as funções da boa-fé objetiva, e, por fim, serão comentadas decisões
5
judiciais, para se chegar à conclusão
de que a atual jurisprudência sobre o
tema está compatível a constitucionalização do Direito Civil e com
os princípios e paradigmas aplicáveis ao Direito Civil contemporâneo.
Palavras-chave: Perda do tempo útil. Responsabilidade civil. Dano moral.
Direito do Consumidor. Direito Civil.
RESUMEN: Este artículo aborda el daño moral debido a la pérdida del
tiempo útil por los consumidores, ocasionada por mala atención, desidia y
falta de respeto por parte de proveedores de productos o servicios. Se
tratará la conceptualización de daño moral, los supuestos para su
reconocimiento y la naturaleza de la condena. A continuación, se estudiarán
las funciones de la buena fe objetiva, y, finalmente, serán comentadas
decisiones judiciales, para llegar a la conclusión de que la actual
jurisprudencia sobre el tema es compatible con la constitucionalización del
Derecho Civil y con los principios y paradigmas aplicables al Derecho Civil
contemporáneo.
Palabras-clave: Pérdida del tiempo útil. Responsabilidad civil. Daño moral.
Derecho del Consumidor. Derecho Civil.
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Sumário: Introdução. 1. Dano moral. 2. Boa-fé objetiva. 3. Perda do tempo
útil. 4. Decisões judiciais. Considerações Finais. Referências Bibliográficas.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como principal objetivo tratar do dano
moral em razão da perda do tempo útil, situação caracterizada quando
consumidores, em virtude de situações intoleráveis, marcadas por mau
atendimento, desídia e desrespeito, veem-se compelidos a sair de sua
rotina para solucionar problemas enfrentados em relações de consumo
causados por atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores de
produtos ou serviços.
Para tanto, será tratada de maneira sucinta a conceituação de dano
moral apresentada pela doutrina e pela jurisprudência nacionais, além das
regras e princípios jurídicos responsáveis em fixar os parâmetros de
reparabilidade do dano moral, os pressupostos para o seu reconhecimento
e a natureza da respectiva condenação.
Em seguida, serão abordadas as funções da boa-fé objetiva no Direito
Civil contemporâneo, com ênfase na interpretação e integração dos
contratos, na proibição ao abuso de direito e no surgimento dos deveres
anexos (ou laterais) dos contratos.
Por fim, serão comentadas diversas decisões judiciais, através das
quais os tribunais vêm admitindo, ao longo dos últimos anos, a reparação
civil de danos morais pela perda do tempo útil (ou livre), porquanto a
usurpação do tempo útil do consumidor causada por falha no fornecimento
de produtos ou serviços deve ensejar a reparação por dano
extrapatrimonial.
Em sede de conclusão, o artigo irá analisar se o atual posicionamento
da jurisprudência sobre o tema está compatível com o fenômeno
deconstitucionalização do Direito Civil, com os princípios da função social,
da probidade, da boa-fé, da solidariedade, do devido processo legal e da
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proteção da confiança, e com os paradigmas da eticidade, sociabilidade e
operabilidade do Direito Civil.
1. DANO MORAL
A Constituição da República de 1988, ao tratar dos direitos e garantias
fundamentais, reconhece expressamente a reparabilidade dos danos
morais, por meio dos incisos V e X do seu artigo 5º:
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Art. 5º [...]
V - é assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem;
[...]
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente
5
de sua violação;
No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa
do Consumidor - estabelece que a efetiva prevenção e reparação de danos
morais é um direito básico do consumidor (art. 6º, VI).
Por sua vez, o Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406/2002, prevê o
dever de reparação dos danos morais através da combinação dos artigos
186 e 187, que definem o que vem a ser ato ilícito, com o artigo 927, que
trata da obrigação de indenizar:
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. 187. Também comete ato ilícito o titular de
um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes.
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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.
A definição de dano moral cunhada por Pablo Stolze e Rodolfo
Pamplona (2014, p. 107) relaciona este instituto com a ideia de lesão a um
direito da personalidade que possui caráter extrapatrimonial (conteúdo não
pecuniário):
O dano moral consiste na lesão de direito cujo
conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente
redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos
afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a
esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da
personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade,
vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados
constitucionalmente.
Na lição de Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto
(2014, p. 331;336), o dano moral é definido “como uma lesão a um interesse
existencial concretamente merecedor de tutela. Para os eminentes autores,
o conceito de dano moral, sobretudo em razão da evolução da sociedade,
deve ser buscado mais na doutrina e na jurisprudência do que nas leis:
O dano moral é categoria cuja construção é
fundamentalmente jurisprudencial, apoiada no
contributo de gerações sucessivas de juristas. Quem
quiser conhecê-lo deve ir à doutrina e aos julgados.
Neste particular, as leis dizem pouco, e não poderiam,
na verdade, dizer muito sem prejudicar sua natural
evolução.
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Contudo, é certo que o surgimento de danos morais não depende da
ocorrência de sentimentos prévios de dor, mágoa ou sofrimento por parte
da vítima:
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Ocorre que o dano moral nada tem a ver com a
dor, mágoa ou sofrimento da vítima ou de seus
familiares. O pesar e consternação daqueles que
sofrem um dano extrapatrimonial não passam de
sensações subjetivas, ou seja, sentimentos e vivências
eminentemente pessoais e intransferíveis, pois cada
ser humano recebe os golpes da vida de forma única,
conforme o seu temperamento e condicionamentos.
(BRAGA NETTO; CHAVES; ROSENVALD, 2014, p. 332).
O Enunciado nº 445 da V Jornada de Direito Civil, referindo-se ao
artigo 927 do Código Civil, preconiza que o “dano moral indenizável não
pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos
desagradáveis como dor ou sofrimento”.
5

Por conseguinte, é desnecessário provar o estado psicológico da
vítima para que esta faça jus a uma reparação pelo dano moral sofrido,
porquanto tal espécie de dano decorre do próprio fato, conforme o
magistério de Guilherme de Castro (2009, p. 180):
Para obter a reparação, não há necessidade de
prova de estado psicológico. Basta demonstrar a
ocorrência do fato que, em circunstâncias normais, o
enseja. Diz-se que o abalo está in re ipsa (o intuito é
expressar que ele decorre automaticamente do
acontecido, do próprio fato).
Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no
ano de 2012, ao julgar o Recurso Especial nº 1.292.141/SP[1], entendeu ser
dispensável “a comprovação de dor e sofrimento, sempre que demonstrada
a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana”.
Entretanto, deve-se ter em mente que descontentamentos cotidianos,
ou até mesmo meros aborrecimentos inerentes a prejuízo material não
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possuem o condão de gerar danos morais, conforme esclarece o Enunciado
nº 159 da III Jornada de Direito Civil[2].
Para fixar o valor devido a título de reparação por danos morais, a
doutrina e a jurisprudência entendem que a quantia deverá ser estipulada
de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
levando-se em consideração as condições econômicas do ofensor e da
vítima, de modo a alcançar a função reparadora e pedagógica da
indenização. Tal posicionamento é adotado na obra de Elpídio Donizetti e
Felipe Quintella (2017, p. 424):
Cabe ao prudente arbítrio do julgador, portanto,
estipular equitativamente o montante devido,
mediante a análise das circunstâncias do caso
concreto e segundo os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. Isso porque a finalidade da
indenização é de justamente compensar o ofendido
pelo constrangimento que lhe foi imposto e, por outro
lado, desestimular o autor do dano de, no futuro,
praticar atos semelhantes. Nesse sentido, fala-se
no caráter reparador e pedagógico da indenização.
[...] Deve-se considerar, ainda, para fins de
quantificação da indenização, circunstâncias tais como
as condições econômicas da vítima e do ofensor.
Ademais, é digno de nota que o Poder Judiciário (conforme será
evidenciado através de decisões judicias a serem comentadas no presente
artigo), vem conferindo também um caráter punitivo às condenações
aplicadas, em consonância com o Enunciado nº 379 da IV Jornada de
Direito Civil, que possui o seguinte teor:
379 – Art. 944: O art. 944, caput, do Código Civil
não afasta a possibilidade de se reconhecer a função
punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil.
2. BOA-FÉ OBJETIVA
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Segundo Judith Martins-Costa (1998, p. 15), a boa-fé, em sua acepção
objetiva, atua na seara contratual com direção tríplice: i) representa norma
de interpretação e integração do contrato; ii) limita o exercício de direitos
subjetivos; iii) serve como fonte de direitos e obrigações para os sujeitos da
relação contratual.
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A função interpretativa da boa-fé é prevista expressamente pelo artigo
113 do Código Civil, segundo o qual “os negócios jurídicos devem ser
interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.
Conforme ensina Sílvio Venosa (2007, p. 348), a boa-fé objetiva serve
de base para a interpretação de todas as fases do contrato (pré-contratual,
execução e pós-contratual), sendo de elevada importância “a atividade do
juiz na aplicação do Direito ao caso concreto”.
O artigo 422 do Código Civil, ao prescrever que “os contratantes são
obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua
execução, os princípios de probidade e boa-fé”, tratou da função integrativa
5
da boa-fé.
Por sua vez, a função de limitação ou controle do exercício de direitos
subjetivos desempenhada pela boa-fé pode ser encontrada no artigo 187
do Código Civil, haja vista tal regra prescrever que também “comete ato
ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos
bons costumes”.
Por fim, possui a boa-fé objetiva a função de criar direitos e
obrigações para os sujeitos da relação contratual. Isto é: em decorrência da
boa-fé e a despeito da ausência de regra legal ou contratual específica,
surgem os deveres anexos (ou laterais) de conduta, que devem ser
cumpridos em todas as fases contratuais (pré-contratual, contratual e póscontratual) (MARTINS-COSTA, 1998, p. 15).
Assim, o Enunciado 24 da I Jornada de Direito Civil reconhece que, em
virtude do princípio da boa-fé, o descumprimento dos deveres anexos
constitui espécie de inadimplemento contratual que independe da
existência de culpa.
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Como exemplos de deveres anexos (ou laterais), podem ser citados os
deveres de cuidado, respeito, informação, confiança, lealdade e probidade,
colaboração ou cooperação, honestidade, razoabilidade, equidade,
transparência, aconselhamento, segredo, dentre outros.
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3. PERDA DO TEMPO ÚTIL
O Direito Civil contemporâneo se vê inexoravelmente marcado pelo
fenômeno da constitucionalização, que preconiza a proteção da pessoa
humana como tema de principal importância para o ordenamento jurídico,
sendo reconhecida a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, isto é, a
aplicação imediata destas normas constitucionais nas relações entre
particulares, conforme ensina Flávio Tartuce (2016, p. 72):
Ora, a Constitucionalização do Direito Civil nada
mais é do que um diálogo entre o Código Civil e a
Constituição (Direito Civil Constitucional). Com isso se
vai até a Constituição, onde repousa a proteção da
pessoa como máxime do nosso ordenamento jurídico
(personalização).
Para que essa proteção seja possível, deve-se
reconhecer a eficácia horizontal dos direitos
fundamentais, ou seja, que as normas que protegem a
pessoa, previstas no Texto Maior, têm aplicação
imediata nas relações entre particulares. A porta de
entrada dessas normas protetivas, nas relações
privadas, pode se dar por meio das cláusulas gerais
(eficácia horizontal mediata), ou mesmo de forma
direta (eficácia horizontal imediata).
Por conseguinte, o Código Civil é marcado por três paradigmas
centrais: i) a eticidade, que proclama a observância dos valores éticos nas
relações jurídicas; ii) a sociabilidade, segundo a qual a autonomia da
vontade e a propriedade privada passam a ser relativizadas pela função
social; iii) a operabilidade, que consiste na facilitação para o exercício dos
direitos, através de soluções viáveis e simples para a efetivação do direito
nos casos concretos.
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Nesse contexto e com base no princípio da função social da
responsabilidade civil, a doutrina e a jurisprudência vêm reconhecendo a
existência de novos danos indenizáveis, dentre os quais se situa o dano
moral pela perda do tempo útil.
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Com base em tal entendimento, os tribunais admitem a reparação civil
de danos morais quando, em situações intoleráveis de mau atendimento,
desídia e desrespeito, os consumidores são compelidos a sair de sua rotina
e perder o seu tempo útil (ou livre) para solucionar problemas cotidianos
causados por atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores de
produtos ou serviços.
Por vezes, a usurpação do tempo livre pode se dar sob a aparência de
exercício regular de direito por parte de determinada pessoa jurídica. No
entanto, deve-se ter em mente que, de acordo com o artigo 187 do Código
Civil, restará configurado o abuso de direito sempre que o seu titular
exceder “os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé
ou pelos bons costumes”.
5
A propósito, vem a calhar o Enunciado nº 37 da I Jornada de Direito
Civil e o Enunciado nº 414 da V Jornada de Direito Civil, que, com
fundamento nos princípios da solidariedade, devido processo legal e
proteção da confiança, classificam o abuso de direito como um ato ilícito
objetivo:
37 – Art. 187: A responsabilidade civil decorrente
do abuso do direito independe de culpa e
fundamenta-se somente no critério objetivofinalístico.
414 – Art. 187: A cláusula geral do art. 187 do
Código Civil tem fundamento constitucional nos
princípios da solidariedade, devido processo legal e
proteção da confiança, e aplica-se a todos os ramos
do direito.
Em artigo publicado no ano de 2012, Vitor Guglinski discorreu sobre o
dano moral pela perda do tempo útil, atentando para o reconhecimento
19
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

desta hipótese deresponsabilidade civil por parte da jurisprudência, bem
como trazendo valiosa definição da lavra de Leonardo de Medeiros Garcia:
A ocorrência sucessiva e acintosa de mau
atendimento ao consumidor, gerando a perda de
tempo útil, tem levado a jurisprudência a dar seus
primeiros passos para solucionar os dissabores
experimentados por milhares de consumidores,
passando a admitir a reparação civil pela perda do
tempo livre. Sobre o tema, LEONARDO DE MEDEIROS
GARCIA leciona:
“Outra forma interessante de indenização por
dano moral que tem sido admitida pela jurisprudência
é a indenização pela perda do tempo livre do
consumidor. Muitas situações do cotidiano nos trazem
a sensação de perda de tempo: o tempo em que
ficamos “presos” no trânsito; o tempo para cancelar a
contratação que não mais nos interessa; o tempo para
cancelar a cobrança indevida do cartão de crédito; a
espera de atendimento em consultórios médicos etc.
A maioria dessas situações, desde que não cause
outros danos, deve ser tolerada, uma vez que faz
parte da vida em sociedade. Ao contrário, a
indenização pela perda do tempo livre trata de
situações intoleráveis, em que há desídia e
desrespeito aos consumidores, que muitas vezes se
veem compelidos a sair de sua rotina e perder o
tempo livre para soluciona problemas causados por
atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores.
Tais situações fogem do que usualmente se aceita
como “normal”, em se tratando de espera por parte
do consumidor. São aqueles famosos casos de call
center e em que se espera durante 30 minutos ou
mais, sendo transferido de um atendente para o
outro. Nesses casos, percebe-se claramente o
desrespeito ao consumidor, que é prontamente
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atendido quando da contratação, mas, quando busca
o atendimento para resolver qualquer impasse, é
obrigado, injustificadamente, a perder seu tempo livre.
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No tópico seguinte do presente trabalho, serão colacionadas decisões
judicias que, ao longo dos últimos anos, entenderam pela viabilidade da
reparação de danos morais oriundo da usurpação do tempo útil, de modo a
possibilitar a compreensão dos parâmetros utilizados pelo Poder Judiciário
a respeito do tema.
4. DECISÕES JUDICIAIS
No ano de 2012, a Quinta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro, ao julgar o Recurso Inominado nº 002502489.2009.8.19.0202[3], condenou uma empresa a indenizar os danos morais
sofridos por um morador que teve o telhado e a fiação da energia elétrica
da sua residência destruídos, em razão de um acidente provocado por um
caminhão de propriedade da ré.
5

Conforme consta da decisão, os danos morais restaram configurados
porque, em razão do acidente, o autor fora privado dos serviços de energia
elétrica e de telefonia, ao passo que a empresa ré, ao invés de solucionar de
maneira simples o problema que causou, manteve-se inerte até a
propositura da ação judicial, acarretando perda de tempo útil ao autor e
contrariando os deveres de cooperação e zelo.
A Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em
2012, através do julgamento da Apelação Cível nº 000121029.2006.8.19.0210[4], condenou uma empresa concessionária de serviço
público a pagar danos morais a um morador que teve o muro da sua
residência destruído por um ônibus da referida empresa.
Decorridos mais de sete anos da data do acidente, a empresa se
recusou a fazer os reparos devidos, apesar de o morador ter apresentado
orçamentos, e de o problema ser de fácil solução. Por tal razão, o Tribunal
entendeu que a condenação em danos morais, além de compensar o
tempo útil perdido pelo morador, possui também caráter punitivo, com
vistas a evitar a reiteração da conduta por parte da empresa ré.
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Ainda no ano de 2012, a Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro, ao julgar a Apelação Cível nº 0000884-57.2011.8.10.0028[5],
baseou-se na perda do tempo útil para condenar uma empresa fornecedora
de automóveis ao pagamento de danos morais ao antigo proprietário de
um veículo.
Isso porque a referida empresa adquirira um veículo, mas, decorrido
um ano e dois meses desde a celebração do negócio, deixou de regularizar
a titularidade do automóvel perante o Departamento Estadual de Trânsito.
Em virtude de tal comportamento, o antigo proprietário foi
surpreendido com o recebimento de uma notificação de infração de
trânsito, apesar de o veículo não mais lhe pertencer, e, por conseguinte,
viu-se obrigado a perder o seu tempo útil em sucessivas tratativas para
solucionar o problema, ao passo que a empresa, mesmo após detectar a
falha na prestação do serviço, não procedeu à imediata solução do
problema.
Em 2013, a Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro
deu
provimento
à
Apelação
Cível
nº
000184631.2011.8.19.0206[6] para condenar empresas fornecedoras ao pagamento
de danos morais a uma consumidora que gastou o seu tempo útil, por
cerca de quatro meses, com tentativas frustradas de solucionar problemas
apresentados por um aparelho de televisão.
O mesmo órgão julgador, através do julgamento da Apelação Cível nº
0021431-38.2010.8.19.0066[7], também em 2013, manteve a condenação
sofrida pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
(Detran-RJ), consistente no pagamento de danos morais a um cidadão que
sofrera perda de tempo útil, frustração e aborrecimentos em razão de
informações e orientações mal prestadas pela Administração Pública
durante o procedimento de reabilitação da sua Carteira Nacional de
Habilitação.
A Quinta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no
ano de 2013, deu provimento ao Recurso Inominado nº 000457471.2013.8.19.0207[8] para condenar uma empresa de telefonia a pagar
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indenização por danos morais decorrentes da perda de tempo útil
experimentada por uma consumidora para realizar reclamações junto à
empresa, que permaneceu inerte na solução do problema.
No
julgamento
do
Recurso
Inominado
nº
001764298.2012.8.19.0021[9], o mesmo órgão julgador, no ano de 2013, condenou
uma instituição financeira ao pagamento de danos morais a um correntista.
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Neste caso, os danos morais decorreram da perda do tempo útil
sofrida pelo correntista na tentativa de obter junto ao banco o estorno de
cobrança referente a transações bancárias desconhecidas, realizadas por
meio de cartão de crédito nunca recebido por ele.
Em 2014, o mesmo órgão colegiado deu provimento ao Recurso
Inominado nº 0001846-31.2011.8.19.0206[10] para condenar uma empresa
ao pagamento de indenização por danos morais à vítima de um acidente de
trânsito.
5
Segundo consta da decisão,
a vítima do acidente percorreu uma
verdadeira “via crucis” extrajudicial na tentativa de obter a restituição dos
valores gastos junto à empresa, isto é: a vítima vivenciou uma situação que

extrapolou a esfera do razoável e que configura dano moral indenizável, em
consequência da perda do tempo útil experimentada.
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 2014, deu
provimento ao Recurso Especial nº 1.443.268/DF[11] para condenar uma
empresa distribuidora de veículos ao pagamento de danos morais a um
consumidor que, após adquirir um veículo zero quilômetro, necessitou levalo à oficina mecânica por diversas vezes, em razão de reiteradas panes
apresentadas pelo produto.
No
julgamento
do
Recurso
Inominado
nº
034012864.2012.8.19.0001[12], a Quinta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro, em 2014, condenou uma instituição de ensino a indenizar
um estudante pelos danos morais decorrentes da indevida negativa de
emissão de certificado de conclusão de curso.
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Segundo a decisão, o dano moral constituiu-se in re ipsa, por
consequência lógica da perda de tempo útil experimentada pelo estudante,
que desde o ano de 2010 realizou reclamações junto à instituição de
ensino, permanecendo esta inerte na solução do problema e privando
estudante de um requisito essencial para o exercício de sua profissão.
A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no ano
de 2014, negou provimento ao Agravo na Apelação Cível nº 03216099[13] e manteve a condenação em danos morais a ser paga a um
consumidor pela Companhia Energética de Pernambuco (Celpe).
Conforme consta do acórdão, para tentar solucionar débitos que lhe
foram erroneamente imputados, o consumidor manteve tratativas
infrutíferas com a companhia de energia elétrica durante três meses, o que
lhe ocasionou a perda de seu tempo útil e, consequentemente, danos
morais indenizáveis.
No ano de 2016, a Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, através do julgamento da Apelação Cível nº
1.0452.13001988-1/001[14], condenou uma empresa organizadora de
eventos esportivos a pagar indenização a quatro torcedores que não
conseguiram entrar em uma arena esportiva.
Segundo consta dos autos, os torcedores, embora tenham comprado
os ingressos e chegado cinco horas antes do início da partida de futebol,
não conseguiram entrar no estádio por falha dos serviços da empresa ré, o
que corresponde a uma falha no serviço que provoca a perda considerável
do tempo útil do consumidor, ensejando reparação por dano
extrapatrimonial.
Em 2017, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça negou
provimento ao Recurso Especial nº 1.662.808/MT[15] interposto pelo Banco
do Brasil, mantendo, por unanimidade, a condenação por danos morais a
ser paga pela instituição financeira a um consumidor que passou mais de
duas horas em uma fila de espera de uma agência bancária.
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Segundo o acórdão de julgamento, a espera por atendimento em fila
de banco, quando excessiva ou associada a outros constrangimentos, é
capaz de ensejar condenação por danos morais.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Ainda no ano de 2017, a Terceira Turma do STJ negou provimento ao
Agravo em Recurso Especial nº 1.132.385/SP[16], através de decisão
monocrática do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, mantendo a
condenação por danos morais a ser paga por um provedor de internet a
uma consumidora.
A decisão do Ministro Relator, baseada na teoria do desvio produtivo
do consumidor, concluiu que a falta de pronta solução ao vício apresentado
pelo serviço fez com que a consumidora necessitasse se afastar “da sua
seara de competência” para tratar do problema, que deveria ter sido
solucionado administrativamente pela fornecedora, o que fez surgir dano
moral indenizável.
Em 2018, o mesmo órgão julgador, através de decisão monocrática do
5
Ministro Marco Aurélio Bellizze, conheceu do Agravo em Recurso Especial
nº 1.260.458/SP[17] para rejeitar o Recurso Especial interposto pelo do
Banco Santander, mantendo a condenação desta instituição financeira ao
pagamento de danos morais a uma correntista, com base na teoria do
desvio produtivo do consumidor.
De acordo com o Ministro Relator, restou evidenciado nos autos que a
consumidora sofreu dano moral por ter sido submetida a verdadeiro
“calvário”, durante três anos, para que obtivesse o estorno de
encargos bancários indevidos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do presente trabalho, viu-se que os danos morais, cujas
definições doutrinárias e jurisprudenciais são no sentido de relacioná-lo à
ideia de lesão a direito da personalidade ou a um interesse existencial
merecedor de tutela, têm a sua reparabilidade prevista expressamente na
Constituição da República, no Código de Defesa do Consumidor e no
Código Civil.
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Para a condenação por danos morais, não se faz necessária a
comprovação do estado psicológico de dor, mágoa ou sofrimento por parte
da vítima, devendo ser considerado, na condenação, as condições pessoais
da vítima e do agressor, levando-se em conta o caráter reparador,
pedagógico e punitivo da indenização.
O artigo também abordou a tríplice função da boa-fé objetiva, no
sentido de: i) representar norma de interpretação e integração dos
contratos; ii) limitar o exercício de direitos subjetivos, evitando o abuso de
direito; iii) servir como fonte de direitos e obrigações para os sujeitos da
relação contratual, criando os deveres anexos (ou laterais) dos contratos,
tais como os deveres de cuidado, respeito, informação, confiança, lealdade
e probidade, colaboração ou cooperação, honestidade, razoabilidade,
equidade, transparência, aconselhamento e segredo.
Nesse sentido, vem a calhar o Enunciado nº 411 da V Jornada de
Direito Civil, segundo o qual o “descumprimento de contrato pode gerar
dano moral quando envolver valor fundamental protegido pela
Constituição Federal de 1988”.
Destarte, os tribunais pátrios vêm admitindo a reparação civil de
danos morais pela perda do tempo útil (ou livre) quando os consumidores
são compelidos a sair de sua rotina para solucionar problemas enfrentados
em relações de consumo, causados por atos ilícitos ou condutas abusivas
dos fornecedores de produtos ou serviços, sempre que evidenciadas
situações intoleráveis de mau atendimento, desídia e desrespeito.
Assim, o atual posicionamento da jurisprudência sobre o tema se
mostra compatível com a constitucionalização do Direito Civil, que apregoa
a eficácia horizontal dos direitos fundamentais para possibilitar a efetiva
proteção da pessoa humana no ordenamento jurídico.
Nesse aspecto, cabe referir o Enunciado nº 167 da III Jornada de
Direito Civil, que, em referência aos artigos 421 a 424 do Código Civil (que
tratam dos princípios da função social, probidade e boa-fé), chama a
atenção para a proximidade principiológica existente entre o Código de
Defesa do Consumidor e o Código Civil:
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167 – Arts. 421 a 424: Com o advento do Código
Civil de 2002, houve forte aproximação principiológica
entre esse Código e o Código de Defesa do
Consumidor no que respeita à regulação contratual,
uma vez que ambos são incorporadores de uma nova
teoria geral dos contratos.
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A título de conclusão, pode ser afirmado que o combate à usurpação
do tempo útil do consumidor (ao reconhecer tal situação como capaz de
ensejar um dano indenizável) é uma providência que vai ao encontro dos
princípios da solidariedade, do devido processo legal e da proteção da
confiança, evitando o abuso de direito e pautando as relações privadas com
base nos paradigmas da eticidade, sociabilidade e operabilidade do Direito
Civil.
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[1] DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOSMORAIS. ACIDENTE EM OBRAS DO RODOANEL MÁRIO COVAS.
NECESSIDADE DEDESOCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE RESIDÊNCIAS. DANO
MORAL IN RE IPSA. 1. Dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento,
sempre quedemonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da
pessoahumana. 2. A violação de direitos individuais relacionados à moradia,
bemcomo da legítima expectativa de segurança dos recorrentes,caracteriza
dano moral in re ipsa a ser compensado. 3. Por não se enquadrar como
excludente de responsabilidade, nostermos do art. 1.519 do CC/16, o
estado de necessidade, embora nãoexclua o dever de indenizar,
fundamenta a fixação das indenizaçõessegundo o critério da
proporcionalidade. 4. Indenização por danos morais fixada em R$ 500,00
(quinhentosreais) por dia de efetivo afastamento do lar, valor a ser
corrigidomonetariamente, a contar dessa data, e acrescidos de
5
jurosmoratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês na
vigênciado CC/16 e de 1% (um por cento) ao mês na vigência do
CC/02,incidentes desde a data do evento danoso. 5. Recurso especial
provido. (STJ, REsp 1.292.141 / SP (2011/0265264-3), Terceira Turma, Rel.
Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/12/2012, publicado em 12/12/2012)
[2] 159 – Art. 186: O dano moral, assim compreendido todo dano
extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento
inerente a prejuízo material.
[3] PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUINTA
TURMA RECURSAL CÍVEL Recurso nº: 0025024-89.2009.8.19.0202
Recorrente: JORGE FRANCISCO Recorrido: TRANSTERM LTDA. VOTO
Relação de Consumo. Ar. 17 do CDC. Caminhão baú destrói fiação de
energia elétrica e telhado da residência do autor. Pleito de reparo do
telhado e de indenização por danos morais. A sentença recorrida julgou
improcedentes os pedidos, ao argumento de que o autor não comprovou
que o alegado acidente tenha ocorrido (fls. 33-36). Sentença que não deu
correta solução à lide e merece reforma. A relação jurídica entre as partes é
de consumo, pois o autor se enquadra na condição de consumidor por
equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. As preliminares foram
corretamente afastadas. O autor narra que em 10/09/2009 caminhão do
29
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tipo baú de propriedade da recorrida atingiu a fiação elétrica e de telefonia
de sua residência, abalando as estruturas do poste de energia e destruindo
o telhado que cobre a garagem do muro de sua casa. Em contestação a ré
não nega o acidente, ou a propriedade do veículo, fatos que se tornaram
incontroversos, limitando-se a sustentar que o autor não comprovou a
culpa exclusiva do condutor do veículo. Verifico que na inicial o autor
indicou o dia e hora dos fatos; a placa do caminhão, o nome do motorista,
sua identidade, número da carteira de habilitação e endereço residencial do
condutor do veículo, a demonstrara que este parou após o acidente. Em
contestação a recorrida não impugna especificamente os dados fornecidos
pelo autor relativos ao condutor, que também se presumem verdadeiros. O
autor instruiu a inicial com fotos de sua residência que comprovam as
avarias no telhado e na fiação (fls. 09-13). Assim, comprovado o acidente e
as avarias, competia à recorrida fazer a prova de que este decorreu de fato
exclusivo de terceiro, do consumidor ou de força maior, o que não ocorreu.
Responsabilidade objetiva da ré, sendo despicienda a discussão acerca da
culpa. Registro que embora tenha a recorrida alegado em defesa que a
fiação estava baixa e em desconformidade com o padrão estabelecido pelo
Código de Posturas do Município, não produziu prova mínima a corroborar
suas assertivas (art. 333, II, do CPC). Comprovado o dano, o nexo causal e
conduta culposa da ré, exsurge o dever de indenizar. Assim, merece
prosperar o pleito para que a ré proceda ao reparo do telhado. Quanto a
danos morais, entendo que estes restaram configurados, pois em
decorrência do acidente o autor ficou sem luz e serviço de telefonia.
Ademais, a conduta da ré mostrou-se contrária aos deveres de cooperação
e zelo com o consumidor, pois, ciente de sua responsabilidade pelo evento
danoso, obrigou o autor, a ajuizar ação judicial para solucionar problema
simples, com evidente perda de tempo útil. Em observância ao princípio da
razoabilidade, fixo o quantum indenizatório em R$ 1.500,00. Ante o exposto
dou provimento ao recurso interposto pelo autor para julgar procedente o
pedido e: 1- condenar a ré a efetuar o conserto do telhado da garagem do
autor no prazo de 20 dias, sob pena de multa única que fixo em R$
1.400,00, ficando a obrigação de fazer convertida em perdas e danos neste
valor; 2- condenar o réu a pagar ao autor a quantia de $ 1.500.00 a título de
indenização por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de
juros legais de 1% ao mês a contar da publicação desta decisão. Sem ônus
por se tratar de recurso com êxito. Dê-se vista à Defensoria Pública. Rio de
Janeiro, 09 de fevereiro de 2012. Marcia de Andrade Pumar Juíza de
Direito (TJ-RJ, RI 0025024-89.2009.8.19.0202, Quinta Turma Recursal, Rel.
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Marcia de Andrade Pumar, julgado em 09/02/2012, publicado em
23/03/2012)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

[4] "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE
CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COLISÃO DO COLETIVO DA
CONCESSIONÁRIA NO MURO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. CONSUMIDOR
POR EQUIPARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO RESTRITA AOS DANOS MORAIS E
JUROS MORATÓRIOS. PERDA DO TEMPO ÚTIL. CARÁTER PUNITIVO. JUROS
MORATÓRIOS QUE INCIDEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTE
E. STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Na presente hipótese, a empresa
ré não nega o fato, pretende apenas a exclusão da condenação nos danos
morais ou sua redução, bem como alteração do termo a quo para
incidência dos juros moratórios. 2. O fato ocorreu em 15/06/2004.3.
Evidente a resistência da empresa/ré, que, recusando-se a pagar os
orçamentos apresentados e/ou fazendo exigências ao autor, outra
alternativa não lhe restou do que a de acertadamente recorrer ao
judiciário.4. Decorridos mais de sete anos de luta para recuperar o muro de
sua residência, se encontra escorreita a indenização fixada.5. A perda do
tempo útil na busca de solução5 para recuperar o muro danificado de tão
fácil solução, conduz à fixação de dano moral.6. Precedentes
jurisprudenciais.7. O dano moral, além de compensar o tempo perdido pelo
apelado, também, possui cunho punitivo, com o fito de evitar a reiteração
da conduta por parte da empresa/ré apelante.8. Comprovada a
reprovabilidade da conduta da apelante, os danos morais merecem ser
imediatamente reparados, não havendo como acolher a pretensão de
redução do seu valor, que foi arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).9.
Também não há como acolher a pretensão de alteração do termo a quo de
incidência dos juros moratórios, que a parte ré pretende transferir para a
data da publicação da sentença.10. Juros moratórios em caso de
responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso.11.
Desprovimento do recurso por ato do Relator." (TJ-RJ, APL 000121029.2006.8.19.0210, Vigésima Câmara Cível, Rel. Des. Leticia Sardas, julgado
em: 27/03/2012, publicado em: 16/05/2012)
[5] DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
ALIENAÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO ULTIMADA PELO
ADQUIRENTE DO AUTOMÓVEL. DEVER LEGAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
POSTERIOR. DANO MORAL. CABIMENTO. INÉRCIA DO FORNECEDOR DO
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SERVIÇO EM REGULARIZAR O CADASTRO DO DETRAN E ASSUMIR A
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA MULTA. PERDA DO TEMPO
ÚTIL DO CONSUMIDOR INOCENTE. Compete ao adquirente de veículo
automotor, no prazo de trinta dias, promover as diligências necessárias à
emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV), informando ao Detran
a mudança de titularidade do bem (CTB, 123, I e § 1º). Ao omitir-se em tal
mister, o fornecedor de serviço causa prejuízo ao consumidor, surpreendido
com o recebimento de notificação de infração de trânsito um ano após a
celebração do negócio jurídico. Ao esquivar-se do pagamento da multa e
de assumir a responsabilidade pelos transtornos causados ao contratante
vulnerável, é evidente o cabimento de dano moral à hipótese, uma vez que
o infortúnio transcende o mero aborrecimento cotidiano. Conhecimento e
provimento do recurso. (TJ-RJ, APL 0000884-57.2011.8.10.0028, Nona
Câmara Cível, Rel. Rogério de Oliveira Souza, julgamento em: 01/11/2012,
publicado em: publicado em: 07/11/2012)
[6] AGRAVO INOMINADO. APELAÇÃO CÍVEL. TELEVISÃO. VÍCIO DO
PRODUTO. GARANTIA ESTENDIDA. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DA
QUANTIA PAGA, SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DO PRODUTO. CONDUTA
ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DO TEMPO ÚTIL DO
CONSUMIDOR. QUEBRA DA CONFIANÇA. A responsabilidade civil do
fornecedor de produto defeituoso independe da comprovação de culpa de
qualquer um dos componentes da cadeia de consumo, porquanto objetiva
e elidida apenas se comprovada a excludente do nexo causal. Por se tratar
de responsabilidade solidária entre todos os fornecedores, inclusive o
comerciante, o consumidor pode, à sua escolha, exercitar a pretensão
contra todos ou contra aquele que lhe for mais conveniente. Vício do
produto e falha na prestação do serviço incontroversos. É geradora de dano
moral, a resistência injustificada do fornecedor de bem de consumo
durável, em substituir o produto ou devolver o valor do preço pago, em
desrespeito aos direitos do consumidor hipossuficiente, compelido a
recorrer ao Poder Judiciário para ter resguardado direito expressamente
previsto em lei. Hipótese que não se amolda ao mero inadimplemento
contratual. Conhecimento e desprovimento do Agravo Inominado. (TJ-RJ,
APL 0001846-31.2011.8.19.0206, Nona Câmara Cível, Rel. Des. Rogério de
Oliveira Souza, julgado em 16/04/2013, publicado em 02/08/2013)
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[7] APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REABILITAÇÃO DA
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. IMPEDIMENTO SISTÊMICO RELATADO PELO
DETRAN DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INFORMAÇÕES E
ORIENTAÇÕES MAL PRESTADAS PELO DETRAN LOCAL. PERDA DE TEMPO
ÚTIL E ABORRECIMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO
DE AUTARQUIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS AO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO
CABIMENTO. As informações e orientações equivocadas prestadas ao
administrado que pretende reabilitar a sua Carteira Nacional de Habilitação,
que causam a perda de tempo útil, frustrações, aborrecimentos e despesas
ensejam a compensação e ressarcimentos pelos danos morais e materiais
causados. Violação do princípio que norteia a conduta da Administração
Pública. Orientação do STJ que, no julgamento de recurso repetitivo,
decidiu pelo não cabimento da condenação de honorários entre entidades
integrantes da mesma estrutura político-administrativa maior. Recurso ao
qual se dá parcial provimento. (TJ-RJ, APL 0021431-38.2010.8.19.0066, Nona
Câmara Cível, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, julgado em 16/04/2013,
publicado em 29/08/2013)
5

[8] RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA MÓVEL. OFERTA.
DESCUMPRIMENTO. PERDA DE TEMPO ÚTIL. DANO MORAL. REFORMA DA
SENTENÇA. A divergência entre a oferta e os valores faturados foi
demonstrada pela parte autora, não tendo a ré comprovado nenhum fato
modificativo ou extintivo do direito autoral (CPC, art. 333, inciso II). O dano
material apresentado pelo autor é fato incontroverso, consequência lógica
da inexistência de impugnação específica, razão pela qual merece prosperar
tal pleito. O dano moral decorre da perda de tempo útil experimentada pela
parte autora para realizar reclamações junto à ré, conforme protocolos
informados, a qual permaneceu inerte na solução do problema. O quantum
compensatório deve observar o tríplice aspecto da condenação
(punitivo/pedagógico/compensatório),
assim como
a
capacidade
econômica das partes, os valores indevidamente faturados e o princípio da
vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual vejo como razoável
a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Pelo exposto, dou provimento ao
recurso interposto pela parte autora para: i) condenar a ré ao pagamento
da quantia de R$ 120,00, em dobro, acrescida de juros de 1% a.m a partir
da citação e de correção monetária a partir do desembolso; ii) condenar a
ré ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00, acrescida de juros de 1% a.m a
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partir da citação e de correção monetária a partir da publicação do acórdão.
Sem ônus sucumbenciais. (TJ-RJ, RI 0004574-71.2013.8.19.0207, Quinta
Turma Recursal, Rel. Tula Correa de Mello Barbosa, julgado em 29/08/2013,
publicado em 05/11/2013)
[9] RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS.
ESTORNO. DEMORA. PERDA DE TEMPO ÚTIL. DANO MORAL
CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇCA. VOTO. A demanda tem como
causa de pedir danos decorrentes da cobrança de transações
desconhecidas realizadas por meio de cartão de crédito nunca recebido
pela parte autora. As faturas juntadas (fls. 15/22) revelam a perda de tempo
útil e desorganização financeira suportadas pela parte autora, tendo em
vista a relevante quantia cobrada, decorrente inclusive da obtenção de
créditos pessoais, assim como a demora da ré na realização do estorno,
registrando-se que os protocolos informados não foram objeto de
impugnação específica. Portanto, tendo em vista a caracterização do abalo
psíquico, voto no sentido de dar provimento ao recurso da parte autora
para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a
título de danos morais, corrigidos desde a publicação do acórdão e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação. Sem
ônus sucumbenciais. (TJ-RJ, RI 0017642-98.2012.8.19.0021, Quinta Turma
Recursal, Rel. Tula Correa de Mello Barbosa, julgado em 05/09/2013,
publicado em 18/11/2013)
[10] ACIDENTE DE TRANSITO. DANO MATERIAL. ORÇAMENTO.
INEXISTENCIA DE PROVA CONTRÁRIA. ONUS DA RÉ. PERDA DE TEMPO
ÚTIL. DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. Trata-se de demanda
decorrente de acidente de trânsito. A responsabilidade da ré no tocante ao
acidente foi extrajudicialmente admitida. Não se desincumbiu a ré do ónus
de desconstituir o orçamento apresentado pelo autor, o qual é compatível
com a dinâmica do acidente, tendo em vista a apresentação de peça de
defesa sem qualquer prova contrária. A verdadeira via crucis extrajudicial
percorrida pela parte autora para obter a restituição das quantias
despendidas em razão do acidente, a qual não foi objeto de impugnação
específica, autoriza o reconhecimento de dano moral, consequência lógica
da perda de tempo útil experimentada, a qual extrapolou a esfera do
razoável. Considerando a capacidade econômica das partes e os princípios
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da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, vejo
como razoável a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Pelo exposto, dou
provimento ao recurso da parte autora para: i) condenar a ré ao pagamento
da quantia de R$ 1.000,00, a título de dano material, acrescida de juros de
1% a.m e de correção monetária a partir do evento danoso; ii) condenar a
ré ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00, a título de compensação pelos
danos morais experimentados, acrescida de juros de 1% a.m a partir do
evento danoso e de correção monetária a partir da publicação do acórdão.
Sem ônus sucumbenciais. (TJ-RJ, RI 0001846-31.2011.8.19.0206, Quinta
Turma Recursal, Rel. Tula Correa de Mello Barbosa, julgado em 08/08/2013,
publicado em 19/02/2014)
[11] DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. INCOMPATIBILIDADE
ENTRE O DIESEL COMERCIALIZADO NO BRASIL E AS ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS DO PROJETO. PANES REITERADAS. DANOS AO MOTOR. PRAZO
DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO
MORAL. CABIMENTO. 1.- Configura vício do produto incidente em veículo
5
automotor a incompatibilidade, não informada ao consumidor, entre o tipo
de combustível necessário ao adequado funcionamento de veículo
comercializado no mercado nacional e aquele disponibilizado nos postos
de gasolina brasileiros. No caso, o automóvel comercializado, importado da
Alemanha, não estava preparado para funcionar adequadamente com o
tipo de diesel ofertado no Brasil. 2.- Não é possível afirmar que o vício do
produto tenha sido sanado no prazo de 30 dias, estabelecido pelo artigo
18, § 1º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, se o automóvel, após
retornar da oficina, reincidiu no mesmo problema, por diversas vezes. A
necessidade de novos e sucessivos reparos é indicativo suficiente de que o
veículo, embora substituídas as peças danificadas pela utilização do
combustível impróprio, não foi posto em condições para o uso que dele
razoavelmente se esperava. 3.- A jurisprudência do STJ orienta-se no
sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor
de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas
vezes, para reparos. 4.- Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1443268 / DF,
Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 03/06/2014, publicado
em 08/09/2014)
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[12] RECURSO nº 0340128-64.2012.8.19.0001 Recorrente: Marcos
Antônio Alves. Recorrido: Estácio de Sá. RELAÇÃO DE CONSUMO.
NEGATIVA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO.
REFORMA DA SENTENÇA. VOTO Em setembro de 2010, o autor concluiu o
Curso de Educação Física na Instituição de Ensino ré. Ao solicitar à ré a
emissão do certificado de conclusão de curso, esta lhe impôs a entrega da
monografia, no que foi atendida pelo autor, que, aliás, foi obrigado a pagar
R$230,00, pela orientação de um professor orientador de monografia,
indicado pela instituição ré. Frise-se que o comprovante de pagamento
juntado pelo autor às fls. 20 não indica a origem da cobrança. O autor alega
que, apesar de cumprir a exigência da ré, esta não aprovou a sua
solicitação, sob a alegação de que ele estava com uma nota abaixo da
média na disciplina "Basquete", mais precisamente nota 4,00, o que
impediria a expedição do certificado de conclusão de curso. Ocorre que o
autor alega que a sua verdadeira nota nesta disciplina é 8,00, segundo
informação dada pelo professor da matéria em sala de aula. Em
contestação, a ré não se manifestou acerca da alegação autor de que foi
obrigado a pagar R$230,00 por um professor orientador de monografia,
nem sobre o comprovante de pagamento de R$230,00 juntados pelo autor
às fls. 20, devendo, portanto, tal fato ser considerado incontroverso. E
quanto ao certificado de conclusão de curso, a ré alega que o impedimento
para a sua expedição se deu em razão de o autor estar com uma nota
abaixo da média na disciplina "Basquete". Contudo, a ré não se
desincumbiu do ônus de provar sua alegação, eis que não juntou qualquer
documento que comprovasse a referida nota. Desta feita, presumindo a
boa-fé do consumidor, reputo configurada a falha na prestação do serviço,
impondo-se a procedência dos pedidos formulados pelo autor. O dano
moral constitui-se in re ipsa, consequência lógica necessária da perda de
tempo útil para realizar, desde 2010, reclamações junto à ré, a qual
permaneceu inerte na solução do problema, privando o autor de um
requisito essencial para o exercício de sua profissão. A quantia fixada deve
observar
o
tríplice
aspecto
da
condenação
(punitivo/pedagógico/compensatório), razão pela qual vejo como mais
razoável a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, voto no
sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para: 1) condenar a ré
ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de
indenização por danos morais, acrescida de juros de 1% a.m a partir da
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citação e de correção monetária a partir da publicação do acórdão; 2)
condenar a ré ao pagamento da quantia de R$230,00 acrescida de juros de
1% a contar da citação e correção monetária a contar do desembolso; 3)
condenar a ré a substituir o registro da nota 4,00 da disciplina "Basquete"
para a nota 8,00, e a consequente expedição do certificado de conclusão de
curso, tudo no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$100,00. Sem
ônus sucumbenciais. Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2014 TULA CORRÊA
DE MELLO BARBOSA JUÍZA RELATORA PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONSELHO RECURSAL (TJ-RJ, RI
0340128-64.2012.8.19.0001, Quinta Turma Recursal, Rel. Tula Correa de
Mello Barbosa, julgado em: 06/02/2014, publicado em: 06/05/2014)
[13] DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO DE AGRAVO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA EM SEDE DE
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS
ERRONEAMENTE IMPUTADOS AO AUTOR. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DEMORA INJUSTIFICADA NA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS. PERDA DO
5
TEMPO ÚTIL. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Segundo a Teoria da Perda do Tempo Útil/Livre a conduta
perpetrada pelo prestador de serviços, que venha a criar eventual
circunstância que imponha ao consumidor o desperdício de seu tempo útil,
gera dano extrapatrimonial indenizável. 2. Para solucionar os problemas
aqui expostos, o autor fora obrigado a manter tratativas com a ré pelo
imoderado lapso temporal de 03 (três) meses, ocasionando, dessa forma, a
flagrante perda de seu tempo útil. 3. Considerando que a ré obrigou o
autor a manter desgastantes, demorados e infrutíferos contatos que, por si
só, retiraram dele, aquele tempo que poderia ser utilizado como melhor lhe
aprouvesse, está caracterizada a ocorrência de danos morais indenizáveis. 5.
O quantum indenizatório dos danos morais, fixado em R$ 1.500,00 (um mil
e quinhentos reais), está em consonância com as particularidades do caso
concreto. 6. Recurso de agravo a que se nega provimento por unanimidade
de votos. (TJ-PE, AGV 3216099, Quarta Câmara Cível, Rel. Francisco Manoel
Tenorio dos Santos, julgado em 22/05/2014, publicado em: 30/05/2014)
[14] APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EVENTO ESPORTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
INGRESSAR NO ESTÁDIO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO
37
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MORAL. PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. VALOR.
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. - O art.
13-A, I do Estatuto do Torcedor elenca o ingresso como condição de acesso
ao estádio. Adquirido o ingresso e frustrada a presença no jogo, a falha na
prestação de serviços equivale ao inadimplemento total, razão pela qual se
impõe a devolução do valor do ingresso. - Embora consagrada a orientação
de que o inadimplemento contratual não revela ocorrência de dano moral,
a falha no serviço que provoca a perda considerável do tempo útil do
consumidor enseja reparação por dano extrapatrimonial. (TJ-MG, AC
1.0452.13001988-1/001, Décima Sexta Câmara Cível, Rel. Des. José Marcos
Vieira, julgado em: 17/11/2016, publicado em: 02/12/2016)
[15] CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE BANCO.
LEGISLAÇÃO LOCAL. PERÍODO EXCESSIVO PARA RECEBER ATENDIMENTO.
CONFIGURAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 16/08/2013. Recurso especial
interposto em 12/08/2015 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2.
Danos morais: grave ofensa à personalidade. Precedentes. 3. A mera
invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera
em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização.
Precedentes. 4. Contudo, a espera por atendimento em fila de banco
quando excessiva ou associada a outros constrangimentos pode causar
danos morais. 5. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1.662.808 / MT,
Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/05/2017,
publicado em 05/05/2017)
[16] AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART.
1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC À
HIPÓTESE. CONSONÂNCIA DA TESE ADOTADA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA ATESTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ, AREsp 1.132.385 / SP
(2017/0165913-0), Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 27/09/2017 publicado em 03/10/2017)
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[17] AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1. ATO ILÍCITO
CONFIGURADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MESMO ÓBICE SUMULAR. 3.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (STJ,
AREsp 1.260.458 / SP (2018/0054868-0), Terceira Turma, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, julgado em 05/04/2018, publicado em 25/04/2018)
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Católica de Petrópolis.
RESUMO: O tema é a análise da terceirização irrestrita e seus efeitos
positivos e negativos no atual contexto social. Identifica-se com o objeto do
artigo, a busca de formas legítimas e adequadas para resolver os conflitos,
com a imposição de limites à terceirização, como forma de impedir o
retrocesso social.
Palavras-chave: Terceirização Irrestrita. Limites. Retrocesso social. Garantia
do patamar mínimo civilizatório.
SUMÁRIO: 1 – INTRODUÇÃO. 2- OBJETIVOS. 2.1 – Objetivos Gerais. 2.2 –
Objetivos Específicos. 3 – METODOLOGIA. 3.1 – Marco Teórico. 3.2 –
Procedimentos Metodológicos. 4 – DESENVOLVIMENTO. 4.1 – Limites da
Terceirização. 4.2 – Aplicação da Teoria do Fato na Terceirização Ilícita. 5 –
CONCLUSÃO. 6 – REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO
A terceirização teve como marco inicial a Lei 6.019/74 que tratou, em
sua redação original, de forma pontual, do Trabalho Temporário - 1ª
modalidade de terceirização. O legislador impôs alguns limites à
terceirização: dispunha que somente seria possível para atender à
necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a
acréscimo extraordinário de serviços, não podendo exceder de três meses.
Isto é, trazia, em seu bojo, limitação à terceirização, determinando as
hipóteses legais em que seria possível terceirizar qualquer tipo de atividade,
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bem como o respectivo prazo, a fim de evitar a precarização dos direitos
sociais.
Posteriormente, foi inserida, no ordenamento jurídico, a Lei 7.102/83,
que trata da terceirização dos vigilantes (2ª modalidade) – possibilitando
que fosse realizada sem limitação de prazo, conforme interpretação dada
ao art. 10, § 2º, do referido diploma.
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Mais tarde, inevitavelmente, com a crescente substituição do homem
por máquina, o aumento desenfreado do capitalismo e a consequente
redução de emprego, mostrou-se imprescindível o alargamento da
terceirização, sendo possível identificar que a única restrição seria a
impossibilidade de terceirizar atividades não essenciais, conforme
jurisprudência assente do Tribunal Superior do Trabalho (súmula 331).
Atualmente, não se faz mais necessária a discussão acerca da
possibilidade de terceirizar atividade essencial, porque foi autorizada pela
Lei 13.467/2017 – legislação superveniente que tornou inócua a aplicação
5
do entendimento sumular que dispunha em sentido contrário.
Contudo, serão apresentados os seguintes problemas:
a)

Quais os efeitos negativos da terceirização irrestrita e quais
os prejuízos pode ocasionar à sociedade a curto, médio e
longo prazo?

2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
O objetivo precípuo desta pesquisa é analisar os conflitos das
relações de trabalho com implantação da terceirização irrestrita, bem como
investigar seus influxos sobre a questão da precarização dos direitos sociais
no contexto da sociedade como um todo, principalmente, como forma de
viabilizar o patamar mínimo civilizatório.
3.2 Objetivos Específicos
Como objetivos específicos, indicam-se os seguintes:
a) Delimitar os contornos atuais da terceirização irrestrita;
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b) Observar o contexto da sociedade e seu funcionamento;
c) Classificar os fenômenos recentes da terceirização;
d) Compreender os impactos nos direitos sociais;
e) A implantação de meios que garantam o patamar mínimo
civilizatório.
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3 METODOLOGIA
3.1 Marco teórico
Para a persecução dos objetivos da presente pesquisa, será adotado
como marco teórico principal, a teoria conceitual proposta por Bernard
Edelman de que o trabalhador vende “trabalho”, não força de
trabalho, mas trabalho, isto é o preço de seu trabalho. O capitalista paga o
valor da utilidade que o operário lhe dá, e não o da força de trabalho que o
operário não parece alienar.
A partir do momento que o contrato de trabalho é um contrato de
venda do trabalho, cuja contraprestação é o salário; a partir do momento
que a “relação monetária oculta o trabalho gratuito do assalariado”, a
relação real entre capital e trabalho torna-se invisível, . É na forma salário
que o contrato de trabalho torna tecnicamente eficaz – que repousam
todas as noções jurídicas, tanto do trabalhador, como do capitalista, todas
as mistificações do modo de produção capitalista, todas as ilusões de
liberdade, todas as tolices apologéticas da economia vulgar.
Pode-se compreender como o contrato de trabalho reproduz o
direito de propriedade, e como o direito de propriedade reproduz o
contrato de trabalho. De um lado, o contrato de trabalho aparece como
uma técnica de venda do trabalho, que só dá direito a um salário; de outro,
o proprietário dos meios de produção compra a força de trabalho sob a
forma de salário e incorpora juridicamente à sua propriedade.
A propriedade privada dos meios de produção não se estenderia à
propriedade sobre a pessoa dos trabalhadores. Por conseguinte, os
trabalhadores, que não deixam de ser “homens”, “sujeitos”, não podem ser
privados de seus direitos de pensamento, de expressão e informação.
Entenda-se: o operário não é uma máquina, ele permanece investido dos
42
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“direitos do homem”. Entenda-se ainda só se pode opor, em direito ao
operário, como “propriedade do do empregador”, o operário detentor de
liberdades públicas.
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O direito de propriedade não impede que o proprietário seja
obrigado a aceitar certo número de imposições de interesse social que não
põem em causa seu direito de propriedade. Entenda-se: o direito de
propriedade deve acomodar-se à existência dos operários que são
“homens”; a “humanização” do operário é uma “imposição de interesse
social” (EDELMAN, Bernard, 2016, p.30).
3.2 Procedimentos metodológicos
A pesquisa que se propõe pertence ao tipo de investigação projetivo.
A técnica de pesquisa selecionada para a investigação proposta é a
pesquisa de campo, na modalidade estudo de caso.
4 desenvolvimento
4.1 LIMITES DA TERCEIRIZAÇÃO
5
A possibilidade de terceirizar qualquer atividade confere poderes, em
demasia, ao empregador, que detém todo o controle sobre o trabalho e o
utiliza como se fosse sua propriedade. Já se foi o tempo em que se permitia
que o empregado fosse tratado como mercadoria, mas, apesar da luta
constante para se alcançar o patamar mínimo civilizatório, o STF resolver
ratificar a determinação imposta pela arbitrária norma (Reforma
Trabalhista), permitindo o retrocesso ao século XVIII – Estado Liberal, época
em que as leis eram criadas a favor da burguesia.
O Direito do Trabalho é, contudo, uma categoria de impossível
apreensão sem o conhecimento cabal de seu passado. E é-o na medida em
que a delimitação do seu domínio, das suas tendências, do seu nome,
inclusive, conserva um aspecto original. Os ordenamentos laborais
modernos dos países do capitalismo maduro oferecem uma realidade
institucional que, quando muito, conta apenas cento e cinquenta anos de
história e que, de modo substancial e sem prejuízo – é claro – das
profundas transformações experimentadas no seu seio, se encontra
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perfilhada desde suas origens (PALOMEQUE LOPES, Manuel Carlos, 2001,
p.31-32).
A doutrina de Marx considera o trabalho como dado central para se
entender o processo econômico de produção e circulação do capital. A
discussão com os economistas clássicos, como Adam Smith, mostra que o
trabalho aparece como o único meio de produção capaz de valorizar o
valor.
O importante é perceber que todas as mercadorias possuem valor de
uso e valor de troca.
A troca de mercadorias e dinheiro já existiam antes do capitalismo. O
que então faz com que sejam percebidas como forma específica do capital?
A resposta está exatamente na mercadoria chamada força de trabalho. Ou
seja, de novo o trabalho como central na teoria de Marx.
Sendo o trabalho o único meio de produção que produz valor, no
capitalismo, a grande sacada é a sua dominação e expropriação por outro
que detém os demais meios de produção, como forma de acumulação de
sua riqueza. A percepção de sua expropriação como forma de acúmulo de
riqueza de uma classe e montagem de todo um sistema (o capitalismo) é
obra do engenho de Marx.
Exemplificando: Uma pedra, na natureza, é apenas uma pedra.
Descoberto que se trata de uma jazida de plutônio, trata-se de matériaprima importantíssima. No entanto, acreditar que a jazida ou os
instrumentos utilizados no seu processamento é que geram a riqueza se
trata de uma ingenuidade.
Sem o trabalho de alguém que, devidamente preparado, descobrisse
as propriedades daquela jazida ou mesmo sem a descoberta, pelo trabalho
humano, das formas de processamento, aquela jazida seria, na natureza,
uma como tantas outras. Mas não apenas o trabalho intelectual é
importante aqui. Esse de nada valeria sem o esforço de operários que
realizam, com a força de seus músculos, o processamento.
Portanto, nem matéria-prima e nem máquinas, como se costuma
pensar, produzem a riqueza do capitalista. O que produz a sua riqueza é a
apropriação do trabalho alheio, para gerar valor (mais-valia). Assim,
detendo os outros meio de produção, o capitalista quer agregar valor a
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esse capital e somente pode fazê-lo por meio da exploração do trabalho
alheio.
Logo, dinheiro ou troca de mercadorias aqui somente têm sentido
com a apropriação da força de trabalho alheia, esta também considerada
agora no capitalismo como mercadoria. Essa a grande sacada do
capitalismo em relação aos outros modos de produção. Para que se possa
aumentar a extração da mais-valia, diversamente de outras expropriações
que já ocorreram anteriormente no seio da sociedade, é importante que o
possuidor desta mercadoria (força de trabalho) se sinta livre e igual a
qualquer proprietário, para operar no mercado a sua troca.
Essa nova relação social específica, que diverge de troca de
mercadorias em uma sociedade com escravos (antiguidade) ou com servos
(idade média), promove uma nova dimensão do valor de troca das
mercadorias em geral, com o dado específico de que a mercadoria força de
trabalho aparece – apenas aparece, atenção para esse termo – como se
fosse realizada por sujeitos proprietários que são tratados como livres e
iguais.
5
Conforme leciona a Pachukanis,
é imprescindível, pois, conceber-se o
direito enquanto forma social, e uma forma que se distingue por trazer em
si o chamado princípio da subjetividade jurídica, entendido como “o
princípio formal da liberdade e da igualdade; da autonomia da
personalidade etc.” (PACHUKANIS, 1988, p. 10).
O que caracteriza o direito é a figura do sujeito de direito, a
consagração do indivíduo como uma pessoa abstrata, desgarrada de
vinculações estamentais.
Ora, esse indivíduo abstrato só tem lugar na história num período
bastante determinado, é dizer, a época das relações de produção
capitalistas. Foi com o entranhamento da relação de capital na produção
material da vida que a sociedade burguesa erigiu-se como tal. Isto se deu,
sobretudo, com a subsunção real do trabalho ao capital e com o
surgimento da grande indústria capitalista, organizada em torno do
trabalho produtivo do trabalhador coletivo e do ciclo do capital industrial.
Nessa perspectiva, compreende-se a emergência do sujeito abstrato, e que
reflete a abstração do trabalho na troca de mercadorias e também na
própria produção do valor.
45
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Nessa senda, é possível compreender as recentes transformações
que o Direito do Trabalho vem sofrido, em especial, quanto ao instituto da
terceirização.
Terceirizar qualquer atividade da empresa é possibilitar que o
empregador reduza os custos com encargos sociais, porque ele poderá
contratar um empregado terceirizado, cuja mão de obra é mais barata,
possibilitando um aparente aumento do emprego, porém, em
contrapartida, culminará na redução da qualidade de vida dos empregados
de um modo geral. Afinal, todos os empregados, agora, poderão ser
terceirizados. Mas qual é o limite dessa terceirização?
Toda a história remete à reflexão, no sentido de que a luta da classe
operária não pode ser em vão. Há respaldo no ordenamento jurídico
brasileiro e internacional que permite impedir a violação às garantias
mínimas fundamentais.
Com a permissão da terceirização das atividades essenciais da
empresa, fica claro que o padrão do salário dos terceirizados não será o
mesmo que o do empregado diretamente contratado pela empresa
tomadora de serviços.
O Poder Judiciário Trabalhista poderá interpretar as normas à luz da
Constituição, que servirá de arcabouço de proteção aos direitos dos
trabalhadores no atual contexto social. Hoje, mais do que nunca, a
sociedade deve permanecer unida para impedir qualquer desmonte da
Justiça do Trabalho e às suas normas e princípios fundamentais.
O Estado deve continuar intervindo nas relações jurídicas
trabalhistas, porque há direitos de indisponibilidade absoluta, como o
próprio salário e normas inerentes à saúde e segurança. Não há
possibilidade alguma de o Estado deixar de se imiscuir quanto à análise das
normas em sentido latu sensu.
Pode-se afirmar que a terceirização não é totalmente irrestrita,
porque para que seja lícita, sua natureza jurídica não pode ser
descaracterizada. A terceirização é uma relação contratual trilateral,
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4.2 APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO NA
TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA
A teoria finalista da ação, também conhecida como teoria do
domínio do fato, aduz resumidamente que ninguém pode responder
penalmente sobre um fato que não detém domínio; tal teoria surgiu em
meados de 1939, e o seu propagador foi o jurista alemão Hans Welzel, é
dele a tese de que, nos crimes dolosos é autor quem tem o controle final
do fato (Bitencourt, Cezar Roberto, 2004, p.439).
No Brasil, a teoria do domínio do fato tornou-se mais evidente
5
no julgamento da Ação Penal 470, distinta popularmente como o
“Mensalão”.
O ex-ministro do STF, Dr. Joaquim Barbosa, além de outros ministros,
no relevante caso que se tornou popular pelo nome de “Mensalão”,
condenaram o ex-ministro da casa civil, José Dirceu, em virtude de que este
chefiava aludida organização criminosa, e tinha o domínio do fato, ou seja,
a participação na empreitada criminosa.
Na esfera trabalhista, a aplicação desta teoria se torna imprescindível
para análise dos casos em que as empresas comandam as respectivas
cadeias produtivas, mas terceirizam a produção justamente para tentar se
dissociar da responsabilidade da contratação de empregados que
trabalham em condições análogas à da escravidão.
Entre os setores recentemente investigados pelos procuradores do
trabalho, e nos quais eles dizem ser comum a prática, estão o da construção
civil, o de frigoríficos, o sucroalcooleiro, de fazendas e vestuário. A título de
exemplo, só nos últimos dois anos viraram alvo de operações do Ministério
Público a construtora MRV, maior parceira do governo federal no programa
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Minha Casa, Minha Vida, a grife multinacional Zara e o grupo GEP, detentor
das marcas de roupas Luigi Bertolli, Cori e Emme.
Todas essas empresas estão no topo de cadeias produtivas nas quais
auditores e procuradores do trabalho encontraram o uso de mão de obra
escrava durante as operações - jornadas exaustivas de até 16 horas,
pagamento por produtividade e moradia precária no mesmo local do
trabalho. Todas terceirizavam a produção, subcontratando outras empresas
que forneciam a mão de obra e o produto, e todas alegam que não tinham
conhecimento das condições a que os fornecedores submetiam
empregados. As empresas sustentam que não podem ser responsabilizadas
porque os funcionários não eram seus.
A súmula 331, item III, do TST proibia a terceirização da atividade-fim
das empresas. Significa dizer que uma fábrica de roupas poderia terceirizar
atividade-meio do trabalho, como o serviço de limpeza, mas não poderia
terceirizar a produção de roupas. Contudo, tal interpretação jurisprudencial
se tornou inócua com a superveniência da Lei 13.467 de 2017, que alterou o
art. 5-A da Lei 6.019 de 1990, autorizando a terceirização de atividade-fim.
Como exposto anteriormente, a terceirização tem limites. Deve-se
analisar, de forma aprofundada, cada caso, para identificar a presença ou
não da subordinação jurídica entre a empresa tomadora de serviços e o
empregado terceirizado. Havendo a referida subordinação, estará
configurada a ilicitude dessa terceirização, e, por consequência o Poder
Judiciário poderá reconhecer o vínculo de emprego direito com o tomador.
Nada obstante, a legislação não excluiu a responsabilização
subsidiária da tomadora de serviços, ainda que a terceirização seja lícita, de
acordo com o art. 5º-A, §5º, da Lei 6.019 de 1990 e, a depender do caso
concreto, poderá ser reconhecida, inclusive, sua responsabilidade solidária,
caso comprovado
algum
dano
causado
diretamente
ao
empregado, mormente em se tratando de trabalho escravo (art. 149 do
CP), por aplicação da teoria do domínio do fato e em especial atenção ao
art. 942 do CC combinado com o art. 8º, § 1º, da CLT.
5 CONCLUSÃO
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Diante do cenário relatado, mostra-se imperioso a implantação de
políticas públicas, para viabilizar o equilíbrio econômico-financeiro das
empresas e o patamar mínimo civilizatório (direitos sociais-fundamentais)
do trabalhador, por meio de intervenção direta do Poder Judiciário na
interpretação das normas, visando remodelá-las no que for necessário, em
observância à máxima efetividade das normas constitucionais, as quais,
atualmente, representam o único marco de proteção do trabalhador, e é
nela que o Poder Judiciário deve ser respaldar, afim de evitar o retrocesso
social. A luta deve ser constante. Não se pretende uma proteção
exacerbada ao proletariado, mas sim um tratamento humano e igualitário.
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RESUMO: Neste artigo, investiga-se a aplicabilidade e a efetividade das
atividades de remição de pena instituídas na unidade prisional feminina de
Palmas/TO e sua importância no processo de ressocialização das apenadas.
Analisam-se, especialmente, conceitos doutrinários e aplicações
jurisprudenciais acerca do instituto da pena, assim como as espécies de
remição penal estabelecidas pelo ordenamento jurídico e suas aplicações
na execução penal. Utiliza-se a abordagem lógico-dedutiva exploratória,
por meio de pesquisa campal na UPFP (Unidade Prisional Feminina de
Palmas), com análise qualitativa, tendo como referencial teórico a doutrina
nacional especializada em direito processual penal e direito penal. Os
resultados da pesquisa mostram que as atividades de remição de pena
desenvolvidas na Unidade Prisional Feminina da comarca de Palmas/TO
cumprem parcialmente o processo de ressocialização da pena, devendo
ainda admitir avanços e melhoria das condições de trabalho e estudo.
Dessa maneira, deve-se buscar a melhoria na ressocialização das apenadas
para que se evite a reincidência e que se favoreça as cidadãs que precisam
de trabalho e oportunidade ao deixarem o cárcere privado e voltarem ao
meio social.
Palavras-chave: Instituto pena. Atividades remissivas. Ressocialização.
ABSTRACT: In this article, we investigate the applicability and effectiveness
of the remission activities instituted at the Palmas/TO female prison unit
and its importance in the resocialization process of the victims. We analyze,
in particular, doctrinal concepts and jurisprudential applications about the
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institute of pen, as well as the species of criminal remission established by
the legal order and its applications in criminal execution. The exploratory
logical-deductive approach is used, through a field research in the UPFP
(Prison Women's Palms Unit), with qualitative approach analysis having as
theoretical reference the national doctrine specialized in criminal procedural
law and criminal law. The results of the survey show that the remission
activities carried out at the Feminine Prison Unit in the district of Palmas /
TO partially fulfill the process of resocialization of the sentence, and must
admit progress and improvement of work and study conditions. In this way,
efforts should be made to improve the resocialization of the victim so that
society suffers less with increasing crime and insecurity, and this may favor
the citizens who need work and opportunities when they leave prison and
return to the social environment.
Keywords: Organized crime. Prize Collaboration. Ethic.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Da finalidade da pena. 3. Das remições de pena
constituída pelo ordenamento5 jurídico. 3.1 Remição pelo trabalho. 3.2
Remição pelo estudo. 3.3 Remição pela leitura. 4. Atividades de remição de
pena instituídas pela unidade prisional feminina de Palmas/TO. 4.1 Remição
pelo estudo. 4.2 Remição pela leitura. 4.3 Remição pelo artesanato. 4.4
Remição pelo trabalho. 5. Considerações finais. 6. Referências.

1 INTRODUÇÃO
A necessidade de reflexão crítica sobre a situação do sistema
penitenciário nacional e o papel do instituto jurídico pena como forma de
ressocialização é imprescindível na atualidade. A realidade das unidades
prisionais brasileiras se revela estruturalmente precária e as atividades
desenvolvidas pelos apenados possuem o árduo objetivo de reabilitação
social, juntamente com a remição da pena.
O ordenamento jurídico prevê algumas atividades que teoricamente
estimulam a reintegração social e, por outro lado, reduzem a pena a ser
cumprida. Desse modo, as instituições prisionais precisam tentar fazer
51
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

cumprir a devida execução penal e estimular o correto desenvolvimento das
medidas ressocializadoras.
É de suma importância o estudo do instituto da pena, procurando
compreender suas nuances e formas, e, a partir disso, apresentar uma
análise crítica da sua função ressocializadora e educativa. Não somente isso,
mas também deve-se observar a correta aplicação do instituto para o
reingresso sadio e produtivo na sociedade dos cidadãos que ainda se
encontram apenados, mas que devem retornar ao meio social.
A partir dessa premissa, esta pesquisa tem como tema central o
Instituto da Pena, com enfoque especial às atividades de remição e às
consequências dessas tarefas no processo de ressocialização na Unidade de
Prisional Feminina de Palmas/TO.
Assim, este estudo pode contribuir para uma análise crítica sobre a real
importância das atividades de remição penal para o processo de reinserção
social ao passar não somente pelos conceitos do instituto da pena, mas
também das formas como tem sida feita a aplicação e a real efetividade das
medidas. A intenção é conhecer todas as atividades da remição ofertadas
no âmbito prisional feminino de Palmas no Estado do Tocantins, visto ser
um direito das reeducandas estabelecido por lei e dever do Estado em
proporcionar atividades com esse intuito.
Os principais objetivos perquiridos com a exposição científica deste
trabalho são apresentar o conceito, a natureza jurídica e uma breve
abordagem dos tipos de penas e suas funções, bem como analisar as
atividades de remição de pena instituídas na unidade prisional feminina de
Palmas/TO e sua importância para o processo de ressocialização.
Diante disso, o método eleito foi o lógico-dedutivo exploratório, por
meio de pesquisa campal na UPFP (Unidade Prisional Feminina de Palmas),
com análise de abordagem qualitativa, baseando-se em dados de livros de
doutrinas, artigos jurídicos científicos, além de outros documentos
disponibilizados por meio do meio virtual.
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Em um primeiro momento, foi realizada uma abordagem bibliográfica
– tendo por base principalmente os doutrinadores Cezar Roberto
Bitencourt, Luiz Flávio Nicolitt, Cleber Rogério Masson, dentre outros –, para
que, a partir dos conceitos teóricos apresentados pela doutrina nacional e
com embasamento no entendimento jurisprudencial e produção científica
acadêmica, sejam constatadas a aplicação e a efetividade das atividades de
remição penal como procedimento essencial e especial do ramo do direito
processual penal.
Além da introdução, considerações finais e referências, este artigo está
organizado em três principais seções. Na primeira, denominada da
finalidade da pena, abordam-se seu conceito e sua finalidade precípua. Na
segunda, intitulada das remições de pena constituídas pelo ordenamento
jurídico brasileiro, discutem-se as principais espécies de remição da pena e
suas características. Finalmente, na terceira seção, apresentam-se as
atividades de remição de pena instituídas pela Unidade Prisional Feminina
de Palmas/TO, elucidando como tem ocorrido o processo de
ressocialização na unidade.
5

2 DA FINALIDADE DA PENA
Desde a história da humanidade, o ser humano sempre viveu em
grupos, estando sujeito ao convívio para suas precisões e vontades. Para
tanto, haviam normas a serem seguidas e, quando isso não ocorria,
necessário se fazia a aplicação de punições, indispensáveis para o bom
convívio em comunidade.
Conforme Greco (2016, p. 583), “verifica-se que desde a antiguidade
até basicamente o século XVIII as penas tinham uma característica
extremamente aflitiva, uma vez que o corpo do agente é que pagava pelo
mal por ele praticado”. Assim, naquela época, as penas eram em forma de
castigos corporais, degradantes e cruéis.
Para Beccaria (2006, p. 11), “as penas que ultrapassam a necessidade de
conservar o depósito da salvação pública são injustas por sua natureza”.
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Dessa forma, a pena precisa trazer o cidadão condenado à sociedade de
maneira renovada e reeducado para o abandono da prática criminosa.
A ideia de pena corporal e ofensiva foi mudando, e a obra de Beccaria,
intitulada Dos Delitos e Das Penas, publicada em 1964, contribuiu para
indignação dos maus tratos dados aos seus semelhantes. As penas
inumanas do primitivo sistema punitivo deram lugar a outras com a
finalidade de humanização das penas, oferecendo o intuito da recuperação
do criminoso. Para tanto, as penas corporais foram substituídas pelas penas
privativas de liberdade.
Mesmo que com alguns retrocessos, o ordenamento jurídico brasileiro
tende a eliminar a cominação de penas que atinjam a dignidade da pessoa
humana (GRECO, 2016).
Quanta à origem etimológica da palavra ‘pena’, há discordância. Para
alguns, a palavra veio do latim poena, significando castigo, expiação,
suplício, ou ainda punre(por) e pondus (peso), na definição de
contrabalançar. Pode ser também de origem grega, ponos, que significa
fadiga, sofrimento. No entanto outras origens são alegadas, como a Lei das
XII Tábuas, e o surgimento da palavra devido à sentença na época ser
escrita pelo julgador com a pena do animal pavão daquele período. Em
suma, não é certa a origem da palavra ‘pena’ de forma precisa, mas algo é
certo: quem infringisse normas era punido.
A sanção penal é consequência natural imposta pelo Estado quando
alguém pratica uma infração penal. Quando o agente comete um fato
típico, ilícito e culpável, abre-se a possibilidade para o Estado de fazer valer
o seu ius puniendi (GRECO, 2016).
Para Damásio de Jesus (2015, p. 563), “pena é a sansão aflitiva imposta
pelo Estado, mediante ação penal, ao autor de uma infração, como
retribuição de seu ato ilícito, consistente na diminuição de um bem jurídico,
e cujo fim é evitar novos delitos”. No mesmo sentido, pena, de acordo com
Capez (2011, p. 385), é a “sanção penal de caráter aflitivo, imposta pelo
Estado, em execução de uma sentença, ao culpado pela prática de uma
infração penal, consistente na restrição ou privação de um bem jurídico”.
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Dessa forma, pode-se afirmar que a pena é uma espécie de retribuição
estatal ao ato cometido pelo indivíduo, oriunda da realização de uma
conduta ilícita, antijurídica e culpável, designada a todos que desrespeitam
a legislação penal, portanto, é uma forma de o Estado aplicar a lei
efetivamente ao caso concreto.
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Essa aplicação da lei penal tem tríplice finalidade: retributiva, preventiva
e ressocializadora. Destaca-se, neste trabalho, a ressocialização do apenado,
não descartando suas finalidades retributiva e preventiva.
Na teoria da retribuição, “a finalidade da pena é punir o autor de uma
infração penal. A pena é a retribuição do mal injusto, praticado pelo
criminoso, pelo mal justo previsto no ordenamento jurídico” (CAPEZ, 2011,
p. 386). Também “a pena desponta como a retribuição estatal justa ao mal
injusto provocado pelo condenado, consistente na prática de um crime ou
de uma contravenção penal (puniiur qitta peccatum)” (MASSON, 2011, p.
537). Em outras palavras, a pena serve para “pagar o mal com o mal”.
5

Outra finalidade da pena consiste em prevenir, isto é, evitar a prática
de novas infrações penais (punitur ne peccetur). A prevenção de novas
infrações penais é dúplice: geral e especial, sendo elas negativas e positivas.
A prevenção geral é designada ao controle da violência, de modo diminuíla e evitá-la. Sob o ponto de vista negativo, tem o propósito de estimular a
sociedade a afasta-se da prática do crime; de outro lado, a prevenção geral
positiva incide em comprovar e reafirmar a existência, a validade e a
eficiência do Direito Penal (MASSON, 2011).
Ainda de acordo com Masson (2011), entende-se como prevenção
especial aquela em que a pena é direcionada exclusivamente ao
condenado. A prevenção especial negativa é intimidação do condenado,
para evitar a reincidência; e a prevenção especial positiva atenta-se com a
ressocialização do condenado, que depois do cumprimento da pena, estará
suscetível ao convívio social.
Essa teoria é baseada na prevenção, com o objetivo de prevenir novos
crimes, ou seja, tem a finalidade de impedir a sua prática e assegurar a
ordem social.
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Conforme ensina Avena (2014), a execução penal busca concretizar
o jus puniendi do Estado, efetivando o título executivo composto pela
sentença. Também tem a ideia de oferecer, durante a execução, os
meios necessários para que os apenados e os sujeitos à medida de
segurança possam obter a reintegração social.
Nesse sentido, a prisão seria o local onde se operaria, por meio da
pena, a ressocialização do detento e a sua reintegração ao meio
social. Segundo Bittencourt (2016, p. 146), “não se pode ressocializar o
delinquente sem colocar em dúvida, ao mesmo tempo, o conjunto social
normativo ao qual se pretende integrá-lo. Caso contrário, estaríamos
admitindo, equivocadamente, que a ordem social é perfeita, ao que, no
mínimo, é discutível”.
Partindo dessa premissa conclusiva de que não se pode desconsiderar
o conjunto social normativo ao qual deve-se reintegrar os apenados, a
missão de reinserção social torna-se ainda mais complexa, tendo em
consideração que as atividades previstas na legislação nacional precisam ser
interpretadas e analisadas de uma maneira crítica e sistemática.
O diploma normativo da Execução Penal ressalta a finalidade
reeducativa da pena, que, na realidade, não é observado, o que não
significa culpa exclusiva do Estado, mas todos carregam a culpa, seja direta
ou indiretamente pela não ressocialização dos apenados, seja a sociedade,
que não o aceita, seja o Estado, que não faz cumprir a legislação penal, ou
quem não dá as devidas oportunidades de trabalho.
A ideia de ressocialização é externada na Lei de Execução Penal – LEP
em seu artigo 1º, o qual dispõe: “A execução penal tem por objetivo efetivar
as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições
para a harmônica integração social do condenado e do internado”.
Portanto, a execução penal adota a proteção dos bens jurídicos e a
reincorporação social, assim, a pena tem finalidade de ressocialização.
A Lei de Execução Penal tem, como se observa, objetivo de punir e
humanizar, se preocupando principalmente com as condições para que os
apenados possam ser reintegrados à sociedade.
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Quando o legislador criou a Lei de Execução Penal, não pensou em
como se daria sua execução, uma vez que com a criação da lei é necessário
que simultaneamente sejam criadas condições para que esta possa vir a ser
eficaz. A dificuldade na concretização dos artigos referentes à
ressocialização presentes na Lei de Execução Penal é culpa não só dos
legisladores, mas também do executivo que, quando publica a lei, não se
preocupa em possibilitar meios legais para que se possa executar tudo o
que está previsto na própria lei (SÁ, 2004).
É latente que a ressocialização não depende apenas e exclusivamente
do Estado, seja no cumprimento efetivo na realização de políticas públicas,
ou da sociedade como um todo, mas também dos reeducandos quanto ao
seu reajustamento societário. Esses incentivos prestados pelas atividades
desenvolvidas ou pelo apoio do Estado ao retorno do apenado servem para
amenizar a reincidência e garantir maior segurança a todos. Para tanto,
devem ser fortificados e ampliados os procedimentos assistenciais que lhe
foram oferecidos quando ainda detido, ao recuperar a liberdade. Deve se
ver a criminalidade não somente
como uma questão de controle, mas
5
também de motivação. É necessário se estender as atividades e incentivos
recebidos quando do processo de ressocialização.

3 DAS REMIÇÕES DE PENA CONSTITUÍDAS PELO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO
O instituto da remição penal encontra amparo legal nos artigos 126 a
130 da Lei de Execução Penal. Remir a pena revela-se literalmente no
desconto de parte do tempo de execução da pena de privação da
liberdade, em regra, pelo estudo e pelo trabalho realizado.
A natureza jurídica da remição é de pena efetivamente cumprida,
prevista no artigo 128 da Lei de Execução Penal.
Não somente pelo trabalho é possível se remir o tempo de
condenação. Como parte de diretriz básica de política penitenciária, o
legislador pátrio inseriu a possibilidade de remição pelo estudo. A
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frequência em cursos de ensino formal para os condenados em regime
fechado ou semiaberto trouxe a remição penal, e a Lei n. 12.433, de 29 de
junho de 2011, veio disciplinar o entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, que na Súmula 341 previa já essa possiblidade de
desconto no tempo de cumprimento penal.
Tanto a remição pelo estudo, quanto pelo trabalho, encontram amparo
legal no texto da Lei de Execução Penal. Outra modalidade está na remição
da pena pela leitura, a qual também será abordada a seguir.
3.1 Remição pelo trabalho
Compreende-se que a remição pelo trabalho deve-se aplicar tanto ao
trabalho realizado internamente na unidade de prisão, quanto ao trabalho
externo, permitido pela lei, inclusive em regime fechado de cumprimento
de pena, uma vez que não existe nenhuma restrição legal nessa linha,
conforme redação do disposto no artigo 126 da Lei de Execuções Penais.
Em maio de 2015, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
pacificou o entendimento de que o trabalho externo pode ser contado para
remir a pena de condenados à prisão, e não apenas o trabalho exercido
dentro do ambiente carcerário. É o que externa a Súmula 562: “É possível a
remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em
regime fechado e semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que
extramuros”.
A legislação processual penal permite a conhecida remição cumulativa,
ou seja, é possível remir a pena cumulando os dias de trabalho com as
horas de estudo (§ 3º do art. 126). E ainda tem previsão bônus no sentindo
de acrescer um terço no tempo a remir em razão das horas de estudo pela
conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o
cumprimento da pena (NICOLITT, 2016).
Ainda nesse sentido, as remições por trabalho e estudo podem ser
perfeitamente cumuladas, desde que as horas diárias sejam definidas de
forma a se compatibilizarem, conforme dispõe a Resolução de n. 03/2009
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
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Vale ressaltar que o trabalho a ser ofertado pelo Estado aos presos em
regime fechado trata-se de um dever (art. 31 da Lei de Execuções Penais),
bem como de um direito do preso (art. 41, II, da Lei de Execuções Penais).
Caso o Estado, por sua omissão e desídia exclusiva, por intermédio da
administração carcerária, não torne viáveis as determinações, inclusive de
trabalho, poderá o juiz da execução, diante dessa ineficiência e inércia ou
incapacidade estatal de administração da coisa pública, conceder remição
aos apenados que não puderam trabalhar (GRECO, 2016).
Já contrariamente, caso o Estado ofereça a possibilidade de trabalho e
o condenado recuse terminantemente, por sua livre e espontânea vontade,
a se submeter a ele, revela a sua inaptidão para com o sistema e seu desejo
escancarado de não de se ressocializar. Diante disso, não preenche os
requisitos indispensáveis à obtenção de outras benesses que lhe são
asseguradas durante a execução penal, como a progressão de regime (art.
112 da LEP) e o livramento condicional (art. 83, III, do Código Penal)
(GRECO, 2016).
5

3.2 Remição pelo estudo
Ainda perdura discussão jurídica quanto à possibilidade de remição
pelo estudo no regime aberto e no livramento condicional, mesmo com a
alteração legislativa em 2011 permitindo tal conduta, uma vez que até tal
marco legislativo não se admitia o desconto da pena nesses casos. É
evidente que casos assim se resolvem basicamente com fundamento no
princípio da legalidade, haja vista a inexistência de vedação legal, bem
como na isonomia, na proporcionalidade e na dignidade da pessoa
humana.
O Conselho Nacional de Justiça, preocupado com ressocialização dos
presos em todo o Brasil, emitiu a Recomendação n. 44, que trata do tema
em diversos aspectos a serem perquiridos por todos os juízes de execução
penal.
De acordo com a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de
Justiça, para fins de remição por estudo, deve ser considerado o número de
horas correspondente à efetiva participação do apenado nas atividades
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educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto quando o
condenado for autorizado a estudar fora do estabelecimento penal. Nessa
situação, o preso tem de comprovar, mensalmente, por meio de autoridade
educacional competente, tanto a frequência quanto o aproveitamento
escolar.
Um grande avanço alcançado foi que as atividades educacionais
podem ser desenvolvidas de forma presencial ou pelo Ensino a Distância
(EAD), modalidade que já é realidade em alguns presídios do País, desde
que certificadas pelas autoridades educacionais competentes. A norma do
Conselho Nacional de Justiça possibilita também a remição aos presos que
estudam sozinhos e, mesmo assim, conseguem obter os certificados de
conclusão de ensino fundamental e médio, com a aprovação no Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA)
e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), respectivamente.
A legislação de 2011 estabeleceu a possibilidade de remição da pena
por
meio
do
desenvolvimento
de
"atividades
educacionais
complementares". Entretanto o preceito normativo não delineou o que
seriam essas atividades complementares. Por essa razão, a Recomendação
n. 44 do CNJ, cuja edição foi solicitada pelos Ministérios da Justiça e da
Educação, definiu as atividades educacionais complementares para a da
remição da pena por meio do estudo e estatuiu também os critérios para a
aplicação do benefício nos casos em que os apenados se dedicam à leitura.
3.3 Remição pela leitura
A possibilidade de remir a pena por meio da leitura já é realidade em
diversos presídios do País. O que determina a Recomendação n. 44 do CNJ
é que deve ser estimulada a remição pela leitura como forma de atividade
complementar, especialmente para apenados aos quais não sejam
assegurados os direitos ao trabalho, à educação e qualificação profissional.
Para que isso aconteça, imprescindível a elaboração de um projeto por
parte da autoridade penitenciária estadual ou federal visando à remição
pela leitura, assegurando, entre outros critérios, que a participação do preso
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seja voluntária e que exista um acervo de livros dentro da unidade
penitenciária.
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Ainda segundo a norma ora em análise, o apenado deve ter o prazo de
22 a 30 dias para a leitura de uma obra, apresentando ao final do período
uma resenha a respeito do assunto, que deverá ser avaliada pela comissão
organizadora do projeto. Cada obra lida possibilita a remição de quatro
dias de pena, com o limite de doze obras por ano, ou seja, no máximo 48
dias de remição por leitura a cada doze meses.
Essa modalidade de remição pela leitura, por ser disposta no
ordenamento jurídico por norma infralegal por meio dessa Recomendação
do Conselho Nacional de Justiça, foi objeto de análise do Superior Tribunal
de Justiça, que assim ponderou:

A atividade de leitura pode ser considerada para
fins de remição de parte do tempo de execução da
pena. O art. 126 da LEP (redação dada pela Lei
5
12.433/2011) estabelece que o "condenado que cumpre
a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir,
por trabalho ou por estudo, parte do tempo de
execução da pena". De fato, a norma não prevê
expressamente a leitura como forma de remição. No
entanto, antes mesmo da alteração do art. 126 da LEP,
que incluiu o estudo como forma de remir a pena, o
STJ, em diversos julgados, já previa a possibilidade. Em
certa oportunidade, salientou que a norma do art. 126
da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por
objetivo a ressocialização do condenado, sendo
possível o uso da , que admita o benefício em comento,
em razão de atividades que não estejam expressas no
texto legal (REsp 744.032-SP, Quinta Turma, DJe
5/6/2006). O estudo está estreitamente ligado à leitura
e à produção de textos, atividades que exigem dos
indivíduos a participação efetiva enquanto sujeitos
ativos desse processo, levando-os à construção do
conhecimento. A leitura em si tem função de
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propiciar a cultura e possui caráter ressocializador,
até mesmo por contribuir na restauração da autoestima.
Além disso, a leitura diminui consideravelmente a
ociosidade dos presos e reduz a reincidência criminal.
Sendo um dos objetivos da LEP, ao instituir a remição,
incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua
readaptação ao convívio social, impõe-se a
interpretação extensiva do mencionado dispositivo, o
que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário na
leitura como método factível para o alcance da
harmônica reintegração à vida em sociedade. Além do
mais, em 20/6/2012, a Justiça Federal e o
Departamento Penitenciário Nacional do Ministério
da Justiça (Depen) já haviam assinado a Portaria
Conjunta 276, a qual disciplina o Projeto da Remição
pela Leitura no Sistema Penitenciário Federal. E, em
26/11/2013, o CNJ - considerando diversas disposições
normativas, inclusive os arts. 126 a 129 da LEP, com a
redação dada pela Lei 12.433/2011, a Súmula 341 do
STJ e a referida portaria conjunta - editou
a Recomendação 44, tratando das atividades
educacionais complementares para fins de remição da
pena pelo estudo e estabelecendo critérios para a
admissão pela leitura. (BRASIL, STJ, 2015, online).
O que se depreende da decisão da Corte maior na intepretação da lei
nacional brasileira é que é possível, por meio da leitura, proporcionar ideias
e comportamentos de caráter ressocializador aos apenados que se dedicam
a determinadas obras pré-estabelecidas pela administração carcerária e
cumpridas as demais exigências nesse tipo de remição penal.
Toda e qualquer espécie de remição penal deve ser declarada pelo Juiz
da Execução, sempre ouvido o Ministério Público e a Defesa, e deve ser
dada ao condenado ou a condenada a relação dos seus dias remidos.
Emite-se planilha com o registro efetivo dos dias trabalhados, das
horas de frequência e, em caso de estudo, será mensalmente encaminhada
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pela autoridade administrativa ao Juiz da Execução, caso em que a Defesa
deverá acompanhar, inclusive, firmando nos autos o pleito do condenado
ou da condenada de ver a declaração dos dias remidos e a respectiva
retificação da guia de recolhimento, pois, evidentemente, que a remição
penal terá efeito direto nos prazos para a concessão dos demais direitos,
como infirmado anteriormente, tais como: progressão, livramento
condicional e outros.
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Por se tratar de um benefício e também direito subjetivo do preso em
remir sua pena, atendidas as exigências legais e processuais estabelecidas,
pode este também perder tal benesse, caso deixe de cumprir com um bom
comportamento carcerário. Ora, já que a finalidade maior é sua
readaptação e até mesmo reinserção social, não pode ter o benefício caso
cometa falta grave durante o cumprimento da pena.
Se o apenado praticar alguma falta grave, deverá ser computado novo
período a partir do cometida da infração (art. 127 da LEP). Já se sustentou a
inconstitucionalidade da perda 5dos dias remidos em argumento forte de
afronta ao direito adquirido e a coisa julgada, bem como aos princípios da
proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena. Entretanto o
próprio Supremo já se posicionou no sentindo de afirmar que o abatimento
penal em face de remição não se constitui direito adquirido protegido por
mandamento constitucional e é condicional, ou seja, pode ser revogado nos
casos de falta grave, sem que se possa falar em ferimento a coisa julgada
(BRASIL, STF, 2005, p. 36).
Por fim, diante dessas formas de remição penal, percebe-se o desejo
do legislador em privilegiar a ressocialização por meio de atividades a
serem desenvolvidas dentro do sistema carcerário, as quais precisam
efetivamente ser tratadas com cautela e atenção para realmente cumpram
sua função primeira: reinserção social dos apenados à sociedade de
maneira efetiva.
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PRISIONAL FEMININA DE PALMAS/TO
A Unidade Prisional Feminina de Palmas conta atualmente (nov.2018)
com 57 reeducandas, das quais 10 estão com sentença proferida. Na
unidade referida, há, previsto legalmente, o desenvolvimento de atividades
diversas no decorrer do cumprimento da sanção penal para remição de
pena. Conforme informações prestadas na própria unidade e pela legislação
publicada, as remições são, basicamente, por estudo e frequência escolar,
leitura, limpeza da unidade, artesanato e, mais recentemente, por atividades
na horta comunitária da unidade.
4.1 Remição pelo estudo
Por informações da Vara de Execuções Penais e também do Conselho
da Comunidade, observou-se que a Remição pelo Estudo na Unidade
Prisional Feminina de Palmas se dá de forma paritária com a remição
concedida pelo estudo e trabalho, cumulativa quando envolver paralela das
duas atividades, se compatíveis entre elas.
A forma de remição por estudo acontece efetivamente com 12 horas
de estudo, dividida em três dias, com a diminuição de um dia da pena a ser
cumprida. Aquelas apenadas autorizadas a estudar fora do estabelecimento
penal, sob pena de revogação do benefício, deverão comprovar
mensalmente à autoridade administrativa do estabelecimento penal em que
se encontrar, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a
frequência e o aproveitamento escolar.
A Secretaria de Cidadania e Justiça, por meio da Superintendência do
Sistema Penitenciário Prisional e da Diretoria de Políticas para o Sistema
Prisional, informa que 30 das 57 apenadas na Unidade Prisional Feminina de
Palmas desenvolvem atividades educativas. Desse número, 19 frequentam
efetivamente a escola EJA (Educação de Jovens e Adultos), distribuídas
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respectivamente em: 3 reeducandas no 1º segmento, 11 reeducandas no 2º
segmento e 5 reeducandas no 3º segmento.
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As demais 11 presas que exercem atividades educativas estão no
ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos), que tem o objetivo construir uma referência nacional de educação
para jovens e adultos por meio da avaliação de competências, habilidades e
saberes adquiridos no processo escolar ou nos processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações
culturais, entre outros.
4.2 Remição pela leitura
A Unidade Prisional Feminina de Palmas, juntamente com o Conselho
da Comunidade e a Diretoria de Políticas e Projetos de Educação para o
Sistema Prisional, desenvolve leitura e Cultura nas Prisões do Tocantins,
com fito na remição parcial da5 pena das apenadas. As decisões e ações
direcionadas à remição pela leitura são tomadas pelo Conselho da
Comunidade na Execução Penal, presente na Comarca de Palmas/TO.
A Vara de Execução Penal da Comarca de Palmas, por meio da Portaria
n. 12/2015, mais precisamente no artigo 1º, inciso V e alíneas subsequentes,
da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça,
regulamentou a implementação de ações sobre atividades educacionais da
remição da pena pela leitura no âmbito dos estabelecimentos penais da
Comarca.
Essa modalidade de remição da pena pela leitura tem o objetivo de
oferecer às apenadas alfabetizadas dos regimes fechados e semiabertos o
acesso ao conhecimento, à educação, à cultura e ao desenvolvimento de
sua capacidade crítica, por meio da leitura e da produção de resumos,
fichamentos, relatórios e resenhas de obras de caráter literário, científico,
filosóficos, didáticos, dentre outras produções textuais e intelectuais.
Vale destacar que todas as apenadas alfabetizadas da Unidade
Prisional Feminina de Palmas, inclusive aquelas que se encontram em prisão
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cautelar, podem participar das ações do Projeto de Remição da Pena pela
Leitura de obras literárias, que se constitui em grande valia e significado na
aplicação dos conhecimentos e desenvolvimento pessoal e intelectual das
condenadas.
A responsabilidade do Projeto de Remição da Pena pela leitura é do
Conselho da Comunidade de Palmas, que pode celebrar convênios com
instituições de ensino ou entidades educacionais, e todos os trabalhos e
atividades educacionais devem ser acompanhados e supervisionados pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais.
É importante frisar que toda a equipe da Execução Penal deve zelar
pelo bom andamento do desenvolvimento das atividades de leitura com
fito na remição penal. Pode a Vara de Execuções Penais firmar convênios,
termos de cooperação, ajuste com órgãos da administração pública
voltados para as ações de Remição pela Leitura, inclusive para poder
aperfeiçoar a didática na aplicação dos métodos de leitura e avaliação dos
textos produzidos.
A título de dados informativos, já participaram um total de 72
reeducandas no projeto de remição pela leitura no período de abril a julho
do corrente ano de 2018. Percebe-se que é uma quantidade bem
significativa, tendo em vista que a Unidade Prisional Feminina de Palmas
não possui tantas apenadas como em outras casas de prisão no Brasil.
A regulamentação nacional pelo Conselho Nacional de Justiça sobre a
possibilidade de remição de pena pela leitura permitiu uma evolução nas
formas
de
reinserção
social,
difusão
do
conhecimento
e,
consequentemente, o desenvolvimento pessoal e intelectual por parte de
muitos apenados no País.
4.3 Remição pelo artesanato
Quanto à remição pelo artesanato, as reeducandas da Unidade
Prisional Feminina de Palmas elaboram tapetes, peças íntimas e demais
peças relacionadas à atividade criativa e cultural. É por meio de parceria
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com outras instituições culturais que a unidade prisional ministra curso de
confecção de artesanato para as reeducandas.
Importante destacar, no entanto, que um dos objetivos da implantação
do curso e produção artesanal é a qualificação das internas de forma que
elas possam superar a dificuldades de serem inserida no mercado de
trabalho após o término do cumprimento de sua pena.
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Quando em pleno funcionamento, são ministradas até três oficinas por
semana, de acordo com a necessidade da unidade. As oficinas desenvolvem
diversas produções, como a confecção de bonecos de pano, tiaras, fuxicos,
flores de tecido, peças em feltro, chaveiros, além de peças personalizadas
para datas comemorativas e lembrancinhas. E, ainda, as apenadas recebem
encomendas para eventos diversos. Nos cursos ofertados, é detalhado o
passo a passo de como são feitas confecções, molduras e também noções
gerais e básicas dos gastos e do lucro advindo do trabalho desenvolvido.
Faz-se necessário destacar que existem vários projetos de artesanato
5
na unidade, como é o caso do curso e ofício de fazer crochê. As apenadas
podem, juntamente com um assistente social, sair da unidade para expor o
trabalho com o crochê realizado no fórum de Palmas e também na feira do
bosque. Na comercialização dos produtos, é realizado rodízio entre as
reeducandas para que todas possam compartilhar das maiores experiências
possíveis, objetivando um máximo aproveitamento do conhecimento
adquirido para que, ao serem reinseridas novamente no mercado de
trabalho e na sociedade, isso aconteça de forma justa e digna.
Porém, apesar da existência e da previsão de desenvolvimento dessa
atividade de remição penal na Unidade Prisional Feminina de Palmas, essa
atividade, por informações fornecidas pela própria Unidade, encontra-se
inoperante por falta de materiais de artesanato e também local mais
apropriado para o desenvolvimento do trabalho.
4.4 Remição pelo trabalho
A remição pelo trabalho desenvolvido na Unidade Prisional Feminina
de Palmas, como também prevê a legislação nacional da execução penal, é
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realizada pelas apenadas de maneira que possam estimular uma
conscientização e auxiliar no processo ressocializador da pena. As regras
são definidas pelo juiz da execução penal juntamente com o Conselho da
Comunidade na execução penal da Comarca de Palmas, e acompanhadas e
fiscalizadas por todos os envolvidos no processo de desenvolvimento do
trabalho.
O trabalho a ser realizado deve obrigatoriamente cumprir o dever
social e respeitar a condição de dignidade da pessoa humana, além de ter
finalidade produtiva e também educativa (art. 28 da LEP), não se sujeitando
ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho.
Na unidade, as apenadas realizam o trabalho de limpeza/correria dos
pavilhões A e B. A quantidade é distribuída da seguinte forma: duas no
pavilhão B e uma no pavilhão A. Essas reeducandas ajudam na limpeza
interna e externa da unidade, como também servem as refeições para as
demais reeducandas. A atividade ocorre em dias intercalados e aos
domingos elas têm o direito do descanso.
Um trabalho iniciado recentemente na Unidade Prisional Feminina de
Palmas é o trabalho na horta do estabelecimento. O desenvolvimento dessa
atividade acontece todos os dias com duas equipes, uma com quatro
reeducandas e outra com três. Elas fazem a manutenção da horta, o cultivo
das hortaliças e o manuseio dos produtos utilizados para melhorar a
produtividade. O critério e os requisitos para escolha das reeducandas
foram bom comportamento e sentenças mais alongadas.
Percebe-se que o trabalho na Unidade Prisional Feminina de Palmas
ainda representa um ponto que precisa de melhorias e aperfeiçoamento. As
atividades laborativas da unidade prisional ainda são poucas perto de
outras formas de remição apresentadas, como é o caso da Remição por
Leitura, que representa uma demanda maior de participação, e da remição
pelo estudo, em que mais de 55% das apenadas desenvolvem algum tipo
de atividades educativas. Assim, outras formas de trabalho precisam ser
implementadas na unidade para fins de remição e até mesmo diminuição
da ociosidade das reeducandas.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Diante de todo o exposto, é fácil constatar que existe falha estatal no
que diz respeito à aplicação da Lei de Execuções Penais, que não é
cumprida conforme estabelecido em seu texto normativo, o que cria um
abismo considerável entre a redação legal e a realidade experimentada. A
inaplicabilidade da Lei de Execuções Penais provoca grandes prejuízos para
toda a sociedade, pois se houvesse uma assistência tanto nas atividades
desenvolvidas durante o cumprimento da pena e uma assistência efetiva ao
sair das casas prisionais, diminuiriam os casos de reincidência e,
consequentemente, a violência seria reduzida.
Importante destacar que o sistema penitenciário vem sendo objeto de
atenção e preocupação pela sociedade civil e jurídica, pois é um sistema
que precisa de mudanças urgentes. O objetivo ressocializador não se
estabeleceu conforme previsto e necessário, o que transformou o ambiente
prisional em um lugar onde o preso
pode ficar afastado do convívio social
5
sem que se cumpra nenhum objetivo jurídico e social, apenas oferecendo à
comunidade uma falsa proteção.
Destaca-se que há um processo de dessocialização que acontece
quando o condenado passa a fazer parte de um ambiente carcerário que
não possui as adequações nem o objetivo final de realmente oferecer
condições de ressocialização. Assim, é necessário, além de oferecer
atividades e outras formas de remição alternativa da pena dentro do
sistema prisional, com fito na ressocialização, pensar no pós-cumprimento
da pena, em como será recebido e reinserido socialmente o/a cidadão(ã)
que retorna do cárcere.
Este trabalho é uma análise sobre a real importância das atividades de
remição penal para o processo de reinserção social. Abordaram-se os
conceitos do instituto da pena e as formas de aplicação e a real efetividade
dessas medidas. As atividades da remição de pena ofertadas no âmbito
prisional feminino de Palmas no Estado do Tocantins foram apresentadas e
conclui-se que o desenvolvimento delas tem contribuído significativamente
para o processo de ressocialização das apenadas.
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No entanto ressaltar-se que o sistema carcerário no Tocantins ainda
precisa de muitas mudanças. As atividades que as apenadas desenvolvem
na Unidade Prisional Feminina de Palmas/TO são importantes para o
processo de ressocialização, mas ainda não atingem completamente seu
papel. O Poder Público e os responsáveis pela execução penal precisam
oportunizar melhorias e adequadas condições para o cumprimento da pena
para que a retribuição e a prevenção não sejam o foco em detrimento da
finalidade ressocializadora.

6 REFERÊNCIAS
AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Execução penal: esquematizado. 1. ed.
São Paulo: Forense, 2014.
BECCARIA, Cesare Bonesana Marchesi. Dos delitos e das penas. 3. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 22. ed. São Paulo:
Saraiva, 2016.
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. CNJ Serviço. Saiba como funciona a
remição de pena. Disponível em:<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81644cnj-servico-como-funciona-a-remicao-de-pena> Acesso em: 5 out. 2018.
______. Conselho Nacional de Justiça. Recomendação n. 44 de 26 de
novembro de 2013. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/busca-atosadm?documento=1235> Acesso em: 5 out. 2018.
______. Conselho Nacional de Justiça. Regras de Mandela: Regras Mínimas
das Nações Unidas para o Tratamento de Presos. Departamento de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de
Execução de Medidas Socioeducativas, Conselho Nacional de Justiça. 1. ed.
Brasília: Conselho Nacional de Justiça, e2016
______. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Resolução n.
3, de 7 junho de 2018. Disponível em: . Acesso em: 25 out. 2018.
70
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Disponível em: . Acesso em: 23 out. 2018.
______. Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/Del2848compilado.htm> Acesso em: 3 out. 2018.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

______. Lei n. 12.433, de 29 de junho de 201. Altera a Lei no 7.210, de 11
de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para dispor sobre a remição de
parte do tempo de execução da pena por estudo ou por trabalho.
Disponível em: . Acesso em: 22 nov. 2018.
______. Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal.
Disponível em: . Acesso em: 03 out. 2018.
______. Superior Tribunal de Justiça. HC 335303 RS 2015/0221083-7. Rel.
Ministro Sebastião Reis Junior, Data de Publicação: DJ 05.05.2017.
Disponível em: . Acesso em: 25 out. 2018.
5

______. Superior Tribunal de Justiça. HC 312.486-SP. Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, julgado em 9/6/2015, Dje 22/6/2015. Disponível em: . Acesso em: 22
nov. 2018.
______. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 341. Disponível em: . Acesso
em: 22 nov. 2018.
______. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 562. Disponível em: . Acesso
em: 22 nov. 2018.
______. Supremo Tribunal Federal. RE 452.994-7/RS. Rel. Ministro Marco
Aurélio, Julgamento em 23.06.2005. Disponível em: . Acesso em: 25 out.
2018.
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. Vol. 1. 15. ed. São
Paulo: Saraiva, 2011.
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Vol. I. 18. ed. São
Paulo: Saraiva, 2016.
71
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

JESUS, Damásio de. Direito penal. Parte geral. Vol. 1. 36. ed. São Paulo :
Saraiva, 2015.
MASSON, Cleber Rogério. Direito penal esquematizado. Parte geral. Vol.1.
4. ed. São Paulo: Método, 2011.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

NICOLITT, André Luiz. Manual de processo penal. 6. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2016.
SÁ, Matilde Maria Gonçalves de. O Egresso do Sistema prisional do Brasil.
São Paulo: PAULISTANAJUR, 2004.
TOCANTINS. Tribunal Justiça do Tocantins. Portaria n. 12 de 2 de junho de
2015. Disponível em: . Acesso em: 22 nov. 2018.
NOTA:
[1] Sibele Letícia Rodrigues de Oliveira Biazotto. Professora Mestre do Curso
de Direito da Faculdade Serra do Carmo. Advogada Criminalista. Email:
slbiazotto@gmail.com

72
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

ASPECTOS JURÍDICOS DO ABANDONO AFETIVO INVERSO

MARÍLIA EUGÊNIA CONSTANTINO
CAVALCANTI: Acadêmica de Direito pela
Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais
de Petrolina (FACAPE).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

DIANE JÉSSICA MORAIS AMORIM[1]
(Orientadora)
RESUMO: O presente artigo aborda o tema dos aspectos jurídicos do
abandono afetivo inverso. Através de pesquisa bibliográfica e documental,
utilizando o método dedutivo e realizando uma abordagem qualitativa, foi
apresentado um escorço doutrinário acerca do conceito de família, os
princípios mais relevantes no que tange à proteção ao idoso, os aspectos
jurídicos que o envolvem, ou seja, quais diplomas legais dispõem acerca
5 doutrinários da responsabilidade civil, e
deste, a apresentação de aspectos
retratando a problemática do abandono afetivo inverso, exemplificando
com casos reais, mostrando alguns entendimentos da doutrina e
jurisprudência. Nessa conjuntura, busca-se demonstrar que o abandono
afetivo inverso existe, que é algo absolutamente negativo, e que, de acordo
com os argumentos ora desfiados, a indenização visa tão somente minorar
os impactos que tais atos causam na vida destes idosos.
Palavras-chaves: Idoso. Abandono afetivo. Direito Civil.
ABSTRACT: This article discusses the legal aspects of reverse affective
abandonment. Through bibliographic and documentary research, using the
deductive method and conducting a qualitative approach, a doctrinal
foreshortening about the concept of family was presented, the most
relevant principles regarding the protection of the elderly, the legal aspects
that involve it, that is, which legal diplomas provide about this, the
presentation of doctrinal aspects of civil responsibility, and portraying the
problem of reverse affective abandonment, exemplifying with real cases,
showing some understandings of its doctrine and jurisprudence. At this
juncture, it is sought to demonstrate that the reverse affective
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abandonment exists, which is absolutely negative, and that, according to
the arguments now framed, the indemnity aims only to reduce the impacts
that such acts cause in the lives of these elderly people.
Keywords: Elderly. Emotional abandonment. Civil right.
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1

INTRODUÇÃO

“Meu filho, cuide de seu pai na velhice, e não o abandone enquanto ele
viver” (Eclesiástico 3,12). A família é o nosso ponto de partida. É o instituto
do qual fazemos parte do nascimento até a morte. Para os descrentes,
parece tolice a citação bíblica acima, mas, na conjuntura atual, nunca fora
tão importante.
De um modo geral, os idosos, assim como as crianças e adolescentes,
são a categoria social que carece de maiores cuidados, devido às
limitações biológicas próprias da idade.
Felizmente, a Constituição Federal bem como a legislação
infraconstitucional preocupou-se com esta categoria, dispondo acerca de
alguns direitos, em consonância com os princípios da dignidade da
pessoa humana, igualdade, solidariedade social, proteção ao idoso.
Não obstante a lei preveja, de modo coerente, vários direitos do
idoso, muitas vezes, estes não são respeitados. O abandono material, e,
principalmente, moral, atualmente, pode ser considerado uma mazela
social, uma vez que não há o devido respeito para com aqueles que
cuidaram tão bem de nós.
Neste diapasão, busca-se, através do presente artigo, informar acerca
do abandono afetivo inverso, a possibilidade de responsabilização cível do
agente, uma vez que é impossível mensurar e reparar, da mesma forma, os
danos causados à vítima.
Foram utilizados no presente estudo alguns artigos científicos,
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais e a própria legislação, através
da abordagem qualitativa. Utilizando-se a metodologia dedutiva,
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realizando-se uma análise do problema, para apontar o entendimento
defendido alhures.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 FAMÍLIA
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A família é a primeira e mais importante instituição da qual fazemos
parte. É, sobretudo, nossa essência. Há famílias monoparentais (qualquer
dos pais ou ascendentes); anaparentais (sem pais); homoafetivas; mosaico
ou pluriparentais (vários casamentos, relacionamentos afetivos) (TARTUCE,
2017, p. 791) entre outros, havendo, em todas, um elemento em comum: os
laços de afinidade.
Neste diapasão, a Constituição Federal dispõe, em seu Capítulo VII, do
Título VIII – Da ordem social, notadamente no artigo 226, que a família é
base da sociedade, possuindo a especial proteção estatal (TARTUCE, 2017,
p. 791). Nota-se, assim, a importância
deste instituto, vez que o próprio
5
Estado o valoriza, de forma singular.
Inclusive, em que pese o supramencionado artigo prever o rol
constitucional familiar, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça também admite outras formas de
manifestações familiares (TARTUCE, 2017, p. 791), como as
supramencionadas (homoafetiva, pluriparental, etc).
Logo, apesar de possuir uma definição complexa, ante a carga de
subjetividade que a palavra família possui, parece-nos mais adequada a
definição de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2017, p.
1081), senão, vejamos:
Família é o núcleo existencial integrado por pessoas
unidas por vínculo socioafetivo, teleologicamente
vocacionada a permitir a realização plena dos seus
integrantes, segundo o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana
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Pois bem. Na ordem “natural” da vida, nós nascemos, crescemos,
tornamo-nos pais e envelhecemos. Já nossos pais, ou aqueles que são
responsáveis por nós desde o nascimento, ao longo do tempo, tornam-se
“filhos”, devido as circunstâncias da própria idade.
Ocorre que, muitas vezes, o familiar não possui interesse, não sabe
lidar com a situação, ou, de fato, não pode prestar auxílio material e/ou
pessoal ao idoso, não havendo, portanto, o devido respeito e consideração
por aqueles que cuidaram tanto da gente, contrariando todo o ideal de
família acima exposto. Trata-se, pois, do abandono afetivo inverso, que
pode acarretar em consequências imensuráveis ao idoso.
2.2 DOS PRINCÍPIOS
Em linhas gerais, pode-se considerar o princípio como o ponto de
partida, o meio pelo qual as atividades dos três poderes são
regulamentadas, bem como as relações entre os cidadãos. Segundo Barroso
(2015, p, 238):
Os

princípios
–
notadamente
os
princípios
constitucionais – são a porta pela qual os valores
passam do plano ético para o mundo jurídico. Em sua
trajetória ascendente, os princípios deixaram de ser
fonte secundária e subsidiária do Direito para serem
alçados ao centro do sistema jurídico. De lá, irradiamse por todo o ordenamento, influenciando a
interpretação e aplicação das normas jurídicas em
geral e permitindo a leitura moral do direito (2015, p.
238).

Alguns destes emanam as questões de família dentro do nosso
ordenamento jurídico, sendo provenientes da Constituição Federal de
1988.Sendo assim, impende conceituar alguns pertinentes a este trabalho.
Doravante, vejamos.
2.2.1

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana
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Previsto no artigo 1°, III da Constituição Federal, sendo considerado
o “princípio dos princípios” (TARTUCE, 2017, p. 780), a dignidade da pessoa
humana visa garantir a todos os cidadãos o respeito, liberdade e condições
adequadas para a existência destes (BAHIA, 2017, p. 119).
De fato, é imprescindível não somente ao direito de família, mas a todo
o ordenamento jurídico, sendo tamanha sua importância (DONIZETTI,
QUINTELLA, 2017, p. 919).
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Flávia Bahia (2017, p. 119) afirma, também, que “significa a elevação do

ser humano ao patamar mais alto das considerações, com a finalidade de
impedir a sua degradação e a sua redução a um mero objeto de
manipulação”.
Portanto, tendo em vista que este princípio precede muitos outros
(igualdade, liberdade, etc), pode ser considerado o mais importante da
nossa legislação pátria.
5
Nessa conjuntura, a dignidade
da pessoa humana está atrelada às
condições mínimas garantidas ao idoso, para que possa ter o aparato
necessário à sua existência (assistência médica, material e afetiva).

2.2.2

Princípio da Afetividade

A doutrina contemporânea vem defendendo que o afeto possui valor
jurídico, tornando-se, por seu turno, princípio (BARROS, 2016, p. 37).
Afeto, diferentemente do amor, significa elo, ligação entre duas ou
mais pessoas, seja no aspecto positivo (amor), seja no negativo (ódio). A
concepção subjetiva do afeto não é jurídica, sendo apenas o sentimento em
si. Já na objetiva, não se trata de fato anímico, psicológico, mas sim na
obrigação familiar de auxílio para com o outro, independente da existência
do sentimento de amor, ou seja, na solidariedade entre os familiares,
considerando o seu vínculo (BARROS, 2016, p. 37).
Sendo assim, sob as lições de Lôbo (2018, p.66), a afetividade:
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Como princípio jurídico, não se confunde com o afeto,
como fato psicológico ou anímico, porquanto pode
ser presumida quando este faltar na realidade das
relações; assim, a afetividade é dever imposto aos pais
em relação aos filhos e destes em relação àqueles,
ainda que haja desamor ou desafeição entre eles.
A inexistência de previsão legal deste princípio, por si só, não o torna
inválido, uma vez que, conforme veremos, é utilizado para regulamentar as
relações familiares, notadamente, nos casos em que há o abandono afetivo
inverso, conforme será visto mais adiante.
2.2.3

Princípio da Solidariedade Familiar

A solidariedade social é um dos objetivos fundamentais da
Constituição Federal de 1988, prevista no artigo 3°, I, que repercute,
também, nas relações familiares (TARTUCE, 2017, p. 783).
Nessa conjuntura, a solidariedade traduz-se no ideal de obrigações, na
proatividade, na ajuda ao próximo, resultando, por seu turno, em
características sociais, afetivas, patrimoniais, entre outros (TARTUCE, 2017,
p. 783).
Portanto, no que tange ao tema em liça, o princípio justifica a
obrigação material e afetiva para com os familiares idosos (GLAGLIANO,
FILHO, 2017, p. 1.085), compreendendo-se na ideia da própria palavra.
Desse modo, está atrelada à dignidade da pessoa humana, bem como
à afetividade, devido à sua natureza.
2.2.4

Princípio da Proteção ao Idoso

Os idosos, assim como as crianças, adolescentes e jovens, possuem
uma tutela especial estabelecida constitucionalmente, conforme previsto
nos artigos 226 a 230 da Carta Magna.
Intrínseco aos princípios da dignidade da pessoa humana e da
solidariedade familiar, a proteção ao idoso não é apenas prevista na
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Constituição, mas também na legislação infraconstitucional, como o
Estatuto do idoso (Lei n° 10.741/2003) e Código Civil (GLAGLIANO, FILHO,
2017, p. 1.088).
Em síntese, extrai-se deste que, a ampliação constitucional da proteção
familiar, além do Estatuto do Idoso, visa proteção integral dos idosos em
geral, e não somente dos hipossuficientes.
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Nesse sentido, no que tange à não limitação a aspectos econômicos:
O Estatuto do Idoso quebrou tal barreira. Nele, a
proteção é integral, vale dizer, abrange todos os
idosos e em tudo que se refere à vida em sociedade. A
proteção econômica não é a única, embora a mais
premente: a manutenção da dignidade passa, de
regra, pelo resgate da inclusão social e esta se faz pela
geração de recursos econômicos necessários para o
acesso a bens indispensáveis à vida humana. Mas
5
também a solidariedade, o afeto, a consideração,
independentemente da condição do idoso, ali lhe são
assegurados. (INDALENCIO, 2007, p. 63 apud SILVA,
2014, p. 28)
Nessa conjuntura, por tratar-se de uma fase difícil, é de suma
importância não apenas o auxílio financeiro, mas também o apoio moral.
Eis, portanto, um dos princípios de maior importância.
2.3 ASPECTOS JURÍDICOS DO IDOSO
Historicamente, o idoso figura como personagem social de extrema
relevância, dada a carga de conhecimentos e experiências vividas, sendo,
portanto, um legado para os jovens.
Sejam os pais, avós, parentes ou amigos, são aquelas pessoas que
cuidaram de nós, nos deram carinho, conhecimentos e todo o amparo
necessário ao nosso crescimento.
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O artigo 1° do Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741 de 2003) dispõe que o
idoso é toda pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Ademais, os
dicionários o definem como aquele que ou quem tem muitos anos de vida;
velho (BARROS, 2016, p. 10).
De fato, não há como definir o marco inicial para o início da terceira
idade propriamente dita, tendo em vista que ultrapassa a questão de idade
cronológica, analisando-se, também, valores culturais e as inúmeras
realidades, principalmente no Brasil, ante a extensão do seu território e as
divergências entre as regiões (BARROS, 2016, p. 10).
Os direitos dos idosos, em nosso ordenamento jurídico, foram
inseridos de forma gradativa. Todas as constituições anteriores à de 1988
tutelavam brevemente alguns direitos dos idosos, restringindo-se, tão
somente, a questões trabalhistas e/ou previdenciárias (COSTA, 2017, p.25).
Felizmente, nossa atual Constituição Federal – por sua natureza
garantista – (COSTA, 2017, p.25), visando dar uma maior proteção ao idoso,
previu, em seu artigo 229 que é dever dos filhos maiores ajudar e amparar
seus genitores na velhice, carência ou enfermidade.
Ainda, o artigo 230 que incumbe à família, sociedade e o Estado o
dever de assistir os idosos, além de assegurar a sua participação na
sociedade, garantindo-lhes a dignidade, bem-estar e o direito à vida.
Destarte, os §§1° e 2° abordam acerca dos programas de amparo aos
idosos, que deverão ocorrer, preferencialmente em seus lares, além de
garantir a gratuidade nos transportes públicos.
Atrelado a estes dispositivos, há também a previsão do princípio da
dignidade da pessoa humana (artigo 1°, III, CF/88) e igualdade (artigo
5°, caput), além da previsão de facultatividade de votos para os maiores de
70 anos (art. 14, §1°, II, b),
Infere-se destes dispositivos, que se busca inserir o idoso na sociedade,
garantir seus direitos de acordo com as suas condições, de modo que as
mazelas da idade o prejudiquem da menor forma possível.
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Além do mais, visando efetivar os direitos dispostos na Carta Magna, a
legislação infraconstitucional também previu alguns direitos para os idosos
(COSTA, 2017, p. 29).
Primeiramente, a Lei n° 8.842/94 criou a PNI – Política Nacional do
Idoso, que consiste na primeira legislação, após a promulgação da
Constituição de 1988, que trata de forma específica assuntos relacionados a
este (COSTA, 2017, p. 29).
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O artigo 1° previu sua finalidade, que consistia em “assegurar os
direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia,
integração e participação efetiva na sociedade”.
Infelizmente, tais normas de caráter programático não tiveram a devida
efetivação, surgindo, desta forma, o Estatuto do Idoso – Lei n° 10.741/2003
(COSTA, 2017, p. 29).
Este visa efetivar, além dos dispositivos da PNI, os direitos consagrados
pela Carta Magna. A legislação5 que tratava dos idosos era esparsa, cujo
estatuto, por seu turno, concentrou as políticas e dispositivos já existentes,
além de criar novas medidas, a fim de assegurar os direitos dos idosos e um
envelhecimento digno (COSTA, 2017, p. 29).
São tratados, em seus 118 dispositivos, diversos assuntos relacionados
à vida, liberdade, saúde, trabalho, educação, seguridade social, habitação,
transporte (COSTA, 2017, p. 29), além de infrações administrativas e penais
contra estes.
Impende destacar, todavia, que o artigo 3° determina a obrigação da
família, Estado e sociedade em efetivar seus direitos (COSTA, 2017, p. 30).
Outrora, o Estatuto atribui principalmente à família a obrigação do
cuidado com o idoso, tendo em vista que a família é o elemento mais
importante na vida do ser humano, é parte de sua essência, é sua
identidade (COSTA, 2017, p. 30).
Por fim, o Código Civil Pátrio não prevê, diretamente, assuntos
relacionados ao idoso em si. Seus artigos 186, 187, 927 e 1.696 dispõem,
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respectivamente, dos atos ilícitos e da obrigação de indenizar e a
obrigatoriedade de prestação de alimentos (FERREIRA, 2015, p.18).
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Não obstante o Código Civil seja silente quanto aos dispositivos
relacionados aos idosos, o Estatuto complementou-o, cuja jurisprudência
utiliza a reparação civil nos casos relacionados ao abandono e maus tratos
causados àqueles (FERREIRA, 2015, p.18).
2.4 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL
Responsabilidade, do latim, respondere, significa a obrigação de
assumir as consequências jurídicas de determinada atividade, atrelada,
também, ao conceito de spondeo, que significa a vinculação do devedor
nos contratos verbais (GAGLIANO, FILHO, 2017, p. 853).
A responsabilidade surge, portanto, num contexto em que se busca
proteger o indivíduo, contra lesão ou prejuízo causado por alguém; pelo
descumprimento de obrigação por outrem; por algum mal sofrido, entre
outras hipóteses (GAGLIANO, FILHO, 2017, p. 853).
Neste diapasão, a responsabilidade civil consiste na reparação
pecuniária, decorrente de ato ilícito cometido pelo sujeito, que viola norma
jurídica preexistente, estando este subordinado às consequências dos seus
atos (GAGLIANO, FILHO, 2017, p. 858).
O artigo 186 do Código Civil prevê que “aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
A responsabilidade civil tem, como pressupostos, a conduta (omissiva
ou comissiva), o dano ou prejuízo e o nexo de causalidade, ou seja, para
que ocorra a sua configuração, deve existir um elo entre estes pressupostos
(BARROS, 2016, p. 21). Todavia, no direito de família, notadamente no
abandono afetivo, há uma significativa dificuldade para a sua caracterização
(BARROS, 2016, p. 24).
Esmiuçando seus pressupostos, têm-se que a conduta pode ser
comissiva ou omissiva. Trata-se de ato primário do ato ilícito, ou seja, é o
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comportamento humano voluntário, que resulta em consequências jurídicas
(BARROS, 2016, p. 25).
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Comportamento comissivo é a ação em si, é o ato voluntário cometido
pelo agente, que pode ser doloso ou culposo, ou seja, é o ato positivo. Já o
omissivo é o deixar de fazer, tratando-se de manifestação negativa, nos
casos em que o agente deveria realizar o ato e deixa de fazê-lo, geralmente,
por pessoas que tinham o dever legal de agir (médico, pais, tutores, etc)
(BARROS, 2016, p. 26).
Já o nexo de causalidade é o elo entre a conduta e o dano
propriamente dito, é o elemento imaterial. Assim sendo, para que o agente
possa ser responsabilizado, sua conduta deve estar relacionada com o
resultado (TARTUCE, 2017, p. 346).
A doutrina aborda algumas teorias para a caracterização do nexo de
causalidade. Nesse sentido, Flávio Tartuce (2017, p. 346), com base nas
lições de Gustavo Tepedino (2004) e Gisela Sampaio da Cruz (2005), destaca
5
três que merecem ser aprofundadas:
A primeira é a Teoria da Equivalência das Condições ou do Histórico de
Antecedentes (sine qua non), que significa que todos os fatos anteriores
relativos ao dano podem gerar responsabilidade civil. Esta não é aceita no
nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que as causas poderiam ser
infindáveis (TARTUCE, 2017, p. 346).
Já para a Teoria da Causalidade Adequada, prevista nos artigos 944 e
945 do Código Civil, prevê a identificação da possível causa que gerou o
dano, tendo em vista que apenas o fato relevante ao dano é responsável
civilmente por ele, se diante de diversidade de causas. Logo, valoriza-se a
concausalidade, circunstâncias concomitantes e o grau de responsabilidade
dos envolvidos (TARTUCE, 2017, p. 346 - 347).
Por último, mas não menos importante, na Teoria do Dano Direto e
Imediato ou Teoria da Interrupção do Nexo Causal, a reparação deve
ocorrer somente em relação aos danos decorrentes de efeitos necessários
da conduta do agente, ou seja, há exclusão da responsabilidade do agente
quando o credor, ou terceiro viola o direito, interrompendo o nexo causal,
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estando prevista no artigo 403 do Código Civil Nesta, destacam-se as
excludentes de responsabilidade (TARTUCE, 2017, p. 346).
Não se pode olvidar, também, que há causas excludentes de nexo de
causalidade, que, para a doutrina, relacionam-se com a teoria do dano
direto e imediato, não afastando, todavia, a teoria da causalidade
adequada. São estas: a culpa exclusiva ou fato exclusivo da vítima; culpa
exclusiva ou fato exclusivo de terceiro e o caso fortuito e força maior
(TARTUCE, 2017, p. 347 - 348).
Quanto ao dano, este é a consequência em si, é o resultado do ilícito.
Pode ser de caráter moral (ofende direitos de personalidade), patrimonial,
estético, entre outras espécies (FERREIRA, 2015, p. 26).
Ademais, os últimos elementos dignos de destaque são a
responsabilidade civil objetiva e subjetiva. Para a objetiva, preocupa-se
apenas com o elo entre a conduta e o dano, ou seja, a intenção do agente é
irrelevante para a sua configuração, bastando tão somente a conduta.
Segundo Sílvio de Salvo Venosa (2007, p. 09) citado por Erika Emanuelle de
Barros (2016, p. 33):
A teoria da responsabilidade objetiva, presente na lei
em várias oportunidades, que desconsidera a
culpabilidade, ainda que não se confunda a culpa
presumida com a responsabilidade objetiva. A
insuficiência de fundamentação da teria da
culpabilidade levou à criação da teoria do risco, com
vários matizes que sustenta ser o sujeito responsável
por riscos ou perigos que sua atuação promove, ainda
que coloque toda diligência para evitar o dano. Tratase da denominada teoria do risco criado e do risco
benefício.
Destarte, esta deve ser contemplada em casos previstos em lei, e não
regra geral, considerando suas características (BARROS, 2016, p. 33). Já na
subjetiva, a culpa é analisada para fins de caracterização, ou seja, a conduta
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deve ser valorada para que possa identificar se a conduta, de fato, é
responsável pelo ilícito ocorrido (BARROS, 2016, p. 33).
2.5 ABANDONO AFETIVO INVERSO E RESPONSABILIDADE CIVIL
É sabido que o direito visa regular as relações sociais, controlando os
comportamentos desviados. Assim, o legislador, por meio das normas,
proíbe, impõe ou permite determinados comportamentos (BARRETO, 2018).
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O abandono afetivo inverso, apesar de ser um tema recente para a
doutrina e jurisprudência, não é novidade no nosso cotidiano. Diariamente,
estamos diante de diversas situações em que os idosos são deixados em
asilos, sem nenhuma visita; idosos que, apesar de morar em casa própria,
sofrem com a miséria por não ter um amparo material, entre outras
situações.
De fato, não se trata apenas de dinheiro, mas sim da assistência em
todos os seus aspectos. Sendo assim:
5

Entende-se por abandono afetivo inverso a falta de
cuidar permanente, o desprezo, desrespeito, inação
do amor, a indiferença filial para com os genitores, em
regra, idosos. Esta espécie de abandono constitui
violência na sua forma mais gravosa contra o idoso.
Mais do que a física ou financeira, a omissão afetiva
do idoso reflete uma negação de vida, o qual lhe
subtrai a perspectiva de viver com qualidade. Pior
ainda é saber que esta violência ocorre no seio
familiar, ou seja, no território que ele deveria ser
protegido, e não onde constitui as mais severas.
(SANTOS, 2016, p. 8 apud COSTA, 2017, p. 33)
Inclusive, o Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco Jones Figueirêdo Alves, além de conceituar o abandono
afetivo inverso como a inação de afeto, a ausência de cuidado dos filhos
com o com os genitores, geralmente, idosos, entende que é premissa para
possível responsabilização cível (SILVA, 2015, p. 11 apud COSTA, 2017, p.
35).
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Apesar da Constituição Federal e o Estatuto do Idoso tutelarem esta
classe, lamentavelmente, em alguns casos, não passa de “letra fria”, posto
que não há aplicabilidade. E tal fato pode ser comprovado pelas inúmeras
notícias veiculadas pelos meios de comunicação, que mostram o descaso
de filhos, sobrinhos, netos, com seus familiares idosos. A título de ilustração,
impende destacar alguns.
Em 14 de Julho de 2018, o site do G1 de Santa Catarina publicou uma
notícia acerca de uma idosa que fora abandonada, no dia 11 de julho do
mesmo ano, na porta de um asilo particular.
As câmeras de vigilância flagraram o momento em que esta fora
deixada na porta, com suas malas, por volta das 23 horas, no frio de cerca
de 10°. Esta morava com seu sobrinho e a esposa, e, segundo esta, a
convivência não era mais possível. Posteriormente, hospedou-se na casa de
uma conhecida, e, segundo a notícia, a prefeitura estava tentando conseguir
uma vaga para esta em um asilo público.
Outra notícia, e ainda mais chocante, fora publicada no site do Gazeta
Online, em 08 de maio de 2016. Uma idosa de 102 anos fora encontrada
dentro da residência, abandonada, desidratada e coberta por fezes. Não
andava devido à uma fratura no fêmur, e seu filho havia a abandonado por
pelo menos 2 dias. Desesperada, conseguiu gritar por socorro, sendo
socorrida pelos vizinhos e pela polícia.
O Portal do Envelhecimento também publicou, em 06 de março de
2014, relatos de alguns idosos que não recebem visitas. Estes, apesar de
possuírem apoio material, são completamente abandonados pelos
familiares, sendo os funcionários dos asilos, bem como os outros idosos, a
sua companhia.
Daí, questiona-se, até que ponto uma vida é respeitada? Até quando
pessoas serão consideradas descartáveis por alguns? A dignidade da
pessoa humana, a solidariedade, bem como a afetividade são
absolutamente violados em casos como estes, e tantos outros casos que
ocorrem diariamente.
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Assim sendo, a doutrina e jurisprudência vêm se posicionando acerca
da possibilidade de reparação civil pelo abandono afetivo inverso. O que se
busca responsabilizar é o ato voluntário de deixar de prestar o devido
auxílio material e afetivo, importantes para a boa convivência, que podem
acarretar em consequências imensuráveis para a parte atingida (COSTA,
2012, p. 58).
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O abandono é, pois, uma violação à personalidade da vítima. Ante a
impossibilidade de se auferir o dano propriamente causado, resulta a
obrigação de indenizar (COSTA, 2012, p. 60).
Muitos são os casos de abandono afetivo dos pais com os filhos. Criase, desta forma, precedentes para os casos em que há o abandono afetivo
inverso, o que leva à consolidação dos direitos dos idosos nos regramentos
legais supramencionados (FERREIRA, 2015 , p. 33).
Bárbara Drielly Lira Ferreira (2015, p.34) afirma que atualmente a
jurisprudência é dividida quanto à possibilidade de responsabilização civil
5
do abandono afetivo. Segundo esta, alguns se posicionam no sentido de
que a indenização visa punir financeiramente, prevenir e educar. Já alguns,
entendem que possibilitar tais indenizações é permitir a desvalorização do
afeto e seu enaltecimento pecuniário.
Acerca das negativas do Poder Judiciário ao instituto
responsabilidade civil, impende colacionar a seguinte decisão, verbis:

da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS ABANDONO AFETIVO - ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DEVER DE INDENIZAR - AUSÊNCIA. A omissão do pai
quanto à assistência afetiva pretendida pelo filho não
se reveste de ato ilícito por absoluta falta de previsão
legal, porquanto ninguém é obrigado a amar ou a
dedicar amor. Inexistindo a possibilidade de reparação
a que alude o art. 186 do Código Civil, eis que ausente
o ato ilícito, não há como reconhecer o abandono
afetivo como passível de indenização V.V. NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDO O RELATOR.
Haja vista, de acordo com o artigo 186 do Código
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Civil, São, portanto, quatro os pressupostos do dever
de indenizar: ação ou omissão, culpa ou dolo, relação
de causalidade e dano experimentado pela vítima,
conforme segue: Art. 186 Aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência, ou imprudência,
violar direito ou causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito. (Apelação
Civil n° 1.0251.08.026141-4/001 apud FERREIRA, 2015,
p. 36)
Em contrapartida, o Superior Tribunal de Justiça entende há um tempo
a possibilidade de valoração do afeto. Neste sentido a Ministra Nancy
Andrighi, relatora do Recurso Especial n° 1.159.242 – SP, se posicionou no
sentido de que é possível existir o dano moral nas relações familiares
(FERREIRA, 2015, p. 39). Inclusive, o Ministro Sidnei Beneti, em seu voto,
aduziu o seguinte:
Assim, em princípio, é possível a indenização por dano
moral, decorrente do abandono de filho, agravado por
tratamento discriminatório em comparação com
outros filhos, não importando seja, o filho lesado,
havido em virtude de relacionamento genésico fora
do casamento, antes ou depois deste, nem
importando seja o reconhecimento voluntário ou
judicial, porque a lei não admite a distinção, pelos
genitores, entre as espécies de filhos – naturais ou
reconhecidos. (BENETI, Recurso Especial nº 1.159.2429 – SP, pág. 02)
O dano, em casos como este, deve ser evidente, tratando-se de
responsabilidade civil subjetiva. Logo, faz-se necessária a demonstração da
conduta do agente, que tenha afetado o bem-estar e/ou a integridade física
da vítima, para que o julgador possa, com base nas circunstâncias, arbitrar,
ou não, a indenização (FERREIRA, 2015, p. 37).
Nessa conjuntura, considerando que não há previsão legal acerca do
abandono afetivo inverso, é permitido ao juiz, valendo-se da analogia,
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utilizar-se de soluções em casos de abandono afetivo infantil para
fundamentar suas decisões, em respeito à dignidade da pessoa humana, da
igualdade, e de todos os outros direitos constitucionalmente estabelecidos,
posto que o interesse do idoso deve prevalecer (FERREIRA, 2015, p. 40).
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De fato, não há como compensar a vítima proporcionalmente pelos
danos sofridos. É bastante comum, inclusive, que alguns idosos apresentem
casos de depressão, desinteresse, falta de apetite, entre outros sintomas,
decorrentes das decepções sofridas pelo abandono (FERREIRA, 2015, p. 26).
Dinheiro nenhum paga uma mágoa, o abandono, a falta que alguém
faz, isso é fato. Mas o direito pode e deve buscar a solução mais adequada
para, pelo menos, reduzir as consequências.
Dessa forma, acertadas são as decisões dos tribunais espalhados pelo
território brasileiro, que reconhecem o dever de indenizar em situações de
abandono. O Judiciário deve se humanizar cada vez mais, buscando, desta
forma, minimizar os estragos de uma sociedade egoísta, que desvaloriza
5
aqueles que contribuíram para sua chegada até ali.
3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou demonstrar a possibilidade de
responsabilização civil pelo abandono afetivo inverso.
Conforme fora exposto, a Constituição Federal e o Estatuto do Idoso
determinam que incumbe ao Estado, aos familiares e à sociedade assistir os
idosos, além de assegurar a sua participação na sociedade, garantindo-lhes
a dignidade, bem-estar e o direito à vida.
Em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana,
da solidariedade, da afetividade, e da proteção ao idoso, nosso
ordenamento jurídico busca a proteção integral do idoso, não se
restringindo apenas aos hipossuficientes.
De fato, a sociedade muda constantemente e, com estas, as
concepções de família também. Contudo, o que não pode ser alterada é a
importância dos idosos no âmbito social e familiar.
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Estes carecem de auxílio material e afetivo (em seu sentido subjetivo
positivo), o que muitas vezes não ocorre. Como fora visto, é bastante
comum nos depararmos com situações em que os pais são abandonados
em asilo sem qualquer visita, idosos que não possuem renda e nenhum
familiar o assiste, entre outras situações.
Doutra banda, não há na legislação pátria vigente referência direta
ao abandono afetivo inverso. Contudo, a doutrina e jurisprudência já tratam
sobre, em que há alguns julgados em que os magistrados aplicam
analogicamente as soluções em casos de abandono afetivo infantil para
fundamentar suas decisões, em respeito à dignidade da pessoa humana, da
igualdade, e de todos os outros direitos constitucionalmente estabelecidos,
posto que o interesse do idoso deve prevalecer.
Sendo assim, entendemos ser razoável a responsabilização civil pelo
abandono afetivo inverso, uma vez que não há como desfazer os abalos
psicológicos e morais sofridos pelo idoso, sobretudo à sua dignidade.
Apesar de ser uma pena de natureza pecuniária, esta visa punir os agentes
pelo descaso, desrespeito e falta de humanidade nos seus atos, bem como
minimizar o sentimento de abandono sofrido pelos idosos. Desse modo, o
interesse do idoso sempre deve prevalecer.
Não se pode comprar o amor, a companhia e as boas relações, isso é
um fato. Contudo, abandonar alguém, no momento mais frágil da vida, é o
maior ato de egoísmo que um ser humano pode cometer. Nascemos e nos
desenvolvemos com o apoio de pais, avôs e tios, que nos impulsionam e
investem em nosso crescimento, e o mínimo que estes merecem é a nossa
contraprestação.
Não podemos descartar as pessoas como se estas nada sentissem.
Falta paciência, compreensão e discernimento dos mais jovens com a
situação dos idosos. Em verdade, a juventude é eterna apenas nos corações,
e estes jovens, um dia, também serão idosos e merecedores do amparo que
muitas vezes se negam a dar.
Portanto, compadecer-se pela situação do outro é a maior atitude
que um ser humano pode ter. Humanizem-se.
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Resumo: O presente trabalho objetivo examinar a compatibilidade do
instituto da rejeição liminar do pedido (art. 285-A do CPC/73 e art. 332 do
CPC/2015) no âmbito processual trabalhista. Buscou-se analisar o instituto
da rejeição liminar do pedido, cotejando os argumentos contrários e
favoráveis à sua utilização na seara processual do trabalho.
Palavras-chave: Rejeição liminar do
aplicabilidade; processo do trabalho.
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Abscratct: The objective of this study is to examine the compatibility of the
preliminary rejection of the application (article 285-A of CPC/73 and article
332 of CPC/2015) in the labor process. We tried to analyze the institute of
the preliminary rejection of the request, comparing the opposing
arguments and favorable to its use in the processional labor court.
Keywords: Rejection of the order; repetitive demands; applicability; process
of work.
Sumário: Introdução; 1 A busca pela tutela jurisdicional tempestiva; 1.1 O
julgamento liminar como meio de efetividade processual; 2 A aplicação
supletiva do Código de Processo civil ao Processo do Trabalho; 3 Rejeição
liminar do pedido no processo do trabalho; 3.1 Análise crítica.
Considerações finais; Referências.

INTRODUÇÃO
A lentidão na prestação jurisdicional constitui o principal motivo de
desprestígio do Judiciário brasileiro. No enfrentamento de tal fato, o
legislador vem promovendo diversas modificações no ordenamento
jurídico. Nesse cenário, a Lei nº 11.277/06 inseriu no ordenamento jurídico
brasileiro o instituto do julgamento liminar de mérito em demandas
repetitivas (art. 285-A do CPC/73), possibilitando ao juiz proferir sentença
94
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de improcedência (antes mesmo da citação do réu), quando a matéria for
unicamente de direito e no juízo já houver outros julgados pela total
improcedência, bastando à mera reprodução dos fundamentos
anteriormente utilizados.
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O aludido instituto foi pensado para encerrar, ainda no seu
nascedouro, as chamadas “ações repetitivas”, entendidas como aquelas que
costumeiramente se repetem na Justiça, contendo sempre a mesma matéria
de direito, mudando-se apenas os nomes das partes.
A técnica de aceleração do julgamento, prevista no art. 285-A do
CPC/73, dividiu opiniões e teve sua constitucionalidade questionada por
meio de ADIN proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), por entender que a aplicação do citado artigo fere diversos
princípios constitucionais, notadamente: do contraditório, da ampla defesa
e da isonomia. Aguarda-se o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.
A rejeição liminar do pedido foi mantida (de modo ampliada) no
5
novo Código de Processo Civil (art. 332, Lei 13.105/2015)[1].
Neste trabalho, procuramos listar os argumentos favoráveis e
contrários à compatibilização do instituto processual de julgamento liminar
de improcedência em demandas repetitivas na seara processual trabalhista,
posicionando-nos favorável à aplicabilidade.
1 A BUSCA PELA TUTELA JURISDICIONAL TEMPESTIVA
A morosidade na apreciação de lides submetidas à apreciação do
julgador é um problema presente desde a antiguidade. Discorrendo acerca
da razoável duração do processo, Frederico Augusto Leopoldino
Koehler[2] nos brinda com um exemplo que comprova a assertiva acima.
Relata o autor que o imperador romano Carlos Magno, buscando
alternativas para solucionar a celeuma, editou a Disposição Capitular 775,
que dispunha: “Quando o juiz demorar a proferir a sentença, o litigante
deverá instalar-se em casa dele e aí viverá, de cama e mesa à custa dele”.
A excessiva demora na entrega da prestação jurisdicional continua a
ser um problema atual e universal, razão que levou diversos países a
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inserirem em suas constituições o direito à razoável duração do processo e
a promoverem modificações na legislação infraconstitucional, buscando
adotar medidas que promovam a celeridade processual.
Como bem adverte Cândido Rangel Dinamarco[3], "desencadear
medidas contra o tempo inimigo é um modo de cumprir o compromisso,
solenemente assumido pelo Estado brasileiro ao aderir ao Pacto de San
José da Costa Rica, de oferecer aos litigantes uma tutela jurisdicional em
prazo razoável".
Na atual sociedade globalizada, as relações jurídicas tornam-se
complexas e os litígios tendem a agigantar-se, tornando evidente o
problema gerado com as chamadas demandas de massa (ações repetitivas)
que entopem o Judiciário brasileiro, contribuindo para complicar a questão
da morosidade, exigindo do legislador modificações que deem condições
de enfrentamento de tal fenômeno.
Nesse contexto, figurou o Projeto de Lei nº 4728-04, prevendo a
inserção do art. 285-A no Código de Processo Civil/1973, objetivando a
racionalização do julgamento de processos repetitivos, idealizado para
funcionar como regra de racionalização de julgamentos em demandas
repetitivas.
É consenso que as medidas processuais tradicionais não se têm
mostrado idôneas para resolver a problemática das “demandas de massa”,
desafiando o legislador a adotar medidas que possam ofertar solução
uniforme e rápida, em obediência aos princípios constitucionais da duração
razoável dos processos e da isonomia. Leonardo José Carneiro da Cunha
afirma que, diante de uma sociedade que exige celeridade processual, a
ponto de elevar a duração razoável dos processos a status de princípio
constitucional, é preciso que as demandas de massa tenham “soluções de
massa”, ou seja, recebam uma solução uniforme, garantindo-se, inclusive, o
princípio da isonomia. [4].
Na seara processual trabalhista, a busca pela celeridade processual é
percebida com maior facilidade, pois, ao lidar com direitos dos
trabalhadores, tratando, na maioria das vezes, de discussão de verbas de
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caráter alimentar, não há como admitir que o processo se alongue no
tempo, sob pena de comprometer as necessidades vitais do trabalhador e
de sua família.
1.1 O julgamento liminar como meio de efetividade processual
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A inserção do art. 285-A no Código de Processo Civil/1973
buscou estabelecer um filtro de entrada no acesso ao Judiciário como
meio dar pronta e ágil resposta aos processos repetitivos, contribuindo
para desafogar o número de causas pendentes de julgamento.
Assim dispunha o revogado art. 285-A do CPC/73:
Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for
unicamente de direito e no juízo já houver sido
proferida sentença de total improcedência em outros
casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e
proferida sentença, reproduzindo-se o teor da
5
anteriormente
prolatada.
(Incluído pela Lei nº
11.277, de 2006)
§ 1º Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir,
no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e
determinar o prosseguimento da ação.
(Incluído
pela Lei nº 11.277, de 2006)
§ 2º Caso seja mantida a sentença, será ordenada
a
citação
do
réu
para
responder
ao
recurso.
(Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006)
Acerca da premente necessidade de adoção de meios de combate a
demandas repetitivas, destaca Luiz Guilherme Marinoni[5]:
[...] é preciso dar atenção à multiplicação das
ações que repetem litígios calcados em fundamentos
idênticos, solucionáveis unicamente a partir da
interpretação da norma. A multiplicação de ações
desta natureza, muito freqüente na sociedade
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contemporânea, especialmente nas relações travadas
entre o cidadão e as pessoas jurídicas de direito
público ou privado - como aquelas que dizem
respeito à cobrança de um tributo ou à interpretação
de um contrato de adesão -, geram, por conseqüência
lógica, mais trabalho à administração da justiça,
tomando, de forma absolutamente irracional, tempo e
dinheiro do Poder Judiciário.
Encontramos o escopo do referido instituto processual na
justificação da lei que o instituiu. Veja-se: "a proposta vai nesse sentido ao
criar mecanismo que permite ao juiz, nos casos de processos repetitivos,
em que a matéria for unicamente de direito, e no juízo houver sentença de
total improcedência, dispensar a citação e proferir decisão reproduzindo a
anteriormente prolatada".
Assim, o legislador procurou estabelecer um filtro de entrada no
acesso ao Judiciário como meio dar pronta e ágil resposta aos processos
repetitivos, contribuindo para desafogar o número de causas pendentes de
julgamento. Nessa trilha, acrescenta Luiz Guilherme Marinoni[6]:
É racional que o processo que objetiva decisão
acerca de matéria de direito sobre a qual o juiz já
firmou posição em processo anterior seja desde logo
encerrado, evitando gasto de energia para a obtenção
de decisão a respeito de “caso idêntico” ao já
solucionado. Nesta perspectiva, o “processo
repetitivo” constitui formalismo desnecessário, pois
tramita somente para autorizar o juiz a expedir a
decisão cujo conteúdo já foi definido no primeiro
processo.
Com o imenso trânsito jurídico da sociedade moderna, os litígios se
multiplicam e deságuam no Judiciário. É nesse contexto que entrou em
cena o art. 285-A do CPC/73: para fazer frente aos processos repetitivos,
impedindo
o
desenvolvimento
da
relação
processual
e
o
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do iter procedimental, com gastos desnecessários, pois já se sabe de
antemão que a sentença será pela improcedência do pedido.
Como bem adverte Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery[7]: “seria perda de tempo, dinheiro e de atividade jurisdicional insistirse na citação e na prática dos demais atos do processo, quando o juízo já
tem posição firmada quanto à pretensão deduzida pelo autor.”
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Convém ressaltar que, além de estar inserida no contexto das
técnicas de aceleração da tutela jurisdicional, a rejeição liminar nas
demandas repetitivas (prevista no art. 285-A do CPC/73 e ratificada, com
modificações no art. 332, CPC/2015) encontra abrigo na valorização dos
precedentes.
O atual dispositivo normativo que estabelece a rejeição liminar do
pedido (art. 332 do CPC/2015) assim expõe:
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase
instrutória,5 o juiz, independentemente da citação do
réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que
contrariar:
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência;
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça
sobre direito local.
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§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente
improcedente o pedido se verificar, desde logo, a
ocorrência de decadência ou de prescrição.
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§ 2o Não interposta a apelação, o réu será
intimado do trânsito em julgado da sentença, nos
termos do art. 241.
§ 3o Interposta a apelação, o juiz poderá retratarse em 5 (cinco) dias.
§ 4o Se houver retratação, o juiz determinará o
prosseguimento do processo, com a citação do réu, e,
se não houver retratação, determinará a citação do
réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15
(quinze) dias.
Considerando que o CPC pode ser utilizado de forma subsidiária ao
Processo do Trabalho, conforme prevê a Consolidação de Leis Trabalhistas CLT (art. 769), parece-nos que sua utilização naquela esfera se mostraria útil
no enfrentamento de demandas repetitivas que ali fossem instaladas.
Contudo, a utilização sugerida é motivo de controvérsia, conforme se verá
adiante.
2 A APLICAÇÃO SUPLETIVA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AO
PROCESSO DO TRABALHO
Discute-se na doutrina se o processo do trabalho é autônomo frente
aos demais ramos processuais (processo civil e processo penal).
Na dicção de Mauro Schiavi[8], “para se aquilatar a autonomia de
determinado ramo do direito, necessário avaliar se ele possui princípios
próprios, uma legislação específica, um razoável número de estudos
doutrinários a respeito e um objeto de estudo próprio.”
Nesse passo, no tocante ao processo laboral, os nominados
“monistas” defendem que o dito ramo não possui autonomia, sendo mero
desdobramento do processo civil. De outra banda, os “dualistas” sustentam
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que o processo do trabalho é ramo autônomo em relação ao processo civil,
já que possui princípios e institutos próprios. Há ainda quem defenda que o
processo trabalho possui relativa autonomia, já que o processo civil é
aplicado subsidiariamente a este ramo.
Nesse sentido, concordamos
Schiavi[9] quando destaca:

com

a

visão

de

Mauro
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Estamos convencidos de que, embora o Direito
Processual do Trabalho, hoje, esteja mais próximo do
Direito Processual Civil e sofra os impactos dos
Princípios Constitucionais do Processo, não há como
se deixar de reconhecer alguns princípios peculiares
do Direito Processual do Trabalho os quais lhe dão
autonomia e o distinguem do Direito Processual
comum.
Ocorre que, mesmo que se reconheça a autonomia do processo
5
laboral ante o processo civil comum, este último deve ser aplicado
subsidiariamente, por expressa previsão legal (CLT, art. 769), bastando que
haja lacuna na CLT e a utilização se mostre compatível com os princípios
que norteiam o processo trabalhista.
Dispõe a CLT (art. 769) que nos casos omissos, o direito processual
comum deverá ser utilizado como fonte subsidiária do direito processual do
trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas
trabalhistas.
Diante da redação do referido dispositivo legal, como dito, vê-se que
a aplicação do direito processual civil no âmbito processual trabalhista
depende de dois requisitos cumulativos: i) que não haja disciplinamento da
matéria na CLT e nas legislações processuais extravagantes (omissão) e ii)
que haja compatibilidade das normas aplicadas com os princípios que
regem o processo do trabalho (compatibilidade).
A esse respeito, preleciona Carlos Henrique Bezerra Leite[10]:
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O processo do trabalho surgiu da necessidade de
se implementar um sistema de acesso à Justiça do
Trabalho que fosse a um só tempo simples, rápido e
de baixo custo para os seus atores sociais. Daí a
necessidade de uma cláusula de contenção das
normas do processo civil, o qual somente será
aplicado subsidiariamente em duas situações:
existência de lacuna no sistema processual trabalhista
e compatibilidade da norma a ser transplantada com
os seus princípios peculiares (CLT, art. 769).
Mauro Schiavi[11] aponta a existência de duas vertentes
interpretativas acerca do alcance do art. 769 da CLT. A primeira,
denominada de restritiva, somente permite a aplicação subsidiária do CPC
quando houver omissão da legislação processual trabalhista, forte na
necessidade de que o processo deve dar segurança e previsibilidade ao
jurisdicionado. A segunda, chamada de evolutiva, defende a aplicação da
legislação processual civil quando a dita utilização trouxer maior eficiência à
jurisdição trabalhista, amparada nos princípios constitucionais da
efetividade, duração razoável do processo e no caráter instrumental do
processo. Essa última vertente milita a favor da aplicabilidade de institutos
inseridos no Código de Processo Civil que propicie maior efetividade ao
processo do trabalho, tais como o art. 285-A, assunto discutido neste
trabalho.
Por outra via, a necessidade do atendimento aos requisitos citados
(omissão e compatibilidade), para que se permita a aplicação subsidiária do
CPC ao processo do trabalho, representa, para boa parte da doutrina, um
obstáculo intransponível à utilização do art. 285-A nesta esfera processual
do trabalho, conforme veremos adiante.
No Processo do Trabalho, alguns princípios processuais lhe são
peculiares ou tem sua importância acentuada nesta esfera processual,
notadamente: proteção ao trabalhador, informalidade, solução conciliatória
dos conflitos, celeridade, simplicidade, oralidade.

102
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

Dentre as regras específicas do processo do trabalho que se
relacionam diretamente com a discussão acerca da aplicabilidade da
rejeição liminar do pedido (art. 285-A, CPC/73 e art. 332, CPC/2015) neste
ramo processual, despontam, entre outras a obrigatoriedade da tentativa
de conciliação das partes em audiência e o permissivo para utilização do
Código de Processo Civil na esfera processual trabalhista somente nas
hipóteses de omissão da CLT, alvos de comentários nos próximos itens.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Nas palavras de Carlos Henrique Bezerra Leite[12], “Embora o
princípio da conciliação não seja exclusividade do processo laboral, parecenos que é aqui que ele se mostra mais evidente, tendo, inclusive, um iter
procedimentalis peculiar.” (grifos no original)
Acerca da obrigatoriedade de tentar o magistrado conciliar as partes,
dispõe o art. 764 da CLT:
Art. 764 - Os dissídios individuais ou coletivos
submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão
5
sempre sujeitos à conciliação.
§ 1º - Para os efeitos deste artigo, os juízes e
Tribunais do Trabalho empregarão sempre os seus
bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução
conciliatória dos conflitos.
§ 2º - Não havendo acordo, o juízo conciliatório
converter-se-á
obrigatoriamente
em
arbitral,
proferindo decisão na forma prescrita neste Título.
§ 3º - É lícito às partes celebrar acordo que ponha
termo ao processo, ainda mesmo depois de encerrado
o juízo conciliatório.
Quanto aos momentos processuais adequados, a CLT impõe que a
conciliação seja tentada em dois momentos distintos: antes do recebimento
da defesa, nos termos do art. 846[13] da CLT e após as razões finais,
conforme delineado no art. 850[14], da CLT.
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O ato da conciliação tem importância tamanha para o processo
trabalhista que boa parte da jurisprudência considera causa de nulidade
absoluta o fato do juiz não tentar persuadir às partes a que cheguem à
solução conciliatória, nas duas oportunidades distintas previstas na CLT
(antes do recebimento da defesa e após as razões finais). Nesse sentido, a
seguinte ementa de julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
NULIDADE POR AUSÊNCIA DA PROPOSTA DE
CONCILIAÇÃO NA AUDIÊNCIA INAUGURAL – Nos
termos do art. 846 da CLT, no processo do trabalho, é
imperativo de ordem pública a sujeição dos dissídios
individuais à prévia proposta de conciliação. Pelo
menos em duas oportunidades definidas por lei, o juiz
é obrigado a propor e a renovar a proposta de
conciliação. Ademais, a proposta de conciliação é
obrigatória, pela própria natureza do processo do
trabalho, conforme se extrai do art. 114 da
Constituição Federal que disciplina a competência da
Justiça do Trabalho para conciliar e julgar os dissídios
individuais. Portanto, a ausência da proposta de
conciliação constitui nulidade absoluta, podendo ser
argüida a qualquer tempo. Revista conhecida e
provida.
TST.RR 335588/1997. 3ª T. Rel. Min. Francisco
Fausto. DJU 22.10.1999. p.204.
Parece-nos extremado o posicionamento de anular o processo
sempre que não for realizada a audiência de conciliação nos dois
momentos sugeridos na CLT. Há de se verificar, no caso concreto, se houve
efetivo prejuízo às partes e, em caso negativo, não há razão para justificar a
nulidade. Ademais, conforme anotado por Mauro Schiavi[15], as partes
podem transacionar a todo tempo, sendo possível que a conciliação ocorra
mesmo em grau de recurso, suprindo a proposta conciliatória que não fora
realizada em audiência.
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Por outra via, sendo oferecida a conciliação pelo menos na última
oportunidade (após as razões finais), nenhuma nulidade poderia ser
alegada, já que nessa situação, como regra geral, nenhum prejuízo
sofreriam as partes na supressão da primeira tentativa de conciliação, pois
tiveram oportunidade de encerrar a lide por autocomposição durante o
curso da demanda no juízo de 1º grau.
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Outra característica do Processo do Trabalho que aponta para o valor
dado a conciliação neste ramo processual reside na equiparação do termo
de conciliação à coisa julgada. Confira-se nas palavras de Carlos Henrique
Bezerra Leite[16]:
Outra peculiaridade do processo do trabalho
repousa na equiparação prática do termo de
conciliação à coisa julgada. É o que diz o parágrafo
único do art. 831 da CLT: “No caso de conciliação, o
termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível,
salvo para
a Previdência Social quanto às
5
contribuições que lhe forem devidas”.
Acrescente-se que a redação original do art. 114 da Carta
Fundamental de 1988 (alterado pela EC nº 45/2004), previa a competência
da Justiça do Trabalho para “conciliar” e julgar os dissídios individuais e
coletivos.
Do exposto, percebe-se a importância que a conciliação possui nesta
esfera processual. Desse modo, parte da doutrina sustenta que a aplicação
do art. 285-A do CPC/73 (atual art. 332 do CPC/2015) no processo do
trabalho ofenderia o princípio da solução conciliatória dos conflitos
trabalhistas, e, por isso, não pode ser aplicado no processo laboral,
conforme adiante registrado.
3 REJEIÇÃO LIMINAR DO PEDIDO NO PROCESSO DO TRABALHO
Diante das peculiaridades que disciplinam o processo trabalhista,
importantes vozes na doutrina se têm levantado no sentido da
inaplicabilidade da rejeição liminar do pedido (art. 285-A, CPC/73 e art. 332,
CPC/2015) no âmbito do processo do trabalho.
105
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

Nesse sentido, Mauro Schiavi[17] elaborou síntese acerca dos
argumentos utilizados por esta corrente doutrinária. Veja-se:
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Podemos elencar os seguintes argumentos
contrários à aplicabilidade do art. 285-A do CPC ao
Processo do Trabalho, que têm sido apontados pela
doutrina. São eles:
a) o processo do trabalho tem rito próprio,
exigindo comparecimento das partes;
b) o principio da conciliação e da necessidade das
tentativas obrigatórias de acordo pelo juiz;
c) não há omissão na CLT;
d) o juiz do trabalho somente tem contato com o
processo em audiência, pois a notificação inicial é ato
do diretor da Vara (art.841 da CLT);
e) descaracterização do procedimento trabalhista
que não prevê despacho inicial e o saneador.
Em sede doutrinária, diversos autores se posicionam contrários a
compatibilização discutida. Veja-se, como exemplo, os ensinamentos de
Jorge Souto Maior[18]:
Em uma primeira analise, pode parecer
perfeitamente aplicável ao processo do trabalho o que
prevê o novo artigo 285-A do CPC, baseando-se no
argumento de que não há porque se ouvir o réu, se
quanto ao mérito da pretensão o juiz já tiver
convicção formada que seja a seu favor. [...] No
entanto a regra, que confere ao juiz uma faculdade,
não obrigando, portanto, a seguir tal procedimento,

conflita com o procedimento trabalhista, já que ela
evita o que se considera essencial no desenvolvimento
do processo trabalhista que é o contato do juiz com
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as partes, por meio de procedimento oral, sem falar
no aspecto da ausência da tentativa de acordo. O fato
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é que o procedimento oral agrega valores que vão
muito alem da celeridade. Adotar esse procedimento
é o primeiro passo para um caminho que mais tarde
trará a “possibilidade de juntada de defesa por
escrito”, “réplica”, “despacho saneador”, até se
aniquilar o procedimento oral trabalhista. (grifou-se)
No que pertine ao segundo argumento (exigência de
comparecimento das partes), dispõe o art. 841 da CLT que uma vez
recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, deverá remeter a segunda via da petição, ou do
termo, ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo, para comparecer à
audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida, depois de 5
(cinco) dias.
Diante da redação do referido
dispositivo legal, percebe-se que a
5
sistemática processual trabalhista difere em muito do procedimento
utilizado no Código de Processo Civil. No Processo do Trabalho, ao receber
e protocolizar a reclamação trabalhista, o servidor responsável providencia
a notificação do reclamado para comparecimento à audiência, deixando de
fazer conclusão dos autos ao juiz da causa. Assim, sendo, diferente do que
ocorre no Processo Civil, o juiz trabalhista (em regra) somente mantém
contato com a petição inicial e com os detalhes da demanda por ocasião da
audiência de conciliação.
Em reforço, José Cairo Júnior[19] preleciona que o juiz, no processo
laboral, não examina a petição inicial logo após o momento de seu
protocolamento, o que possibilitaria o seu indeferimento, justamente para
que as partes fiquem frente a frente na audiência e possam, assim, conciliar.
Essa sistemática, na ótica dessa vertente, configura óbice à aplicação
da rejeição liminar do pedido (art. 285-A do antigo CPC/73 e art. 332 do
atual CPC/2015), pois, nos moldes previstos neste instituto processual, o
juiz ao receber a inicial, antes mesmo de citar o réu, julga improcedente o
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pedido, mostrando-se, portanto, incompatível com o rito do processo do
trabalho.
Ademais, como no processo do trabalho vigora o jus postulandi (art.
791, CLT), entendido como a possibilidade de o próprio reclamado pleitear
sem a exigência de que possua capacidade postulatória. O reclamante pode
elaborar a petição inicial ou mesmo verbalmente narrar os fatos. Por isso,
não há rigidez com relação aos requisitos da petição inicial, nos moldes
delineados no CPC, o que teoricamente dificultaria a verificação, no caso
concreto, dos requisitos previstos para aplicação da rejeição liminar do
pedido.
Em síntese, parte da doutrina sustenta que seria incabível a
aplicação do art.285-A na esfera processual trabalhista em virtude de que,
neste ramo, o juiz não tem contato inicial com a petição, por expressa
previsão legal a esse respeito (CLT) e, por isso, não há espaço para
aplicação do artigo 285-A.
Nesse sentido destacamos as lições de Estevão Mallet[20]:
Incompatível com o processo do trabalho é a
regra do art. 285-A do Código de Processo Civil, que
confere ao juiz a prerrogativa de quando houver
proferido sentença de improcedência, em outros
casos idênticos, dispensar a citação do reclamado,
bastando que reproduza sua anterior decisão. No
processo
do
trabalho
a
citação
se
faz
independentemente de prévia cognição judicial, por
ato de serventuário, na forma do art. 841, caput, da
consolidação das Leis do trabalho. O exame da
matéria controvertida pelo juiz se dá em audiência,
depois de já citado o reclamado.
Assim, diante dessa diferença de rito e considerando o fato de que,
para esta corrente, a CLT não foi omissa, a aplicação do artigo 285-A ao
Direito processual do Trabalho configura nulidade, pois frustra a tentativa
de conciliação, importante instrumento de pacificação social.
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Em reforço ao grupo dos autores que se posicionam pela
inaplicabilidade do art. 285-A na esfera do processo laboral, registrem-se,
ainda, os comentários de Maurício Goudinho Delgado[21]. Veja-se:
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Dois exemplos chamam atenção nesta recente
pletora de diplomas civis e processuais civis. A
pronúncia automática da prescrição pelo Juiz
(revogação do art. 294 do CCB/02 e novo § 5º do art.
219 do CPC, conforme Lei nº 11.280/06) e a
improcedência liminar do pedido pelo Juiz em virtude
de casos idênticos anteriormente julgados (novo art.
285-A do CPC, conforme Lei nº 11.277/06).
[...]
As duas inovações civilistas e processuais civis
produzem grave restrição ao acesso à Justiça, também
princípio cardeal da CF/88 e, há décadas, razão de
5
existência do ramo especializado processual
trabalhista no Brasil. Ainda que se tolere sua
incidência em outros campos judiciais, ao fundamento
de que permitem mitigar o número de causas em
virtude do rápido decreto de sua improcedência
(sic!!!), esta justificativa jamais pode sequer despontar
na Justiça do Trabalho: afinal, neste ramo do
Judiciário, as causas têm sido resolvidas com rapidez,
com impressionante celeridade em distintas regiões
judiciárias do país, não havendo qualquer justificativa
consistente para a importação de semelhantes
artifícios legais anômalos.
Sob a égide do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015),
confira-se o posicionamento de pela inaplicabilidade do art. 332
(improcedência liminar do pedido) ao processo do trabalho. Confira-se:
Como se cuida de pronunciamento sobre o
mérito, colocamos em dúvida a possibilidade de o art.
332 do CPC ser aplicado ao processo do trabalho, sem
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que se tente, antes da rejeição do pedido, a
conciliação. Cabe lembrar a declaração inscrita no art.
764 da CLT, de que “Os dissídios individuais ou
coletivos submetidos à apreciação da Justiça do
Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação”. Só em
casos excepcionais, como quando o processo
extinguir-se sem exame do mérito, ou o pedido for
juridicamente impossível, é que se poderá deixar de
tentar conduzir as partes a uma solução negociada,
consensual do litígio. Destarte, quando o juiz do
trabalho tiver diante de si uma situação que se
conforme à previsão do art. 330 do CPC, deverá
designar audiência, visando à conciliação; somente se
esta restar frustrada é que ele deverá, por sentença,
rejeitar in limine o pedido.
Por fim, há quem sustente que a aplicação de normas do CPC no
procedimento laboral somente se justifica quando for necessária e eficaz
para melhorar a efetividade da prestação jurisdicional trabalhista.[22]
Do exposto, a corrente capitaneada pelos autores acima listados,
entre outros, posiciona-se pela inaplicabilidade do art. 285-A do CPC/73 ao
processo do trabalho, porquanto, no entender dos citados doutrinadores, a
utilização do aludido instituto atenta contra os princípios e normas da CLT,
em especial, atinge a concentração dos atos e informalidade, contribuindo
para a supressão da audiência, da oralidade e da tentativa conciliatória. Não
encontrando, como dito alhures, terreno fértil no processo laboral.
No entanto, boa parte da doutrina e jurisprudência defende a
aplicabilidade da regra em comento no âmbito do processo do trabalho, o
que veremos adiante, com mais vagar, a seguir.
Considerável parcela da doutrina e da jurisprudência pátria entende
plenamente cabível a utilização do art. 285-A do CPC/73 pelo juiz
trabalhista.
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Nesse sentido, ainda fazendo proveito da síntese argumentativa das
correntes contrastantes, elaborada por Mauro Schiavi[23], são listados em
prol da utilização os seguintes fundamentos:
Por outro lado, há argumentos favoráveis à
aplicação do artigo 285-A ao Processo do Trabalho.
Dentre eles destacamos:
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a) instrumentalidade do Processo do Trabalho;
b) racionalidade e efetividade ao procedimento;
c) compatibilidade com o rito trabalhista e
omissão da CLT (artigo 769);
d) a retirada da expressão “conciliar” do artigo
114, pela EC 45/04.
Em sede jurisprudencial,5 colhem-se diversos julgados adotando a
tese da aplicabilidade[24].
O Tribunal Superior do Trabalho (TST), na Instrução Normativa
39/2016, definiu os artigos do Novo Código de Processo Civil/2015 que, no
entender do Colegiado, se aplicam aos processos trabalhistas, merecendo
destaque o seguinte excerto:
Art. 7° Aplicam-se ao Processo do Trabalho as
normas do art. 332 do CPC, com as necessárias
adaptações à legislação processual trabalhista,
cumprindo ao juiz do trabalho julgar liminarmente
improcedente o pedido que contrariar: I – enunciado
de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do
Tribunal Superior do Trabalho (CPC, art. 927, inciso V);
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento
de recursos repetitivos (CLT, art. 896-B; CPC, art. 1046,
§ 4º); III - entendimento firmado em incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
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competência; IV - enunciado de súmula de Tribunal
Regional do Trabalho sobre direito local, convenção
coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho,
sentença normativa ou regulamento empresarial de
observância obrigatória em área territorial que não
exceda à jurisdição do respectivo Tribunal (CLT, art.
896, “b”, a contrario sensu).
Parágrafo único. O juiz também poderá julgar
liminarmente improcedente o pedido se verificar,
desde logo, a ocorrência de decadência. (grifo nosso)
Em sede doutrinária, em prol da aplicabilidade, se expressa Luciano
Athayde Chave[25]:
Não vejo, contudo, motivo para não a
recepcionar, tampouco para desconsiderar a sua
compatibilidade com o Direito Judiciário do Trabalho,
já que se trata de um instituto inovador, que também
não encontra similar no corpo normativo processual
especializado em vigor. Em primeiro lugar, a nova
legislação ostenta a rara qualidade de enfrentar, sem
preconceito, uma difícil realidade do Poder Judiciário
brasileiro, imerso, em boa medida, numa pletora de
processos que apresentam pretensões - individuais ou
coletivas - repetitivas, cujo teor já se conhece. [...]
Agora, com a nova legislação, envolvendo a lide
matéria unicamente de direito e havendo no Juízo
precedentes dando pela rejeição do pedido, pode o
Juiz proferir sentença de mérito em igual sentido,
antes mesmo da citação do réu, adotando os mesmos
fundamentos dos precedentes. [...] O Processo do
Trabalho, como também consignado, não possui
instituto semelhante, atraindo a aplicação do art. 769
da Consolidação, máxime quando a medida guarda
compatibilidade com os preceitos ali contidos,
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No mesmo rumo, segue Diego Cunha Maeso Montes[26] para quem
o artigo em lupa “é perfeitamente compatível com o processo do trabalho,
podendo ter importante aplicação na Justiça do Trabalho notadamente a
mais célere do país, que sempre agasalha normas que confortem sua
teleologia.” O citado autor [27]fornece exemplo prático de aplicação do
artigo em comento:
Determinado trabalhador ingressa com uma
reclamatória trabalhista contra a União Federal,
afirmando sido contratado por prazo indeterminado
após a promulgação da CF/88, para o exercício de
função que não caracterize excepcional interesse
público. Admite não ter prestado concurso público,
reconhecendo o correto recebimento dos salários
(respeitado5 o valor do mínimo), o mesmo ocorrendo
com os depósitos de FGTS em sua conta vinculada.
Requer o reconhecimento de vínculo jurídico de
emprego entre as partes bem como o pagamento das
demais parcelas decorrentes do liame empregatício.
Se o entendimento do magistrado for aquele
cristalizado na Súmula n. 363 (A contratação de
servidor público, após a Constituição de 1988, sem
prévia aprovação em concurso público, encontra óbice
no seu art. 37, II, e § 2º, somente conferindo-lhe
direito ao pagamento dos dias efetivamente
trabalhados segundo a contraprestação pactuada.) do
E. TST, o processo poderia ser julgado improcedente,
independentemente a citação do réu. [...].
Na mesma trilha, o posicionamento de José Augusto Rodrigues
Pinto[28]:
Se formos considerar o disposto no artigo 285-A,
comparativamente ao que está nos arts. 839 e
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seguintes da CLT, modeladores do sistema de
constituição da relação jurídica de processo nos
respectivos dissídios, perceberemos, sem dificuldade,
o avanço da norma de direito comum na direção da
simplicidade sistêmica em favor da celeridade e
efetividade do processo. Justo, por isso, é concluir que
a nova norma em comentário do CPC é muito mais
compatível com o sistema processual trabalhista do
que a velha que permanece na CLT. Isto nos permite
ousar o pensamento de que, em prol da modernidade,
que marcha cada vez mais a braços com a efetividade
do processo, possa o juízo trabalhista, mesmo sem
perder a consciência do sentido conjunto da regra
composta do art. 769 da CLT, forçar a aplicação
supletiva do art. 285-A do CPC nos seus dissídios,
pondo ênfase no parâmetro da compatibilidade, a fim
de precipitar a revisão, pelo legislador trabalhista, do
sistema pelo qual responde. A não ser feito assim,
ficar-se-á à mercê da sensibilidade exclusiva do
legislador para acionar a modernização do seu
sistema, antes que seja pressionado a fazê-Io pelo
realismo dos fatos.
Mauro Schiavi[29], posicionando-se favorável a aplicação do art. 285A do CPC/73 no processo do trabalho e apontando medidas para superar
os óbices apontados pela corrente que entende inviável a citada utilização,
arremata:
Embora o Processo do Trabalho seja um
procedimento de partes (arts. 843 e 844 da CLT), em
caso de matéria de direito, o comparecimento do
autor somente se dá para se evitar o arquivamento e o
comparecimento do réu, para evitar a revelia. Embora
no Processo do Trabalho não exista o despacho de
recebimento da inicial e o Juiz tome contato com o
Processo somente em audiência, nada impede que o
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Juiz adote o procedimento de despachar a inicial e
sanear o Processo antes da audiência, como já o
fazem alguns Juízes do Trabalho. Acreditamos que,
com a aplicabilidade do art. 285-A do CPC, o Juiz não
está descaracterizando o Processo do Trabalho, mas
apenas adaptando-o aos novos rumos da
racionalidade, efetividade e celeridade processual,
princípios estes tão cobrados da Justiça do Trabalho
na atualidade.
Por fim, adotando posição intermediária, José Cairo Júnior[30],
defende a aplicação do art. 285-A do CPC/73 no processo laboral, desde
que antes seja oportunizada às partes a possibilidade de conciliarem-se.
Veja-se:
Este dispositivo pode ser aplicado ao processo
laboral com algumas modificações. Como existe a
necessidade
5 da realização da audiência, para atender
ao princípio da conciliação, e considerando que o juiz
do trabalho não despacha a petição inicial, a sentença
de improcedência pode ser proferida, repetindo um
caso pretérito, após formular proposta de conciliação
às partes.
No nosso sentir, embora a proposta do citado autor procure conciliar
a utilização do art. 285-A do CPC/73 com o devido respeito aos princípios
processuais trabalhistas, sobretudo o da conciliação, a postura sugerida
(somente aplicar após a tentativa de conciliar as partes) desfigura o
instituto processual civil em comento, que prevê o julgamento liminar de
improcedência (inaudita altera pars), resguardando o ingresso do réu na
relação processual para o caso de interposição de recurso de apelação pelo
autor.
3.1 Análise Crítica
No nosso entender, os empecilhos listados para argumentar contra a
aplicabilidade do art. 285-A do CPC/73 no processo laboral não se
sustentam ante a necessidade de promover celeridade e efetividade e de
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assegurar aos jurisdicionados o direito fundamental a razoável duração do
processo. O direito processual possui caráter instrumental ante o direito
material e qualquer inovação legislativa que traga avanços na prestação
jurisdicional, promovendo o rápido acesso ao bem da vida buscado, é bemvinda e deve ser utilizada.
Diante da força normativa que dispõem os princípios constitucionais
processuais, sobretudo o da razoável duração do processo e o do acesso à
ordem jurídica justa, não se pode privilegiar qualquer visão que defenda
uma interpretação da CLT que se divorcie dos princípios citados e priorize a
formalidade em detrimento da efetividade.
Nessa esteira, Mauro Schiavi[31] aduz que:
Assim, como o Direito Material do Trabalho adota
do princípio protetor, que tem como um dos seus
vetores a regra da norma mais benéfica, o Direito
Processual do Trabalho, por ter caráter protetivo e por
ser um direito acima de tudo instrumental, com
maiores razões que o direito material, pode adotar o
princípio da norma mais benéfica, e diante de duas
regras processuais que podem ser aplicadas à mesma
hipótese, escolher a mais efetiva, ainda que seja a do
Direito Processual Civil e seja contrária à CLT.
Ademais, não existe regra no processo trabalhista que impeça o
magistrado de examinar a petição inicial antes da audiência, embora se
reconheça que o considerável número de demandas ajuizadas na Justiça
Laboral milite contra tal postura. Apesar disso, os juízes poderiam indicar
aos serventuários que procedessem à análise prévia, antes de procederem à
notificação do reclamado, separando aquelas demandas cuja matéria seja
unicamente de direito e o juízo já tenha se manifestado pela total
improcedência, permitindo ao juiz prolatar sentença liminar de
improcedência, aniquilando, já no nascedouro, as demandas repetitivas,
mediante utilização do instituto previsto no art. 285-A do CPC/73.
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Na dicção do art. 765 da CLT percebe-se claramente a preocupação
do legislador com a celeridade processual no âmbito trabalhista ao prevê
que os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na direção do
processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar
qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas.
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Nesse passo, o art. 285-A se apresenta como importante instrumento
a ser utilizado na busca deste desiderato, justificando-se sua aplicabilidade
na esfera processual laboral.
Ressalve-se que a busca pela celeridade no processo do trabalho é
ainda mais acentuada que no processo civil, certamente por conta do bem
da vida buscada neste ramo processual (geralmente prestações de natureza
alimentícia) e a utilização do art. 285-A do CPC/73 pelo juiz trabalhista
certamente contribuiria para atingir tal desiderato.
O diálogo de fontes, no caso da aplicação do art. 285-A do CPC/73
na esfera processual trabalhista, é recomendável, para não dizer necessária,
5
ante o dever do Estado em ofertar tutela jurisdicional sem dilações
indevidas. Assim, não há espaço para apego a formalismos processuais
desnecessários.
Nesse sentido os ensinamentos de Carlos Henrique Bezerra Leite[32]:
De outro giro, é imperioso romper com o
formalismo jurídico e estabelecer o diálogo das fontes
normativas infraconstitucionais do CPC e da CLT,
visando à concretização do princípio da máxima
efetividade das normas (princípios e regras)
constitucionais de direito processual, especialmente o
novel princípio da “duração razoável do processo com
os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação” (C 45/2004, art. 5°, LXXVII). Ademais, se o
processo nada mais é do que instrumento de
realização do direito material, é condição necessária a
aplicar as normas do CPC que, na prática, impliquem a
operacionalização do princípio da máxima efetividade
da tutela jurisdicional, que tem no princípio da
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celeridade uma de suas formas de manifestação. [...]
Isso significa que as normas do processo civil, desde
que impliquem maior efetividade à tutela jurisdicional
dos direitos sociais trabalhistas, devem ser aplicadas
nos domínios do processo do trabalho como
imperativo de promoção do acesso do cidadãotrabalhador à jurisdição justa.
De outra banda, diante da extensão da competência da Justiça do
Trabalho, promovida pela EC nº 45, resta evidente que o número de causas
instauradas irá aumentar exponencialmente, importando dotar o
magistrado trabalhista de instrumento disponível no CPC que lhe possibilite
dar pronta resposta inviabilizadora das demandas repetitivas (que
contenham as mesmas teses jurídicas, com mérito já apreciado
anteriormente) dando cabo a ações que somente contribuem para o
congestionamento do Judiciário e recrudescimento da “crise”, minando a
confiabilidade da sociedade na função jurisdicional.
À luz do que preleciona Carlos Henrique Bezerra Leite[33]:
Há certo consenso no sentido de que todas as
fases reformistas tiveram por escopo a efetividade do
processo, o que implica em certa medida o
reconhecimento da relativização do dogma da
autonomia do processo do trabalho nos casos em que
o art. 769 da CLT representar, na prática,
descompromisso com a efetividade, porquanto a
morosidade processual favorece os mais ricos
(empregadores) em detrimento dos mais pobres
(trabalhadores, sendo estes últimos certamente os
mais prejudicados com a intempestividade da
prestação jurisdicional.
Em arremate, precisas as palavras de José Augusto Rodrigues
Pinto[34]:
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Isto nos permite ousar o pensamento de que, em
prol da modernidade, que marcha cada vez mais a
braços com a efetividade do processo, possa o juízo
trabalhista, mesmo sem perder a consciência do
sentido conjunto da regra composta do art. 769 da
CLT, forçar a aplicação supletiva do art. 285-A do CPC
nos seus dissídios, pondo ênfase no parâmetro da
compatibilidade, a fim de precipitar a revisão, pelo
legislador trabalhista, do sistema pelo qual responde.
A não ser feito assim, ficar-se-á à mercê da
sensibilidade exclusiva do legislador para acionar a
modernização do seu sistema, antes que seja
pressionado a fazê-Io pelo realismo dos fatos.
Assim, no nosso sentir, é plenamente possível a aplicabilidade da
norma do art. 285-A do CPC/73 ao processo trabalhista, desde que
presentes seus requisitos, ou seja, matéria controvertida unicamente de
direito e existência de outras decisões
já proferidas em casos idênticos.
5
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho procurou-se verificar se o instituto processual de
rejeição liminar do pedido, previsto atualmente no art. 332 do CPC/2015
(art. 285-A, CPC/73) pode ser aplicado na seara processual trabalhista.
Foram expostas as teses favoráveis e desfavoráveis à utilização do
citado instituto no âmbito processual trabalhista. Viu-se que a corrente que
defende a inaplicabilidade sustenta que não há omissão na CLT que permita
a utilização pretendida. O processo do trabalho, nesta visão, tem rito
próprio, exige o comparecimento das partes, pois o juiz do trabalho
somente tem contato com o processo em audiência e valoriza o princípio
conciliatório. Assim, segundo os defensores desta tese, a aplicabilidade da
rejeição liminar do pedido (art. 285-A, CPC/73 e art. 332, CPC/2015) no
processo trabalhista se mostra ofensiva aos princípios que o regem,
promovendo a descaracterização do rito procedimental específico, que não
prevê despacho inicial e o saneador.
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De outra via, viu-se que outra corrente aposta na total
compatibilidade do instituto da rejeição liminar do pedido na esfera
processual trabalhista, forte na instrumentalidade deste ramo processual; na
racionalidade e efetividade ofertada ao procedimento pela utilização
pretendida e por sua compatibilidade com o rito procedimental trabalhista,
que sempre primou pela celeridade e efetividade.
Do exposto, diante da força dos argumentos favoráveis à
aplicabilidade, concluiu-se que a utilização da técnica do julgamento liminar
de improcedência nas demandas repetitivas, é instrumento eficaz na busca
pela celeridade processual prometida em sede constitucional e encontra
terreno fértil no âmbito do processo trabalhista, visto que compatível com
os princípios que o regem e a finalidade que persegue (entrega de
prestação jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva), configurando
importante diálogo de fontes a resultar na redução da marcha processual
das demandas repetitivas, fadadas desde o início à improcedência,
contribuindo para desafogar a Justiça Laboral e dar efetividade ao direito
fundamental à razoável duração do processo.
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NOTAS:
[1] A constitucionalidade do atual
questionada pela doutrina. Confira-se:

dispositivo

também

já

foi

“O CPC 332, tal qual ocorria com o CPC/1973 285-A, é inconstitucional
por ferir as garantias da isonomia (CF 5.º caput e I), da legalidade (CF 5.º II),
do devido processo legal (CF 5.º caput e LIV), do direito de ação (CF 5.º
XXXV) e do contraditório e ampla defesa (CF 5.º LV), bem como o princípio
dispositivo, entre outros fundamentos, porque o autor tem o direito de ver
efetivada a citação do réu, que pode abrir mão de seu direito e
submeter-se à pretensão, independentemente do precedente jurídico
de tribunal superior ou de qualquer outro tribunal, ou mesmo do próprio
juízo. Relativamente ao autor, o contraditório significa o direito de
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Resumo: Este artigo tem por objetivo de forma sucinta fazer uma análise
sobre o reconhecimento de títulos de pós-graduação do exterior no Brasil.
Palavras-chave: Reconhecimento. Títulos de pós-graduação do exterior.
Brasil.
Abstract: This article has the objective of succinctly making an analysis on
the recognition of postgraduate degrees from abroad in Brazil.
Keywords: Recognition. Postgraduate degrees from abroad. Brazil.
Resumen: Este artículo tiene por objetivo de forma sucinta hacer un análisis
5
sobre el reconocimiento de títulos de postgrado del exterior en Brasil.
Palabras clave: Reconocimiento. Títulos de postgrado del exterior. Brasil.
Sumário: Introdução. 2. Desenvolvimento. Conclusão. Referências.

Introdução
O Decreto 5.518/05 garante que um título de doutor obtido na
Argentina tenha validade nos demais países do MERCOSUL.
A lei nº 9.394/96 chamada de Lei de Diretrizes da Educação Nacional
prevê que os diplomas obtidos em solo estrangeiro possam ter perfeita
representatividade no Brasil.
Em 14 de março de 2017, o MEC lançou a Plataforma Carolina Bori
para informar diplomados no exterior sobre o processo de revalidação do
diploma no Brasil, sejam eles estudantes brasileiros ou estrangeiros,
refugiados, asilados, entre outros. Essa iniciativa, ainda em fase de
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implementação, se insere no contexto da Resolução nº3, de 22 de junho de
2016 do Conselho Nacional de Educação – CNE-CES – e da Portaria
Normativa nº22 de 13 de dezembro de 2016, que visaram a acelerar o
processo de revalidação/reconhecimento e a preencher lacunas jurídicas
dentro da Política de Internacionalização do Ensino Superior.
No entanto, os trâmites burocráticos são necessários neste processo.
Para que o aluno tenha o diploma revalidado, será preciso requerê-lo de
maneira formal juntamente com a cópia do diploma, da tese, da ata de
defesa da mesma e da documentação pessoal do interessado.
Normalmente as Universidades Federais aplicam uma taxa a ser paga pelo
requerente.
Mesmo com os processos burocráticos, algumas instituições oferecem
ao aluno todo o suporte necessário para que se obtenha êxito no momento
da validação.
O reconhecimento de diplomas estrangeiros no Brasil é um ato que
habilita o portador de um diploma estrangeiro a utilizá-lo no Brasil como se
fosse um diploma brasileiro.
Esse ato é necessário somente em algumas situações excepcionais nas
quais há exigência governamental de comprovação de título equivalente ao
brasileiro de mestrado ou doutorado.
O reconhecimento declara que um diploma estrangeiro, que já é um
diploma válido no país de origem, é também equivalente a um diploma
brasileiro perante o governo.
O reconhecimento de mestrado e doutorado é corriqueiro no Brasil
onde historicamente muitos professores de universidades realizaram seus
estudos no exterior.
Eles tiveram que passar pela revalidação para comprovação de título
acadêmico para atuação docente em universidade pública no cargo de
mestre ou doutor. O termo revalidação é aplicado somente a diplomas de
graduação.
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Conforme Resolução Nº 3 de 22 de junho de 2016, a Revalidação de
Diplomas será aplicada para tramitação de processos dos cursos de
Graduação estrangeiros, enquanto o reconhecimento de diplomas
estrangeiros de aplicará aos diplomas de cursos de pós-graduação stricto
sensu (mestrado e doutorado), expedidos por universidades estrangeiras.
2 Desenvolvimento
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No caso da graduação, somente Universidade Pública tem poder para
revalidar. Já em níveis de mestrado e doutorado, podem reconhecer os
títulos tanto as instituições públicas quanto as instituições de ensino
superior privadas.
O fato de adicionar as IES privadas sejam elas universidades ou centro
universitários amplia as alternativas para reconhecimento de diplomas de
mestrado/doutorado em comparação com a graduação.
A possibilidade de solicitar em IES privadas é uma das maiores
5 diplomas estrangeiros de graduação e o
diferenças entre a revalidação de
reconhecimento de diplomas de mestrado/doutorado.
Os critérios do processo são estabelecidos por cada instituição de
ensino superior e possuem pontos em comum como: documentação,
comissão de verificação de equivalência e decisão final.
A instituição pública ou privada estabelece quais documentos devem
ser entregues para criação de um processo administrativo interno de
pedido de reconhecimento de diploma de mestrado ou doutorado.
Os documentos mais comuns são:
Requerimento dirigido ao Reitor;
Diploma estrangeiro a ser reconhecido;
Tradução juramentada do diploma quando for o caso;
Histórico acadêmico do curso;
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Tradução juramentada do histórico quando for o caso;
Ementário com conteúdo programático estudado;
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Documentos pessoais: identificação, cpf, comprovante de residência,
comprovante de quitação de obrigações com a legislação eleitoral e militar
(sexo masculino), etc;
Comprovante de recolhimento de taxa; e eventuais
documentos especificados pela instituição de ensino do Brasil.

outros

Uma segunda diferença entre a revalidação de graduação e o
reconhecimento é que no segundo não há comparação de grade curricular
disciplina a disciplina.
A verificação é feita no todo para determinar se o título é um
mestrado ou doutorado.
Normalmente, as instituições de ensino solicitam cópias da dissertação
de mestrado ou tese de doutorado, bem como o histórico e ementário para
verificar se o curso é um mestrado ou doutorado.
Historicamente, a qualidade da dissertação para mestrado e da tese
para doutorado possuem o maior peso em solicitações de reconhecimento
do título de mestre ou doutor.
Ao final do processo, o Reitor ou um colegiado da universidade
confirma ou não o parecer da comissão que pode ser pelo reconhecimento
ou não do diploma.
Segundo o Portal Carolina Bori, a tradução juramentada é
desnecessária quando os documentos estão escritos em inglês, francês ou
espanhol.
As principais dificuldades na revalidação de diplomas estrangeiros são:
Tempo de resposta do processo;
Conseguir a documentação completa;
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Convicções, preconceitos e desconhecimentos por parte da instituição
brasileira.
O tempo de resposta é uma dificuldade porque as instituições
realizam várias atividades e possuem grande influência de fatores como
greves, falta de servidores, etc. que afetam negativamente o tempo de
resposta do processo.
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Usualmente, os pedidos são realizados em até 6 meses, mas é comum
que esse prazo seja estourado quando solicitados em Universidades
públicas.
No caso de mestrados e doutorados, o tempo poderá ser agilizado em
algumas instituições particulares que estão aderindo à Plataforma Carolina
Bori para reconhecimento de títulos de mestrado e doutorados de outros
países.
Atualmente, não se tem dados disponíveis que indiquem a redução do
5 entanto, se constata ser mais rápido
tempo de reconhecimento. No
conseguir uma resposta em instituição de ensino privada do que nas
universidades públicas no Brasil.
A documentação é um fator de dificuldade porque muitas pessoas
não se preparam para pedir e só descobrem os documentos quando já
possuem dificuldades para ter acesso a todos eles sendo os mais
complexos o ementário o registro no padrão do tratado de Haia.
O ementário é uma dificuldade porque nem todas as universidades do
mundo ofertam a possibilidade de requerer de forma única e institucional a
documentação com os detalhes do conteúdo trabalhado em todas as
disciplinas.
O normal é que cada aluno armazene o syllabus, programa de curso
com ementário, de cada disciplina cursada no país estrangeiro.
O desconhecimento da necessidade de ter acesso a tudo que foi
estudado é um fator para muitas negativas e desistências de
reconhecimentos de diplomas estrangeiros no Brasil.
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Sabendo disso, o requerente deverá verificar se sua instituição no
exterior emite uma documentação com tudo que foi cursado ou se deverá
guardar individualmente cada syllabus ao longo do período de estudos
para apresentar no futuro pedido de revalidação de diplomas.
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Em resumo, o reconhecimento de um título estrangeiro de mestrado
ou doutorado será uma “análise de equivalência” realizada por pessoas
dentro da universidade brasileira.
Sendo que “equivalência” é algo subjetivo a ser decido de acordo com
as convicções, conhecimentos e preconceitos dos membros da comissão
que analisar o pedido.
Se a comissão analisadora tiver convicções, preconceitos ou
desconhecimentos com relação a alguma ou várias características de seus
estudos no exterior, ela possui poderes para negar seu pedido de
reconhecimento fundamentando a negativa nesses preconceitos,
convicções ou desconhecimentos. Por exemplo:
Convicções, preconceitos ou desconhecimentos sobre o sistema
educacional do país onde você realizou seus estudos;
Convicções, preconceitos ou desconhecimentos sobre a instituição
onde você realizou seus estudos;
Convicções, preconceitos ou desconhecimentos sobre os métodos de
ensino utilizados em seus estudos;
Convicções, preconceitos ou desconhecimentos sobre o tipo de curso
realizado no exterior.
Esses tipos de convicções, preconceitos ou desconhecimentos são
facilmente percebidos em alguns editais ou normas de reconhecimento de
diplomas estrangeiros de algumas instituições de ensino (em geral
públicas).
O reconhecimento de títulos de mestre ou doutor do exterior pode ser
negado ou concedido.
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Quando negado a instituição de ensino que fez a verificação deve
indicar explicitamente os motivos da negativa e o interessado poderá pedir
em outra instituição que tenha curso similar ao estudado no exterior.
O resultado positivo do reconhecimento indicará que a instituição
realizará o apostilamento do reconhecimento após considerar equivalente o
estudo no exterior ao ofertado no Brasil.
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O apostilamento é feito de duas formas: indicação no diploma ou
emissão de certificado de reconhecimento.
O normal é que a instituição brasileira faça o apostilamento com
indicação expressa no diploma de que o título estrangeiro foi considerado
equivalente ao brasileiro e também o curso brasileiro de equivalência.
O apostilamento indica o número do processo interno, uma data e o
curso de equivalência. Excepcionalmente, universidades como a UnB
emitem um certificado de revalidação/reconhecimento.
5

O certificado é um documento próprio que consta os dados de
reconhecimento: nome do graduado, nome da faculdade, curso de
equivalência e número do processo.
Falando de real necessidade, quem realmente precisa reconhecer o
título do exterior de mestrado ou doutorado são:
Os servidores públicos que desejam receber algum tipo de adicional
de qualificação.
Os professores que desejam fazer concursos para universidades
públicas.
Os que desejam fazer mestrados para ganhar pontos em concursos
públicos.
Quem deseja fazer um mestrado para agregar valor em sua carreira,
ampliar seu conhecimento e melhorar sua posição como professor em
instituições privadas fará bom uso de um mestrado no exterior com ou sem
o reconhecimento no Brasil.
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Por exemplo, nem mesmo os Magistrados já concursados atuantes no
Brasil precisam reconhecer mestrado em direito cursado no exterior.
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Eles não precisam reconhecer porque não terão nenhum aumento
salarial em função do mestrado ser reconhecido no Brasil. Na prática, não é
necessário reconhecer um mestrado em direito feito por alguém que já atua
na magistratura, no ministério público ou em várias outras carreiras
jurídicas do Estado.
Enfim, o reconhecimento no Brasil de mestrado em direito do exterior
de um Magistrado não produz nenhum efeito jurídico na sua atuação
profissional.
Agora, o magistrado que tem um mestrado do exterior pode ter
algum ganho extra para atuar como professor com ou sem reconhecimento
do mestrado.
Não há nenhuma necessidade formal que impeça um portador de
título de mestrado ou doutorado do exterior de ser professor do ensino
superior privado.
Com certeza, a instituição de ensino privada ainda poderá, na verdade
deverá divulgar em seu site que o professor é mestre ou doutor
mencionando ou não o país de titulação.
A depender do país onde o título foi obtido, pode até gerar mais
impacto nos futuros alunos um diploma de mestrado do exterior do que de
mestrado do Brasil.
A Plataforma Carolina Bori apresenta todos os detalhes da legislação
sobre o tema e também centraliza pedidos de reconhecimento de títulos
para muitas instituições de ensino públicas e privadas.
O complicado processo de revalidação e reconhecimento de diplomas
pelas instituições de ensino no Brasil voltou a ganhar evidência com o caso
emblemático do médico uruguaio Fernando Vinuela. Criador de um dos
mais avançados métodos de tratamento de AVC, Vinuela esperou por dois
anos a revalidação de seu diploma no Brasil até optar por chefiar o
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departamento de Neurorradiologia da Universidade da Califórnia.
Perdemos, assim, uma oportunidade de avançar neste campo de
tratamento médico.
Conclusão
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As instituições de ensino e pesquisa brasileiras enfrentam dificuldades
para avançar nos processos de internacionalização, e a sociedade e o
Estado perdem a oportunidade de atrair profissionais qualificados que
podem contribuir para o desenvolvimento econômico e científico do país.
A Resolução nº 3, de 22 de junho de 2016 do Conselho Nacional de
Educação – CNE-CES – e da Portaria Normativa nº 22 de 13 de dezembro
de 2016, que visam a acelerar o processo de revalidação/reconhecimento e
a preencher lacunas jurídicas dentro da Política de Internacionalização do
Ensino Superior.
Referências
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da mulher. 5.CONCLUSÃO. 6.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

I.INTRODUÇÃO
Desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal, Lei que se
sobrepõe às demais, há uma determinação de que todas as pessoas são
iguais em direitos e deveres, devendo a elas ser dispensado tratamento sem
qualquer tipo de distinção ou discriminação. Porém, ainda se vivencia na
atualidade resquícios de um tipo de sociedade em que o poderio se
concentrava na figura masculina do pai, irmão e esposo (homem),
sociedade esta conhecida como patriarcal.
O sistema acima mencionado disseminou para toda a sociedade que
as mulheres desde a sua infância, seriam educadas para serem frágeis e,
desse modo, incapazes de responder por si mesmas. Além disso, a elas foi
relegada o exercício apenas de serviços domésticos, em contraponto com a
função masculina essencialmente provedora. Com isso, esse ser necessitaria
de alguém para “protegê-la” e esse alguém seria alguém que
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desempenhasse todos os meios de suster à família e que possuísse uma
virilidade superior, o homem.
Foi nesse imaginário que a violência doméstica encontrou respaldo
para se iniciar e consolidar, justamente no seio familiar, onde todos os tipos
de limitações impostas às mulheres eram tidas como absolutamente
normais. E isso, frise-se, se dava independente da classe social da qual a
mulher fizesse parte, etnia, raça, enfim.
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Desse modo, a partir de 1918, após muitas pressões, sobretudo por
parte de movimentos feministas e do movimento sufragista, foram
impulsionadas mudanças que questionavam o papel e o lugar da mulher na
sociedade, como ocorreu, por exemplo, no campo eleitoral, quando a
mulher passou a ter reconhecido o direito de votar e ser votada.
De acordo com Dias (2015, p. 22-24), a partir da Revolução Industrial,
as mulheres passaram a exercer atividades laborais fora do ambiente
doméstico, competindo por vagas de emprego com os homens, algo que
5
foi o grande divisor de águas na vida de todas as mulheres, que passaram
também a sustentar as famílias e, além disso, a demandar a contribuição
masculina nos deveres domésticos. Esse panorama, sem sombra de dúvidas,
iniciou um processo de empoderamento feminino que culminou,
progressivamente, no reconhecimento de sua independência.
Porém, apesar de conquistarem e ocuparem novos espaços, os níveis
de violência doméstica no país ainda encontram-se em patamar elevado,
denotando uma resistência por parte do homem às mudanças de papeis
sociais. Vale ressaltar também que, de acordo com Dias (2007 p. 22) a
violência que sofrida pelas mulheres é perpetrada, boa parte, pelos seus
companheiros, namorados e pais, necessitando, assim, de um mecanismo
que urgentemente anule ou amenize tais índices.
Tendo por base esse panorama e no intuito de coibir as mais
variadas formas de agressão dirigidas às mulheres, surge no país a Lei n.
11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que traz em seu bojo
não apenas punição para os autores de atos violentos, mas também
medidas de proteção às agredidas e, também, meios de reinserção social de
todos os envolvidos no processo.
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Há que se evidenciar em toda a sociedade a referida lei como uma
das maiores conquistas femininas no que se refere à legislação nos últimos
anos. Isto porque propõe a busca de mecanismos públicos para amenizar
e/ou acabar com qualquer tipo de atitude que permita ao homem, pelo
simples fato de sê-lo, utilizar-se dessa condição para submeter à mulher ao
seu domínio e às suas vontades.
Porém, faz-se necessário analisar se de fato a Lei 11.340/06 está
sendo efetiva, uma vez que para sê-lo, necessita que o Estado disponha de
todo o aparato legal para acolher as vítimas e realizar todos os trâmites
legais, de acordo com as funções dos servidores, para que de fato as
vítimas sejam protegidas dos seus agressores.
Com o objetivo de analisar se de fato a Lei 11.340/06 está sendo
efetiva no município de Casa Nova BA, esse estudo se consolida como uma
pesquisa qualitativa, de campo e estudo de caso. Os objetos analisados, por
sua vez, serão as ocorrências registradas na Delegacia de Polícia do
Município, além das medidas protetivas expedidas nos anos de 2017 até 6
de setembro de 2018, Pelo Ministério Público e quantitativo de desistências
dos processos em Juízo e a quantidade de processos que deram
prosseguimento em audiência.. Após, a colheita dos dados estes passarão
por uma análise para confirmar ou não a efetividade da Lei aqui estudada
no município acima mencionado.
Propõe-se esse estudo com a finalidade de analisar e compreender
se há efetividade na Lei Maria da Penha no município de Casa Nova, e se
não há, porque não há? Quais são os entraves para a sua efetividade?
2 Definição de violência doméstica e Processo Histórico da
Proteção Legal da Mulher
De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(OMS) violência doméstica é “o uso intencional da
força física ou do poder, real ou ameaça, contra si
próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou
uma comunidade, que resulte ou tenha grande
possibilidade de resultar em lesão, morte, dano
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psicológico, deficiência de
privação” (ZUMA, 2005, p.2)

desenvolvimento

ou

Violar os direitos humanos em qualquer aspecto torna-se algo
extremamente indesejável porque, além de ferir diplomas como a
Declaração dos Direitos Humanos (DUDH), evidencia a sobreposição
indevida da força sobre outrem, exclusivamente por razão de gênero,
deixando sequelas profundas e irreversíveis.
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Segundo Cavalcanti (2007, p.29), a violência se configura em:
[...] ato de brutalidade, abuso, constrangimento,
desrespeito, discriminação, impedimento imposição,
invasão, ofensa, proibição, sevícia, agressão física,
psíquica, moral ou patrimonial contra alguém e
caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas
pela ofensa e intimidade pelo medo e terror”.
Desse modo, é notório que
5 ao contrário do que há no ideário de um
número significativo de pessoas, a violência acontece de diversas formas
inclusive no ato comunicativo onde utilizar-se de palavras que ao serem
proferidas magoam o ego das pessoas.
Ainda segundo Gerhard (2014) entende-se por violência toda espécie
de agressividade, hostilidade, coação, constrangimento cerceamento,
ameaça, imposição intimidação, voltada para os membros de família
praticada por marido, esposa, filhos enfim contra os outros que convivem
sobre o mesmo teto. Baseia-se intimamente em negar a existência do outro,
negar suas convicções, seus direitos, bem como subjuga-lo. Manifesta-se
através da opressão, da tirania, inclusive pelo abuso da força, ou seja,
ocorre sempre quando é exercido e constrangimento sobre uma pessoa a
fim de que a obrigue a fazer ou deixar de fazer algo contra sua vontade.
Dentre os membros de uma família, as mulheres são as mais
atingidas pela violência doméstica, no Brasil e em várias partes do mundo.
No Chile, segundo Jesus (2015), cerca de 50% das mulheres chilenas
já sofreram algum tipo de violência. A psicológica e a física são as que se
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apresentam com maior frequência seguidas da violência sexual.
Anualmente são registrados 4.500 crimes sexuais. Entre cada dez mulheres
07 a 08 já foram forçadas a manter relações sexuais indesejadas.
Na subclassificação “violência física grave” (murros ou golpes com
objeto), as vítimas de certas regiões do Chile responderam afirmativamente
em 53% em cada caso. Na consulta: “tentou estrangulá-la?” 15,4%
responderam afirmativamente em determinada região. Outra região,
mostrou que 7% das vítimas admitiram ter sofrido tentativa de
queimaduras, 22.7% foram ameaçadas ou agredidas com uma arma (JESUS,
2015, p.25).
No Brasil, entre os anos de 1988 e 1998, foram registrados cerca de
57.473 casos de violência doméstica pelas Delegacias Especializadas de
Atenção à Mulher de Porto Alegre. Deste total, 50% eram de crimes de
ameaça, lesão corporal e estupro. Em São Paulo, no ano de 1997, foram
registrados 49.279 casos de violência contra a mulher. No Rio de Janeiro, no
mesmo período, foram registrados 43.590 casos (JESUS, 2015).
Não há dúvida que o enfrentamento à violência contra a mulher é
um grande desafio no âmbito dos direitos humanos. Em vista disso, surgiu
a Lei Maria da Penha como um importante instrumento de combate e
prevenção à violência contra a mulher, em busca da transformação social e
de garantia dos direitos humanos das mulheres em nosso país,
impulsionada pelos direitos humanos no âmbito internacional.
Essa Lei tem uma relação direta com os direitos humanos das
mulheres e a Legislação internacional mencionada, considerando que o
Brasil havia sido reconhecido internacionalmente, pela comissão
Internacional de Direitos Humanos, com base em outras convenções para
elaborar uma legislação específica sobre violência contra a mulher. Essa
recomendação internacional originou-se de um caso individual ingressado
pelo CLADEM e CEJTL em nome de Maria da Penha Maia Fernandes. Devido
à violação sofrida por ela em duas tentativas de homicídio, atualmente
feminicídio, pelo marido, sem uma resposta efetiva do Poder Judiciário
brasileiro por muitos anos, além de se constatar existir no país muitos anos,
um padrão de violência doméstica e familiar contra a mulher, de forma
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sistemática, sem uma resposta efetiva do Estado. Foi instituída, no Brasil,
uma legislação específica como uma alternativa de combater a violência de
gênero contra a mulher no convívio doméstico familiar, devido a
invisibilidade desse fenômeno no meio jurídico. A importância desse marco
legal, um dos mais avançados do mundo, ainda é atravessada pelo domínio
cultural que afeta decisões jurídicas e políticas públicas, mas que agora é
visibilizada sem o enfoque anterior quanto a não intervenção do Estado ou
de uma intervenção mínima. Havia uma banalização deste fenômeno. A lei
acabou por determinar ao Estado outras formas de intervenção, inclusive
reconhecendo outras formas de violência como a psicológica, a sexual, a
patrimonial e a moral, conforme o seu artigo 5º.
2.1 Desigualdade de Gênero
Ao longo da história, percebe-se que a identidade social tanto dos
homens quanto das mulheres, foi construída a partir dos papéis impostos
pela sociedade. Desde cedo, meninos e meninas aprendem que,
tradicionalmente são atribuídas5 a eles. Nota-se que as diferenças entre
homens e mulheres se constituem através das diferenças biológicas. A
mulher, por fisicamente possuir menos força, foi considerada inferior a este.
Verifica-se, então que as diferenças de gênero influenciam
diretamente na vida econômica, política, social, social inclusive, na maneira
de relacionar-se em sociedade.
Compreende-se, portanto, que, ao longo do tempo, a mulher sempre
foi vítima da exclusão. Tornou-se refém da realidade social, de acordo com
a cultura de cada região. Seus direitos, sonhos, aspirações e desejos
primeiramente pertenciam ao pai, posteriormente com o casamento, eram
transferidos ao seu marido. Assim, ela não tinha poder de gerenciamento
sobre a sua própria vida e a sua tarefa de maior relevância era apenas
cuidar e administrar o lar, considerando que não tinha acesso à educação
como os homens (DIAS, 2007)
Deve ser reconhecido o avanço na trilha da independência da
mulher, embora o gênero feminino ainda seja alvo de cobranças e
renúncias. Durante muitos anos as mulheres viveram em preceitos, regras e
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ainda sofriam discriminações, caso estas deixassem de seguir tais regras,
impostas à mulher pela sociedade.
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Os movimentos feministas, para combater essas medidas opressoras,
espalham-se pelo país e por todo o mundo, mas ainda encontram muita
resistência por parte de algumas camadas sociais.
3.Aspectos normativos e doutrinários da violência doméstica
contra a mulher
No que tange à violência doméstica faz-se necessário conhecer e
refletir acerca das normas legais e a sua cronologia até a atualidade,
ensejando alargar as ideias sobre o assunto junto às comunidades na busca
de meios que possam mensurar tanto a efetividade quanto suas
proposições de melhorias.
3.1Formas de violência doméstica e familiar contra a mulher
Historicamente o pensamento que fora reproduzido na sociedade
era o de que a violência doméstica deveria ser resolvida única e
exclusivamente pelos envolvidos na problemática. Impossibilitando
também, a tomada de medidas tanto pelos órgãos estatais quanto jurídicos.
Muitos acontecimentos impulsionaram as conquistas femininas ao
longo dos anos no cenário jurisdicional, porém é imprescindível revisitar
alguns acontecimentos internacionais haja vista, que estes contribuíram de
forma relevante para projetos que se tornariam mecanismos de proteção
aos direitos das mulheres.
Segundo Oliveira (2012), a Revolução Francesa foi um dos primeiros
acontecimentos importantes porque contribuiu para que as mulheres
passassem a atuar em outras atividades fora dos seus domicílios
redefinindo o seu papel na sociedade, exercendo sua cidadania que antes
lhes fora negada.
Na história da Legislação, outro marco, segundo Pinafi (2012), foi a
oficialização do dia 08 de março, dia internacional da mulher, dia que
homenageou operárias que foram carborizadas em uma fábrica têxtil
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lutando e resistindo à condições de trabalho sub-humanas, onde
reivindicavam redução de cargo-horária além da compatibilidade salarial
em paridade com os homens.
Em 1946 criou-se a Comissão de Status da Mulher (CSW), que
objetivou a promoção do direito feminino nas áreas política, social e
educacional.
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Em 1979, impulsionada pelo movimento feminista, aconteceu a
Convenção sobre Todas as formas de discriminação Contra Mulher
(CEDAW), que entra em vigor no Brasil em 1981 e que possui como
finalidades estimular os direitos da mulher buscando as paridades de
gênero e cercear todos os tipos de segregação contra a mulher nos Estados
– parte. Segundo Santos e Marques (2014). Este feito foi o corolário da luta
feminina que ansiava condenar à marginalização da mulher em todas as
suas vertentes.
Outro feito significativo na jurisprudência com relação aos ganhos
5
femininos foi segundo Santos e Marques (2014) a inserção da Primeira
Delegacia Especializada de Atendimento à mulher (DEAM) no Brasil e a
criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), ocorridos
em 1985, aparatos extremamente significativos para conter e ou intimidar
àqueles que são responsáveis pelo aumento dos índices de violência
doméstica no Brasil. Apesar, de serem enxergados apenas pela ótica da
jurisprudência e não como uma política pública.
Diante da difusão da Constituição Federal de 1988 algumas
mudanças foram implementadas na sociedade brasileira, que foi a inclusão
da mulher como cidadã e também estender a estas também direitos
substanciais como a uniformidade de gênero em direitos, sem distinção de
qualquer natureza (SANTOS, 2014).
Em 1994 aconteceu a Convenção de Belém do Pará, que ficou
conhecida como a convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a violência contra a mulher, foi adotada em 9 de junho de 1994 e
teve como preceito que esse tipo de violência seria uma violação dos
direitos humanos e estabeleceu deveres aos Estados signatários, com o
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propósito de criar condições reais de rompimento com o ciclo da violência
identificado.
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Em 28 de maio de 2003, foi homologada a Lei 10.863/03 foi criada a
SPM – Secretaria de Política Municipal que possui como objetivo segundo
(Lima et ali, p.143):
[...] promover a igualdade entre gêneros e
combater todas as formas de violência, preconceito e
discriminação e atua em três linhas principais: políticas
do trabalho e da autonomia econômica das mulheres,
combate à violência contra as mulheres, programas e
ações nas áreas de saúde, educação, cultura,
participação política,
diversidade [...]

igualdade

de

gênero

e

Já, com a implementação da Lei 10.778/03 os serviços tanto públicos
quanto privados foram obrigados a notificar todos os casos de violência
contra a mulher atendidos. Foi a partir dessa Lei também, que a referida
problemática se torna um problema de saúde pública e cria-se a Secretaria
de Política para Mulheres (SPM). A SPM foi importantíssima no combate a
violência contra a mulher porque possibilitou a implementação de políticas
públicas, acontecimentos e decisões inerentes ao tema supra citado. Além,
de impulsionar a criação da Política Nacional de Atenção Integral à Sáude
(PNAISM) e a I Conferência Nacional de Políticas para Mulheres (ICNPM),
que juntou uma média de 120 mil mulheres que discutiram e propuseram a
formulação do Plano Nacional de Políticas para Mulheres (PNPM) (LIMA et
ali 2016).
Desse modo, é preciso enfatizar que, de todas as conquistas das
mulheres, a mais impactante foi a Lei 11.340/06 conhecida como Lei Maria
da Penha que a partir de sua Promulgação tornou possível o repensar das
violências direcionadas às mulheres, causando um certo receio por parte
dos agressores e um encorajamento às agredidas.
3.2Aplicação da Lei Maria da Penha no país: propósitos e desafios
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Há doze anos, o direito brasileiro ganhava um instrumento legal capaz
de coibir a violência doméstica praticada contra a mulher. No dia 07 de
agosto de 2006, a Lei 11.340/06 foi sancionada e, desde então tem sido
uma medida extremamente relevante no combate à violência doméstica.
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Segundo dados do ministério da Segurança Pública, o Brasil tem hoje
cerca de 298 Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres. Além
de 3.387 unidades judiciárias com competências para receber e processar
causas cíveis e criminais relativas à violência acima mencionada e familiar,
conforme dados coletados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Antes
da Lei, existiam apenas seis varas especializadas nessa problemática.
Segundo a ideia de Pessoa (2018), a lei propiciou um novo olhar para
a questão, dando visibilidade à milenar violência e fazendo mudar a
compreensão desta grave pandemia que ainda assola a humanidade.
De acordo com a ideia de Pessoa (2018)
A lei pretende
estabelecer uma rede de proteção
5
à mulher calcada em políticas públicas específicas e
consideradas, numa perspectiva tanto preventiva,
quanto de assistência à mulher e sua família, mas
também de responsabilização do autor da violência de
gênero.
Apesar de ter sofrido algumas modificações, buscando garantir mais
segurança às mulheres no decorrer dos anos, a norma ainda enfrenta
alguns desafios que obstam a efetivação do enfrentamento à violência de
gênero. Dentre eles, Pessoa (2018) destaca: “alguns pontos pois requer
reeducação social, reconstrução de valores religiosos, morais, e, em certos
aspectos, jurídicos, políticas sociais fortes e concatenadas”.
É importante enfatizar o papel fundamental da educação, pois sabese que mudanças de condutas, atitudes preconceituosas, padrões sexistas
etc. não ocorrem como consequência automática da sociedade
democrática. Por isso há a necessidade de repensar a educação, para mudar
esta cultura de violência contra a mulher desde a nossa primeira fase da
vida, a infância.
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Para Pessoa (2018), “Precisamos repensar a educação que está sendo
ministrada e como as unidades escolares, em todos os graus; estão
construindo seus saberes de forma integrada, promovendo o respeito à
dignidade humana. Também nas Escolas Judiciais, do Ministério Público, da
Defensoria Pública, da Advocacia ou das Academias de Polícia. É
fundamental fomentar processos de educação formal e não formal, de
modo a contribuir para a construção da cidadania, do conhecimento dos
direitos fundamentais, da pluralidade, da igualdade e do respeito à
diversidade”.
Na edição nº 38 da Revista informativa IBDFAM traz uma entrevista
exclusiva com Maria da Penha Fernandes, que ficou paraplégica depois de
levar um tiro do ex-marido enquanto dormia. Ela relatou seu drama, sua
luta até a aprovação da lei e a busca incansável pela implementação de
políticas públicas em todo o país.
Na entrevista, Maria da Penha destaca que a lei vem fazendo um
diferencial na vida das mulheres que sofrem violência doméstica. E que a
sua principal finalidade não é punir o agressor que é aquele que não sabe
tratar a mulher com respeito, dignidade, como uma pessoa humana. Mas,
também, tutelar as mulheres desse tipo de violência. Ainda segundo ela,
apesar dessa importância, ainda existe por parte dos administradores
públicos dos municípios pequenos, muita resistência e lhes falta também,
trabalhos em parceria com outros órgãos para proporcionar as mulheres
dessas cidades, que enfrentam esse problema, mais segurança.
Em outro ponto da entrevista, a mentora da Lei Maria da Penha,
sugere que mudanças ocorreram, mas, ainda precisa elevar mais isso, que
os responsáveis para tanto, são os administradores da máquina pública
com a inserção de políticas de estado com vistas à mudanças pontuais a
partir do cerne da questão.
Há que se pensar que, embora a própria Lei 11.340/06 seja um
avanço, ainda precisa ser melhor aplicada pois, observa-se que as políticas
públicas não são efetivadas de forma igualitária. Variam de cidade para
cidade, de estado para estado enfim.
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4. EFETIVIDADE DA LEI MARIA DA PENHA NO MUNICÍPIO DE
CASA NOVA/BA À LUZ DOS DADOS COLHIDOS

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

A violência doméstica é um mal explícito ou velado que ocorre nos
lares e que se perpetua na sociedade e não escolhe classe social, etnia,
escolaridade, estado civil, trazendo consequências desastrosas para toda
uma geração. Desse modo, a partir do momento que a família foi
reconhecida como o alicerce da sociedade, o Estado tomou para si o
problema da violência doméstica a fim de coibi-la e punir o agressor, além
de dá uma maior proteção às vítimas.
Diante disso, os resultados da presente pesquisa foram analisados
com base nos dados colhidos na Delegacia de Polícia Civil de Casa Nova,
Ministério Público e Fórum a fim de verificar a quantidade de mulheres que
chegam a denunciar seu algoz e se a ação judicial chega a condenar o
agressor.
Senão vejamos os dados da Delegacia de Polícia entre os anos de
5
2017/2018 até o mês de setembro de 2018:
Ano

DEMANDA

2017

115
ocorrência

boletins

de

2018

70
boletins
ocorrência

de

Fonte: Delegacia de Polícia Casa Nova-BA
Diante desse quadro é possível analisar a grande quantidade de
mulheres que sofrem violência doméstica na cidade e tiveram a coragem de
buscar a DEPOL para que seus agressores sejam responsabilizados
criminalmente.
É notório que no ano de 2017 a quantidade de boletins de
ocorrência é enorme. Embora que em 2018 houve uma queda, o número de
mulheres que são agredidas ainda é bastante preocupante.
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Outrossim, a demanda do Ministério Público Estadual, entre os anos
de 2017/2018 nos é apresentada abaixo:
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Ano

DEMANDA

2017

10 processos

2018

47 processos

Fonte: Ministério Público de Casa Nova-BA
Diante disso, foram encaminhados ao Parquet para suas deliberações
no ano de 2017, 10 (dez) processos que tratam sobre violência doméstica e
no ano de 2018 esse número subiu para 47 (quarenta e sete).
Em relação aos dados do Poder Judiciário se divide em vítimas de
violência doméstica que desistiram da ação penal e vítimas que deram
prosseguimento a ação:
Ano

DEMANDA

2017

52 mulheres desistiram
da ação penal

2018

04 mulheres decidiram
dar
continuidade
ao
processo

Fonte: Fórum de Casa Nova-BA
A relação da quantidade das mulheres que desistem de dar
continuidade a ação penal e as que decidem continuar, infelizmente é
comum, haja vista que a maioria das ofendidas diante do juiz, na audiência
de re-ratificação, nega está sofrendo violência e até chegam a afirmar que o
marido/companheiro não agride mais e voltam a conviver com seu agressor
devido à dependência financeira ou emocional. Poucas são as que querem
que os seus algozes sejam condenados por seus atos.
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Diante do exposto, é preocupante a grande quantidade de mulheres
que são agredidas. Sendo necessária uma mobilização por parte do Poder
Público e demais órgãos de proteção à mulher a fim de fazer um trabalho
de conscientização não somente entre as mulheres, mas também com os
homens para que reflitam sobre o tema e assim podermos coibir mais com
esse tipo de agressões familiares.
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Deve-se, sobretudo, acabar com a cultura do machismo em que
vivemos, visto que é uma cultura que humilha e maltrata as mulheres a
ponto das mesmas não conseguirem forças para se reafirmar perante todos
e tomar seu papel como construtora da uma sociedade mais justa e
igualitária e não subjugada e submissa.
4.1A corresponsabilidade dos agentes públicos na efetivação dos
direitos da mulher
Um dos avanços significativos da LMP é a proposição da criação dos
Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – JVDFM que
5
retira esse tipo de crime dos Juizados especiais criminais. Porém, faltou
determinar prazo para as suas criações, o que no escopo da Lei está
limitado pois está “poderão ser criados”(art. 14), facultando-os. Faz-se
necessário mencionar esse avanço, uma vez que esses juizados para o seu
funcionamento estão condicionados a ter uma equipe multidisciplinar com
profissionais de áreas como psicossocial, jurídica e de saúde entre outros.
(DIAS, 2007). No entanto, onde ainda não há os juizados especiais, essas
violações devem ser julgadas pela vara crime.
Outro indicativo da referida lei é a criação de um Sistema Nacional de
Dados e Estatísticas sobre a violência, isso pela necessidade de diagnosticar
a realidade local para possíveis adoções de medidas pontuais onde a
latência da problemática se acentua. Outra proposição positiva da Lei é a
criação das DEAMS (Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher),
porque as cidades contempladas possuem atendimento padrão nos casos
de violência doméstica devendo uniformizar suas estruturas tanto físicas
quanto pessoais e procedimentos no que tange ao atendimento às vítimas
de violência (CARNEIRO; FRAGA, 2012)
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Mencionar as proposições da LMP se faz necessário haja vista que
todos os servidores públicos que atuam nessa rede de serviços devem ser
diante mão preparados para exercer suas funções com eficácia, eficiência e
efetividade. Uma vez, que este serviço não é algo simplório pois demanda
se debruçar sobre uma legislação voltada para atender uma demanda que
está diretamente ligada a resolução e/ou amenização de uma problemática
que está diretamente ligado a um problema de ordem familiar e
consequentemente social.
Ao comparecer a uma Delegacia para registrar a ocorrência, a mulher
deverá segundo a Lei Maria da Penha no seu art. 11 ser atendida
preferencialmente por uma mulher, que deverá orientar a vítima de todos
os trâmites legais pelos quais a mesma deve passar. Além, de, se necessário,
ter proteção policial, encaminhamento médico, se for o caso,
acompanhamento para o recolhimento de seus objetos pessoais, ser
transportada com segurança para um lugar onde a mesma se sinta segura,
em caso de haver ameaça de morte pelo denunciado. A vítima também,
deve receber esclarecimento acerca das medidas protetivas as quais ela têm
direito além, de um defensor público que possa prestar um serviço
especializado e humano. (DIAS, 2007)
Os agentes públicos ao atender a vítima de agressão devem ao
máximo evitar a “revitimização” que é evitar a repetição do fato ocorrido
por inúmeras vezes. Porque de acordo com especialistas, todas as vezes
que a vítima é inquirida ocorre o reviver do trauma e consequentemente
um novo sofrer. Revitimizar também está relacionado a atitudes e
comportamentos que por ventura venham ser adotados por quem ouve as
vítimas, tais como: atitudes paternalistas, infantis, culpabilidade entre
outros,
Percebe-se

portanto,

que

o

papel

dos

agentes

público

é

determinante na efetivação da Lei em questão e que, os poderes públicos
que gerenciam os órgãos públicos que prestam esses serviços devem agir
de maneira tal que esses servidores possam obter cursos de formação
específicos para atuar na área que lhe incumbir-se-ão.
5.CONCLUSÃO
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A violência doméstica é um mal que atinge a todos indistintamente e
já adquiriu visibilidade graças a Lei 11.340/06. Adquiriu notoriedade e
repulsa por parte de muitos, inclusive sua punição já é algo factível por
parte do poder público, através de uma legislação exclusiva.
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No ranking das violências está no topo e requer não só medidas
severas como também um trabalho conjunto de todos os órgãos públicos
municipais, estaduais e federais, uma vez que já se tornara um problema de
saúde pública. Além disso, deve-se a ela também, o fato de haver um
número significativo de crianças problemáticas e violentas.
Faz-se necessário uma efetivação por igual em todos os cantos do
Brasil. Essa sem sombra de dúvida é uma das suas fragilidades. É emergente
a adoção de políticas de estado e não apenas de governo. Onde, todas as
medidas implementadas dêem continuidade independente de quem
assuma a administração pública.
Porém, apesar das fragilidades a Lei Maria da Penha foi e é um grande
5
divisor de águas no que se refere à intimidação e ou punição dos algozes
das vítimas de violência doméstica, que na sua grande maioria é alguém
extremamente íntimo.
Ainda falta muito para que o problema seja sanado, e, há que se
ampliar a divulgação da Lei em questão em espaços massivos como
também, incluir o tema violência doméstica nos currículos da educação
principalmente da educação básica, pois é preciso começar o
fortalecimento da mulher desde sua idade mais tenra para que, quando
adulta não precise passar por isso. E, se passar, que já possua coragem para
o seu enfrentamento.
E por fim, que haja investimento em políticas públicas em rede, onde
todos os órgãos públicos que compõem o executivo, o legislativo, o
judiciário, as universidades e as instituições escolares possam se engajar na
luta contra a violência que afeta a todos os membros daquela que deveras
ser a mais importante célula da sociedade: a família.
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo analisar e discutir o
instituto da prisão do devedor de alimentos e a nova interpretação dada
pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como a possível problemática
advinda dessa nova compreensão. Para tanto, as doutrinas concernentes a
esse tema foram consultadas, trabalhados científicos foram importantes
para a compreensão do tema, bem como a legislação que rege o instituto
estudado. Para isso, foram abordados os conceitos de alimentos, bem como
os demais institutos que se desenvolvem a partir dessa figura jurídica. O
objetivo é trazer a ideia de que a coação é o meio mais eficaz de se garantir
a dignidade do alimentando. Diante disso, o percurso metodológico iniciou
pela pesquisa exploratória, in loco, embasou-se em pesquisa documental
indireta, e teve como fonte de dados documentos jurídicos do tipo:
processos concernentes a execução de alimentos. Ante os resultados
obtidos, pode-se concluir que orequerimento de prisão é o meio mais
utilizado na ação de cobrança de alimentos por conta do resultado efetivo e
célere. Com isso, pode-se concluir que ausência do pedido de prisão como
providência para garantir o adimplemento irá fazer com que a efetividade
da prestação alimentícia seja protelada por longo período.
Palavras-chave: Alimentos, Cobrança de alimentos, Prisão civil.
Sumário: 1.0 Introdução; 2.0 Alimentos: conceito e origem; 2.1 Natureza
jurídica; 3.0 Sujeitos da obrigação alimentar; 3.1 Pressupostos para sua
concessão; 3.2 Características da obrigação alimentar; 4. Providência para
reclamar a obrigação alimentar; 4.1 Meios de efetivação; 4.2 Providência
para garantir o adimplemento; 4.2.1 Desconto em folha de pagamento;
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4.2.2 Expropriação; 4.2.3 Constituição de capital; 4.2.4 Prisão civil; 4.3
Procedimentos para execução dos alimentos; 5. Cumprimento de
sentença; 5.1 Execução; 5.2 Requerimento de prisão; 6. Prisão por débito
alimentar e a nova visão do Superior Tribunal de Justiça; 6.1. A problemática
advinda
desse
entendimento; 6.2
Audiência
de
conciliação;
7. Considerações Finais; Referências.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

1. INTRODUÇÃO
O direito a alimentos é um dos institutos que mais demandam a
máquina Judiciária, seja ele decorrente de parentesco, do poder familiar, ou
até mesmo do vínculo conjugal. Nesse sentido, é sabido que o pleito para
se requerer a devida prestação é um tanto conflituoso, haja vista a parte
obrigada, na maioria das vezes queda-se inerte, por conta disso muitas são
as discussões em torno dessa figura jurídica, principalmente acerca da
forma como se dá a sua cobrança, bem como acerca da necessidade de
serem usados os meios coercitivos
sobretudo no que diz respeito à prisão
5
civil do devedor. Alguns estudiosos entendem que a prisão civil deve ser a
última alternativa, levam em conta que a restrição do direito à liberdade é
indispensável à garantia da sobrevivência digna do devedor; outros
entendem que a prisão é a forma mais eficaz para se coagir o devedor de
alimentos a cumprir sua responsabilidade; e o Superior Tribunal de Justiça,
por sua vez, em julgado recente, entendeu que a prisão por dívida
alimentar, para ser efetivada, devem os alimentos comprovarem caráter de
urgência.
No intuito de explorar mais esse assunto, buscou-se no presente
estudo analisar de forma mais acurada a figura da prisão civil e a nova visão
do STJ. Desse modo, tem por objetivo principal analisar eventual
problemática advinda desse novo entendimento, bem como,
especificamente, verificar a necessidade da coação pessoa e seus reflexos
na sociedade.
Diante disso, demonstra-se a relevância da abordagem do tema,
visto crescente demanda de ações judiciais que pleiteiam pensões
alimentícias. Para isso, fez-se necessário embasar o estudo nas doutrinas da
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professora Maria Helena Diniz, do professor Carlos Alberto Gonçalves, bem
como na doutrina de Yussef Said Cahali dentre outros.
Inicialmente, foi feita uma contextualização conceitual acerca dos
alimentos, após foi feita uma análise de sua origem, bem como de sua
natureza jurídica. Em seguida, fez-se um estudo dos sujeitos obrigados a
prestar alimentos, dos pressupostos para sua concessão, das características
da obrigação alimentar, das previdências a serem tomadas caso a obrigação
não se efetive, foi trazido, ainda, os procedimentos para sua execução. Na
segunda parte deste trabalho, buscou-se mostrar o resultado do estudo de
campo, in loco, realizado na 1ª Promotoria de Justiça, localizada na cidade
de Casa Nova- BA, embasou-se, pois, em pesquisa documental indireta, e
teve como fonte de dados arquivos públicos, mais especificamente,
documentos jurídicos do tipo: processos concernentes a execução de
alimentos, onde restou provado que o requerimento de prisão é o meio
mais utilizado na ação de cobrança de alimentos; seguidamente, ressaltouse a nova visão do STJ, a problemática advinda desse entendimento, e, por
fim, foi trazida uma proposta para solucionar essa questão.
2. Alimentos: conceito e origem.
Comumente, quando se utiliza a expressão “alimentos” se fazer uma
correspondência com a noção de “alimentação”, no sentido dos nutrientes
fornecidos pela comida; todavia, segundo Sílvio (2012, p. 361) a acepção
jurídica desse termo é muito mais ampla, visto que além de abarcar gêneros
alimentícios abrange também outras necessidades humanas.
Nessa perspectiva, os alimentos são necessidades “imprescindíveis à
vida da pessoa como alimentação, vestuário, habitação, tratamento médico,
transporte, diversões, e, se a pessoa alimentada ainda for menor de idade,
verbas para sua instrução e educação”. (DINIZ, 2007, p. 535).
O Código Civil, nas disposições relativas aos alimentos (art. 1.694 a
1.710), não traz de forma clara o seu conceito; entretanto, vale dizer que o
significado jurídico deste termo pode ser facilmente compreendido a partir
da análise do art. 1.920 deste mesmo diploma legal (Capítulo VII, Dos
Legados):
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Com efeito, Código Civil, art. 1920, in verbis: “O legado de alimentos
abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto o legatário viver,
além da educação, se ele for menor”.[2]
Dessa forma, observa-se que, legalmente, os alimentos significam o
conjunto das prestações necessárias para a vida digna do ser humano.
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Por sua vez, consoante Pablo (2017) “a fundamentação da prestação
alimentar encontra assento nos princípios da dignidade da pessoa humana,
vetor básico do ordenamento jurídico como um todo, e, especialmente no
da solidariedade familiar”.
Pelo princípio da dignidade da pessoa humana, estampado no art.1º,
inc. III, da Constituição Federal/88, é possível enxergar o ser humano,
devido à sua natureza e constituição, como espécie que deve ter sua
existência pautada em valores morais e espirituais que o auxiliem a viver de
forma compatível com suas necessidades existenciais. Nessa perspectiva ele
é encarado como a obra mais importante da natureza.
5

De outra banda, o princípio da solidariedade familiar, consagrado no
art. 3º, 226, 227 e 230, da Carta Magna, traz em seu bojo o [3]dever de
respeito e consideração mútuos em relação aos membros de uma família.
Nessa vereda, preleciona Carlos Roberto (2015, p. 507) “O dever de prestar
alimentos funda-se na solidariedade humana e econômica que deve existir
entre os membros da família ou os parentes. Há um dever legal de mútuo
auxílio familiar”.
Logo, é indiscutível a importância do direito alimentar, pois, como se
observa da análise feita acima, o constituinte originário lhe deu status
constitucional em diversas disposições da CF/88, fazendo com que este
direito seja encarado como um dos valores supremos pelo qual a nação
brasileira deve se guiar.
Em relação à origem da obrigação alimentar, primeiramente, se faz
necessário destacar que há dificuldade quando se fala em evolução
histórica deste instituto tendo em vista que a doutrina não pontua de forma
clara, contínua e linear o seu surgimento.
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Entretanto, as evidências arqueológicas sugerem que nos primórdios
da humanidade (Idade Antiga) não se falava em obrigação de prestar
alimentos, vale dizer que essa obrigação era naturalmente adimplida. Neste
período, as pessoas se uniam em clãs e, ligados por laços de parentesco,
formavam uma espécie de comunidade, constituídas por grupos nômades,
que tinha sua vivência regrada por seus instintos, pois não viviam sobre a
égide de leis preordenadas. Nessa sociedade, o trabalho era dividido de
forma simples baseado na idade e no sexo dos indivíduos; sendo que, aos
homens (adultos) cabia naturalmente o papel de ser o provedor e
mantenedor dos demais, uma vez que detinha a força física para
desenvolver as atividades de caça e pesca[4].
Mais adiante, no período do Império Romano, a grande Roma, berço
do ius civile, conhecera o fundamento da obrigação alimentar relacionada a
diversas causas, dentre elas: na relação de patronato, na relação familiar, na
convenção, na tutela, bem como no testamento (YUSSEF, 2009). Nessa
senda, a obrigação alimentar não era fundada tão somente em laços
consanguíneos, pelo contrário, essa relação jurídica ia além do parentesco,
tendo em vista que era encarado pela sociedade romana como um dever
moral, na medida se resguardava as relações sociais de uma forma geral.
Era, por conseguinte, embasada na obrigação ética, que se expressava na
justiça.
Em se tratando exclusivamente da obrigação alimentar calcada no
contexto familiar, Yussef (2009) afirma que não há uma determinação
precisa do momento histórico a partir do qual essa estrutura foi sendo
sedimenta; todavia, conclui que:
No
direito
justinianeu
foi
seguramente
reconhecida uma obrigação alimentar recíproca entre
ascendentes e descendentes em linha reta ao infinito,
paterno e materno na família legítima, entre
ascendentes maternos pai e descendentes na família
ilegítima, com exclusão daquela constituída ex
nefarisvel incestis vel daminatis complexibus; talvez
entre irmãos e irmãs; e muito provavelmente pertence
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a esse período a extensão a da obrigação alimentar à
linha colateral (CAHALI, 2009, p. 43, grifo do autor).
Dessa forma, em que pese a doutrina não datar precisamente o
momento em que houve o surgimento, bem como o regramento da
obrigação alimentar stricto sensu, observa-se que o período Justiniano foi
determinante para o reconhecimento desse instituto no âmbito doméstico
e familiar.
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O Direito Canônico, por sua vez, alargou o conceito da obrigação
alimentar, e a legislação comparada passou a regular essa obrigação de
acordo com suas tradições e costumes (VENOSA, 2012, p. 363).
No Brasil, a primeira menção a obrigação alimentar se deu com as
Ordenações Filipinas[5] (sistema jurídico que vigorou durante todo o
período do Brasil enquanto colônia de Portugal). Neste diploma legal, mais
especificamente no Livro 1, Título LXXXVIII, 15, estavam descritas quais as
atitudes seriam tomadas para manter o sustento do indivíduo que ficasse
5
órfão àquela época, trazendo desta forma os elementos que iriam compor a
obrigação:
Se alguns órfãos forem filhos de tais pessoas, que
não devam ser dadas por soldados, o Juiz lhes
ordenara o que lhes necessário for para seu
mantimento, vestido e calçado, e tudo mais em cada
um ano. E mandará escrever no inventário (...)”.[6]
Mais à frente, em meados do século XX, o Código Civil de 1916
tratou da obrigação alimentar fundada no poder familiar, ou pátrio poder,
calcando esse vínculo jurídico a partir da união dos corpos por meio do
casamento.
Nesse diapasão, o CC inseriu a obrigação alimentar em suas
disposições caracterizando-a como deveres dos cônjuges sob a forma de:
mútua assistência; de sustento guarda e educação dos filhos; bem como,
impôs ao marido, por ser tido como chefe da sociedade conjugal, o dever
de prover a manutenção da família. Ademais, fez também, em seu art. 396,
a obrigação alimentar derivar de parentesco (VENOSA, 2012).
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Importa dizer, ainda, que a Lei 8.648/93, acrescentado parágrafo ao
art. 399 do Código Civil de 1916, estabeleceu especial dever de cuidado e
amparo aos pais que, por infortúnios da vida, ficaram hipossuficientes
(Yussef, 2009).
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Com efeito, cabe observar o Código Civil de 1916 (revogado pela Lei
nº10.406/02), in verbis[7]:
Art. 231. São deveres de ambos os cônjuges:
[...]
III- mútua assistência;
IV- sustento, guarda e educação dos filhos.
Art. 233, IV. O marido é o chefe da sociedade
conjugal, função que exerce com a colaboração da
mulher, no interesse comum do casal e dos filhos [...].
Compete-lhe:
[...]
IV- promover a manutenção da família, guardada
as disposições [...].
Art. 396. De acordo com o prescrito neste
Capítulo podem os parentes exigir uns dos outros os
alimentos de que necessitem para subsistir.
Por fim, o Código Civil de 2002, sem muitas inovações, traz a
obrigação alimentar fundada nas relações, também, de parentesco, bem
como fundadas nas relações maritais; todavia, abarcando, dessa vez, em seu
art. 1.694, as relações de companheirismo conjugal sem qualquer distinção.
2.1. Natureza jurídica.
Rotineiramente, quando um leitor se debruça sobres os livros que
versam sobre matéria de Direito, não é incomum encontrar assuntos que
fazem menção à natureza jurídica de algo, que pode ser um objeto, um ato
ou até mesmo um ramo da ciência jurídica.
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Falar em natureza na terminologia jurídica significa determinar a
essência de uma figura, e classificá-la dentro de um universo de tantas
outras existentes no mundo jurídico, essa natureza lhe dá, pois, forma e
conteúdo.
Em relação à natureza jurídica dos alimentos, observa-se que a
questão é um tanto controvertida visto que existem três correntes para
explicá-la.
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Alguns doutrinadores entendem que a natureza dos alimentos é
considerada como um direito pessoal extrapatrimonial, levam em
consideração o fundamento ético e social e o fato de que o alimentante
não tem interesse de cunho econômico, argumentam que o valor recebido
não aumenta seu patrimônio; afirmam que isso se dá tendo em vista que os
alimentos se apresentam como um direito à vida cujo caráter é
personalíssimo.
De outra banda, há uma segunda corrente que entende que a
5
natureza jurídica dos alimentos possui um caráter especial, traduzindo-se
em conteúdo patrimonial e finalidade pessoal. Nesse sentido:
Bastante controvertida é a questão da natureza
jurídica dos alimentos. Há os que o consideram como
direito pessoal extrapatrimonial, como o fazem
Ruggiero, Cicu e Giogio Bo, em virtude de seu
fundamento ético-social e do fato de que o
alimentando não tem nenhum interesse econômico,
visto que a verba recebida não aumenta seu
patrimônio, nem serve de garantia a seus credores,
apresentando-se, então, como uma das manifestações
do direito à vida, que é personalíssimo. Outros, como
Orlando Gomes, aos quais nos filiamos, nele
vislumbram um direito, com caráter especial,
com conteúdopatrimonial e finalidade pessoal, conexa
a um interesse superior familiar, apresentando-se
como uma relação patrimonial de crédito-débito [...]
(DINIZ, 2007, p. 542).
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Existe, ainda, uma terceira doutrina, da qual filia-se Carlos Roberto
Gonçalves, que entende conter os alimentos um caráter patrimonial com a
uma finalidade pessoal (Gonçalves, 2015, p. 508). Advogam a tese de que a
natureza jurídica dos alimentos tem caráter misto; sendo mister informar
que esse entendimento faz parte da corrente majoritária.
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3. Sujeitos da obrigação alimentar.
Sujeitos da obrigação alimentar é o status que a lei confere às
pessoas que, de um lado, são compelidas a prestar alimentos, e, do outro, a
receber alimentos; elas atuam, concomitantemente, como sujeitos ativos e
passivos numa relação jurídica-obrigacional concernentes à alimentos.
O Código Civil, em seu art. 1.696, traz o rol das pessoas que são
caracterizadas como sujeitos da obrigação alimentar. Com efeito assevera
que “O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e
extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos
em graus, uns em falta de outros”. Dessa forma, observa-se que o
ordenamento jurídico tutela aos pais, aos avós, aos filhos, aos netos, bem
como aos demais parentes a capacidade de serem sujeitos da obrigação
alimentar; neste caso, eles devem-se alimentos mutuamente haja vista esse
artigo trazer em seu bojo não só o rol taxativo dos agentes obrigacionais,
mas também o caráter de recíproco dessa obrigação.
A outro tanto, o art. 1.694 desse diploma legal impõe igualmente o
dever de prestar alimentos aos parentes, e aos cônjuges ou companheiros:
Código Civil, art. 1.694, in verbis[8]: “Podem os parentes, os cônjuges
ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem
para viver de modo compatível com a sua educação social [...]”.
Posto isso, conclui-se que são sujeitos da obrigação alimentar: os
pais, as mães, demais ascendentes, descendentes, cônjuges, companheiros
e parentes.
Todavia, cumpre informar que a obrigação alimentícia imposta aos
parentes não é estendida a todos, vez que o art. 1.697, do CC, deixa bem
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claro uma limitação ao disciplinar que: “Na falta dos ascendentes cabe a

obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, e, faltando
estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais”; dessa forma, verificase que a limitação alimentar fundada nas relações de parentesco são
delimitadas
aos
parentes
colaterais
de
2º
grau,irmãos
germanos[9] ou unilaterais (DINIZ, 2007, p. 556).
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Deste modo, não deve alimentos a sobrinhos, nem sobrinhos aos
tios; nem primos devem-se reciprocamente; em vista disso, excluídos estão
também os parentes afins como sogro, genro, nora e cunhados (OLIVEIRA,
2010 apudWELTER, 2ª ed., p. 218).
Corroborando com esse pensamento, o Superior Tribunal de Justiça,
em sede de Recurso Especial, firmou entendimento no sentido de entender
que, efetivamente, o art. 1.697, do CC, não abrange os demais parentes que
não sejam os colaterais até 2º (segundo) grau. Em sua decisão[10], o STJ
sustentou que os parentes colaterais de 3º (terceiro) grau não são
obrigados a pagar pensão alimentícia.
A decisão advinda da Terceira Turma
5
proveu recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra dois
sobrinhos que pediam pensão para suas tias idosas.
3.1 Pressupostos para sua concessão.
A concessão de alimentos é orientada por ideias norteadas pelo
senso de justiça; assim sendo, o legislador ordinário entendeu por bem
regulamentar situações que, ao seu olhar, demonstram a aplicação da
equidade quando da concessão da pensão alimentícia. Nesse sentido, ele
trouxe duas disposições que balizam os pressupostos que devem,
necessariamente, coexistir na balança dessa relação jurídica. Essas
condições estão estabelecidas nos artigos 1.694 e 1.695 ambos do Código
Civil[11],
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou
companheiros pedir uns aos outros os alimentos de
quenecessitem para viver de modo compatível com a
sua condição social, inclusive para atender
às necessidades de sua educação (grifo nosso).
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§ 1º Os alimentos devem ser fixados
na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada (grifo nosso).
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[...].
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando
quem os pretende não tem bens suficientes, nem
pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e
aquele, de quem se pode reclamar, pode fornecê-los,
sem desfalque ao seu sustento(grifo nosso).
Logo, da análise dessas disposições legais, infere-se que, no
momento da concessão de alimentos, deve-se levar em consideração a
existência de vínculo familiar, conjugal ou marital, bem como se resta ou
não evidenciada a real necessidade de se pedir alimentos que, por sua vez,
desagua na verificação da possibilidade financeira do alimentante.
Nessa esteira, Maria Helena[12] aduz que:
Imprescindível será que haja proporcionalidade
na fixação dos alimentos entre as necessidades do
alimentando e os recursos econômico-financeiros do
alimentante, sendo que a equação desses dois fatores
deverá ser feita, em cada caso concreto, levando-se
em conta que a pensão alimentícia será concedida
sempre ad necessitatem.
Em suma, vale dizer que os pressupostos para a concessão da
pensão alimentícia são: a) existência de parentesco, vínculo de
companheirismo, ou vínculo conjugal entre alimentando e alimentante; b)
necessidade do alimentando; c) possibilidade econômica do alimentante; d)
proporcionalidade, quando da sua fixação, entre as necessidades do
alimentando e as condições financeiras do alimentante (DINIZ, 2007).
3.2 Características da obrigação alimentar.
No tocante as suas características, com base na doutrina, é possível
afirmar que a obrigação alimentar tem caráter condicional, uma vez que o
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surgimento da relação jurídica deste instituto se dá a partir do momento
em que seus pressupostos são preenchidos, sendo assim caso falte ao
menos um desses pressupostos essa obrigação não restará concretizada. É
também recíproca, pois como já dito anteriormente numa mesma relação
jurídica-familiar os parentes podem pedir uns aos outros pensão
alimentícia, logo o parente que em princípio é devedor de alimentos
poderá reclama-los caso no futuro precise. Igualmente suas prestações, se
forem adimplidas com recurso financeiro em espécie, são periódicas tendo
em vista que seu pagamento é feito mensalmente. Por fim, há ainda a
característica da mutabilidade do quantum da pensão alimentícia, que diz
respeito à possibilidade de sua parcela poder sofrer variações quantitativas
consoante se altere qualquer dos pressupostos necessários impostos por lei
(DINIZ, 2007, p. 543).
4. Providência para reclamar a obrigação alimentar.
A ação de alimentos é o meio técnico utilizado para garantir a
satisfação da obrigação alimentar.
De acordo com Maria Helena (2007) é
5
uma ação de estado que segue rito especial estabelecido na Lei de
Alimentos, Lei nº 5.478/68.
Trata-se, pois, de uma ação promovida por uma pessoa
(hipossuficiente), perante o Poder Judiciário, para exigir de outra, em razão
de parentesco, casamento ou união estável, os recursos de que necessita
para sobreviver (VENOSA, 2012, p. 392).
O art. 1º da Lei de Alimentos assegura que “A ação de alimentos é de
rito especial, independente de prévia distribuição e de anterior concessão
do benefício de gratuidade”.
Falar que uma ação é de rito especial significa dizer que o seu
procedimento é diferenciado em relação aos demais procedimentos da
esfera cível; no caso da ação de alimentos, essa característica se faz
necessária tendo em vista que o direito objeto da causa, como já
mencionado, tem caráter patrimonial e finalidade pessoal.
Nesse sentido, “O pedido independe de distribuição e de prévio
pedido de gratuidade, bastando a simples afirmação de pobreza pelo
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interessado. O autor pode dirigir-se ao Juízo pessoalmente ou por
advogado [...]” (Sílvio, 2012, p. 393).
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Contudo, vale ressaltar que, na prática, é sabido que a interposição
da ação de alimentos, em sua grande maioria, não acontece dessa forma.
A legitimidade ativa para propor essa ação é de todos aqueles que,
legalmente, se encontrem aptos a reclamar alimentos. Em relação ao filho
menor de idade, em que pese deter essa capacidade, necessário se faz ser
representado em Juízo por seus pais.
Ainda nesse raciocínio, o Ministério Público, por ser legalmente
atuante nas causas que envolvem interesse de incapaz[13], também é parte
legítima para ajuizar ação de alimentos em benefício de menor
(GONÇALVES, 2015, p. 562).
Em relação à legitimidade passiva, como dito inicialmente, é de todo
aquele que se encontra obrigado por lei a prestar alimentos.
A ação de alimentos, enquanto figura jurídica apta a ser o meio hábil
para se reclamar alimentos, tem todo o seu procedimento disciplinado na
lei especial; todavia, subsidiariamente, o seu trâmite legal encontra-se,
também, disciplinado pelas disposições contidas no Código de Processo
Civil[14].
Por fim, cumpre informar que a obrigação alimentar outrossim pode
ser estipulada por mútuo consentimento entre os sujeitos[15]; neste caso,
não se faz necessário prévia instauração de processo judicial, todavia nada
impede que se requeira a homologação judicial do acordo outrora
firmado inter partes.
Por esta forma, o Código Civil, no art. 844, assegura, in verbis, que “É
lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante
concessões mútuas”.
Nesse compasso, é a doutrina (JAMES, 2010, pag.) “Segundo a
inteligência do art. 840 do Código Civil, a transação tem matiz contratual e
o condão de prevenir ou eliminar o conflito de interesses judicializado [...]”.
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4.1 Meios de efetivação da prestação de alimentos.
No tocante às formas desempenhadas para efetivar a obrigação
alimentar, o art. 1.701, do Código Civil, in verbis, assevera que “A pessoa
obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou dar-lhe
hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à
sua educação, quando menor”[16].
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Analisando esse dispositivo, observa-se que compete ao alimentante
escolher a forma pela qual poderá efetivamente prestar alimentos.
Nessa perspectiva, o Código Civil, como percebido, traz duas
possibilidades que o alimentante tem para escolher de que modo,
efetivamente, vai satisfazer essa obrigação; neste caso, ele tanto pode
escolher dar uma pensão pecuniária ao alimentando, efetuando
mensalmente depósitos em conta bancária ou judicial; ou escolher dar-lhe
hospedagem (na casa do alimentante) e sustento (DINIZ, 2007, p.564).
5
Tecendo comentários acerca
desse assunto, vale por em relevo que,
ao se fazer estudo de campo concernente a este trabalho científico, foi
percebido que em todos os processos, relativos às ações deste tipo, a

pensão alimentícia era a única forma escolhida para o alimentante efetivar a
prestação. Ademais, em relação a essa escolha, não obstante o art. 1.701,
do CC, assegurar é de competência do alimentante, verificou-se que, de
fato, é feita pelo consenso entre as partes; e, na falta, fica a cargo do Juízo
competente.
4.2 Providência para garantir o adimplemento caso não se efetive
a obrigação.
Primeiramente, vale ressaltar que, caso o direito discutido e
reconhecido, no processo de conhecimento, seja naturalmente satisfeito
pelo sucumbente, impossível será sua cobrança haja vista ter sido a
obrigação voluntariamente adimplida. Porém, embora seja um ato imoral,
muitas vezes o alimentante deixa de cumprir sua obrigação alimentar-, seja
ela imposta judicialmente ou até mesmo por ato volitivo do sujeito
obrigado-, motivo esse que compele o alimentando a acionar o Poder
Judiciário para requerer o adimplemento, involuntário, da dívida.
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A par disso, o Código de Processo Civil põe à disposição do credor
quatro mecanismos adequados para assegurar a efetividade da tutela
jurisdicional, são eles: o desconto em folha de pagamento, a expropriação,
a constituição de capital e a prisão civil. No tocante à modalidade escolhida,
cabe ao credor escolher a que melhor satisfaça os seus interesses, vale
ressaltar que o CPC não estabelece gradação entre elas (MARINONI, 2015,
p.1024).
4.2.1 Desconto em folha de pagamento.
A técnica do desconto em folha encontra-se disciplinada no art. 529
e seguintes do CPC; consiste basicamente no desconto feito na
remuneração recebida pelo devedor, seja ele prestador de serviço público
ou privado. De acordo com esse artigo, o desconto em folha pode ser
utilizado quando o devedor for militar, funcionário público, diretor ou
gerente de empresa, ou, ainda, empregado sujeito à legislação trabalhista.
No que tange ao repasse da pecúnia, o parágrafo 1º, deste artigo,
esclarece que deverá ser feito pelo empregador, e, caso não o faça, será
punido por crime de Desobediência a imposição judicial, nos termos do art.
22 (in fine), da Lei nº 5.478/1968:
Art. 22. Constitui crime contra a administração da
Justiça deixar o empregador ou funcionário público de
prestar ao juízo competente as informações
necessárias à instrução de processo ou execução de
sentença ou acordo que fixe pensão alimentícia:
Pena - Detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano,
sem prejuízo da pena acessória de suspensão do
emprego de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incide quem,
de qualquer modo, ajuda o devedor a eximir-se ao
pagamento de pensão alimentícia judicialmente
acordada, fixada ou majorada, ou se recusa, ou
procrastina a executar ordem de descontos em folhas
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de pagamento, expedida pelo juiz competente (grifo
nosso).
A ação de cobrança de alimentos pode ser
fundada em título executivo judicial; ou com base em
título executivo extrajudicial, como veremos
seguidamente.
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Há, também, a possibilidade de que esse desconto possa ser feito no
valor percebido a título de pensão previdenciária, embora o CPC não o
tenha mencionado. De acordo com o professor Luiz Guilherme (20015), o
beneficiário de pensão previdenciária reúne os requisitos que permitem a
utilização do desconto em folha, uma vez que tem fonte determinada e
rendimento fixo.
Por sua vez, dando aplicação a esse entendimento, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 770797, em que foi
relatora a Min. Nancy Andrighi, que os proventos líquidos de aposentadoria
podem ser penhorados para5 pagamento de execução de pensão
alimentícia; decisão essa que, efetivamente, vem sendo aplicada, caso o
alimentante reúna as condições necessárias para tanto.
4.2.2 Expropriação.
A técnica da expropriação encontra-se disciplinada nos artigos 530 e
913 ambos do Código de Processo Civil, consiste, pois, “no ato pelo qual o
Estado-juízo, para satisfação do direito do crédito, desapossa o devedor de
seus bens, converte esses bens em dinheiro ou simplesmente transfere o
domínio ou a posse ao credor” (SALES, 2016 apud DONIZETI, 2013, p. 1007).
Conforme o art. 825, do CPC, a expropriação pode se dar pela
adjudicação (arts. 876 a 878, CPC); pela alienação por iniciativa particular
(art. 880, CPC), ou por leilão judicial eletrônico ou presencial (arts. 881 a
903, CPC); bem como pela apropriação de frutos e rendimentos de empresa
ou de estabelecimentos e de outros bens (arts. 867 a 869, CPC). Vale frisar
que, antes da expropriação dos bens, o devedor pode adimplir a dívida
alimentar, desde pague o quantum atualizado, acrescido de juros, custas
processuais e honorários advocatícios, conforme art.826, do CPC.
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4.2.3 Constituição de capital.
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A técnica da constituição de capital encontra-se assegurada no art.
533 do CPC. Esta modalidade está relacionada a pagamento de alimento de
caráter indenizatório, advindo da prática de conduta ilícita. “Não há
previsão de que esta medida possa ser empregada para garantir outros
tipos de alimentos [...]” (MARINONI, 2015, p.1032).
O art. 533, do CPC, informa que “Quando a indenização por ato ilícito
incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do
exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor
mensal da pensão".
Da leitura desse artigo, percebe-se que essa técnica diz respeito a
um meio de garantir uma futura execução por expropriação, tendo em vista
que impõe ao alimentando-devedor a obrigação de “juntar”, ter a sua
disposição, um montante pecuniário que seja suficiente para quitar o débito
alimentar outrora contraído.
Trata-se, antes, de mecanismos usado para assegurar a plenitude do
pagamento. Portanto, a sua função é garantir a realização (ou a satisfação)
dos alimentos, e não os realizar (ou satisfazê-los) (MARINONI, idem).
4.2.4 Prisão civil.
Por fim, a técnica da prisão civil, -mais drásticas de todas-, está
fundada no art. 5º, inc. LXVVII, da Constituição da Constituição Federal/88
combinado com os arts. 528 e 911 do CPC. Trata-se de aprisionamento do
alimentando-devedor em cadeia pública, caso não pague devidamente a
pensão alimentícia.
É oportuno consignar que, nos termos do § 6º, do art. 528, do CPC, o
débito alimentar que autoriza a prisão é o que compreende até as três
prestações anteriores ao ajuizamento da cobrança e as que se vencerem no
curso do processo.
Nesse diapasão, é a Súmula de nº 309 do Superior Tribunal de
Justiça: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o
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que compreende as três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da
execução e as que se vencerem no curso do processo”.
Desse modo, caso o devedor de alimentos não os pague, nem
justifique a impossibilidade de pagá-los, ou mesmo que tenha sua
justificativa recusada pelo Juízo, fica sujeito à prisão, pelo prazo de 1 a 3
meses, em regime fechado, todavia separado dos presos comuns
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Isto posto, conclui-se que dispondo o alimentando de um título
executivo (judicial ou extrajudicial) pode buscar seu pagamento pelo rito da
expropriação, pelo rito da prisão, bem como pode requerê-lo pelo
procedimento do desconto na folha de pagamento do devedor. Em relação
à constituição de capital, como dito anteriormente, essa modalidade é mera
garantia de uma possível expropriação.
Contudo, para que essas providências possam ser efetivadas, e,
consequentemente, materializadas é necessário dispor de um título
executivo, tendo em vista esse ser o meio hábil que informa a certeza da
5
dívida, a sua liquidez, bem como tem condão de exigir que a satisfação seja
adimplida; nesse aspecto, a legislação processual brasileira segue a teoria
do direito italiano da nulla executio sine título (MARINONI, 2015, grifo
nosso).
Por sua vez, os títulos executivos são classificados em judicias e
extrajudiais. O art. 515 do CPC elenca o rol de documentos que são
considerados títulos judiciais[17]; e o art. 784 do mesmo novel traz a
relação dos títulos considerados extrajudiciais[18].
4.3 Procedimentos para execução dos alimentos.
Não é demais pontuar que o processo executivo (cobrança) difere do
processo de conhecimento tendo em vista que tem por finalidade precípua
materializar, trazer à existência, um direito que outrora foi reconhecido pela
via judicial.
A esse respeito, antes da entrada do Novo Código de Processo Civil,
havia um processo de conhecimento condenatório, que correspondia a uma
ação, e um outro processo de execução, concernente à respectiva ação, que
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se denominava executória, sendo que para o credor satisfazer o seu direito
era necessário acionar o Poder Judiciário por duas vezes, impetrando, pois,
duas ações diferentes(THEODORO, 2015, p.1505).
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Contudo, o código vigente inovou nesse sentido, uma vez que uniu
esses dois procedimentos; e, em consequência disso, o autor obteve a
possibilidade de ter o seu direito satisfeito por meio de uma única ação,
como veremos a seguir.
5. Cumprimento de sentença.
O cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da
obrigação de prestar alimentos consiste em mero desdobramento da ação
de conhecimento, encontra-se disposto desde o art. 528 até o art. 523 do
CPC.
Deve ter por fundamento título executivo judicial, uma vez que para
a execução se processar por meio deste procedimento é necessário que se
tenha por fundamento a própria sentença que reconheça a obrigação, ou a
decisão interlocutória que fixe os alimentos provisórios (SALES, 2016, p.
385).
Os títulos executivos judiciais consistem basicamente em
documentos que estão taxativamente descritos na lei (art. 515 do CPC), que
por si em o condão de assegurar ao exequente a possibilidade de garantir a
cobrança do crédito alimentar com base nesse procedimento.
Os alimentos fixados judicialmente, nos termos dos arts. 528 e 530,
do CPC, podem ser exigidos tanto pelo rito da prisão como pelo rito da
expropriação.
Com efeito, in verbis[19]:
Art.528. No cumprimento de sentença que
condene ao pagamento de prestação alimentícia ou
de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a
requerimento do exequente, mandará intimar o
executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar
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o débito, provar que o
impossibilidade de efetuá-lo.

fez

ou

justificar

a

[...]
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§ 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa
apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar
protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o,
decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três)
meses (grifo nosso).
Art.530. Não cumprida a obrigação, observar-se-á
o disposto nos arts. 831 e seguintes.
Dessa forma, observa que o credor tem a possibilidade de escolher a
forma como vai executar a dívida.
No tocante ao rito da prisão, é sabido que o débito alimentar que
autoriza o encarceramento fica limitado às três parcelas, não adimplidas,
5
anteriores ao ajuizamento da execução,
bem como as que se vencerem no
curso do processo, conforme art. 528, § 3º.
Entretanto, tendo em vista que a parcela alimentar vence
mensalmente, basta apenas que o devedor fique apenas um mês sem pagála para dar ensejo a possibilidade de cobrança sob pena de coação.
5.1 Execução:
extrajudicial.

a

cobrança

fundada

em

título

executivo

Marcos Vinícius Rios Gonçalves, (2016, p. 766) intitula essa forma de
procedimento de “execução tradicional”, acrescentando que ela não se dá
de forma imediata, tendo em vista que se faz necessário dar início a um
processo autônomo, interposto por meio de petição inicial.
Tem por base título executivo extrajudicial, outrossim é documento
previsto em lei (art. 784 do CPC), todavia elaborado sem a participação do
Poder Judiciário, sendo feito voluntariamente entre alimentando e
alimentado.
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Para se executar o título extrajudial, a obrigação alimentar deve
constar no documento, e, estando apto, poderá ser executado tanto pelo
rito da prisão como pelo rito da expropriação, conforme 911 e 913.
Observando, desta forma, todas as formalidades legais exigidas quando do
requerimento de qualquer dessas modalidades de execução.
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Aqui, o credor também tem a possiblidade de escolher a forma como
se dará a cobrança de alimentos.
5.2 Requerimento de prisão: o meio mais utilizado na ação de
cobrança de alimentos.
As informações aqui expostas foram feitas por meio de pesquisa de
campo, in loco, na 1ª Promotoria de Justiça, localizada na cidade de Casa
Nova- BA, embasou-se em pesquisa documental indireta, teve como fonte
de dados arquivos públicos, mais especificamente, documentos jurídicos do
tipo: processos concernentes a execução de alimentos.
Vejamos, muito embora a prisão por débito alimentar ser a técnica
mais hostil de se fazer cobrança de alimentos, haja vista o devedor ter o seu
direito de liberdade restringido por até três meses, ela é o método mais
utilizado quando se fala em cobrança de alimentos
Após análise de uma quantidade considerável de processos de
execução de alimentos, constatou-se que todos os requerimentos de
cobrança, tanto a fundada em título executivo judicial quanto a fundada em
título executivo extrajudicial, os requerentes utilizaram o mecanismo da
coação pessoal, sendo que dos 100% (cem por cento) de ações analisadas,
absolutamente todas, eram embasadas no pedido de prisão.
Diante dessa constatação, surgiu a necessidade de entender o
porquê deste fenômeno, e, ao estudar os autos na sua inteireza, percebeuse, das alegações dos autores, que o uso dessa técnica era a forma mais
efetiva que se tinha para garantir a satisfação dos credores.
Nesse sentido, ao seguir com o estudo, concluiu-se que essa
situação se dava por dois motivos: a) em algumas situações o requerido
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não tinha bens, quer sejam móveis ou imóveis para responderem pela
dívida; b) em outras, percebeu-se que, apesar dos devedores terem bens
suficientes que possibilitassem fazer uso, por exemplo, da modalidade
expropriatória, o método da coação era utilizado por conta de que seu
procedimento se dava de forma mais simplificada.
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Contudo, conclui-se que, malgrado a modalidade da prisão ser a
técnica de cobrança mais utilizada, ela atua de forma preventiva, no sentido
de prevenir que a dívida se perpetue por longas datas, haja vista que de
todos os mandados de prisão expedidos, se fez necessário efetivar o
encarceramento de apenas um devedor, sendo que os demais, por sua vez,
prontamente pagaram o débito.
6. Prisão por débito alimentar e a nova visão do Superior Tribunal
de Justiça.
No tocante à nova decisão do Superior Tribunal de
inicialmente vale por em relevo que em 27 de abril de 2005,
5
Segunda Seção, editou o enunciado sumular que levou o
uniformizando o entendimento dessa corte acerca do número de

Justiça,
por sua
nº 309,
parcelas

alimentares que poderiam ser exigidas na execução de alimentos por essa
modalidade coercitiva.
Nessa ocasião, asseverou que: “O débito alimentar que autoriza a

prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações
anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo”[20].
Ao editar, esse enunciado, o STJ considerou como executáveis
apenas as prestações referentes às parcelas que diziam respeito aos
alimentos que tinham “caráter de urgência”, haja vista que restringiu sua
cobrança apenas aos três últimos meses em atraso, levando-se em
consideração a data do ajuizamento da cobrança.
Contudo, em agosto do corrente ano, a Terceira Turma, dessa
Egrégia Corte, concedeu um habeas corpus invocando entendimento um
tanto divergente dessa visão sumular, no ensejo o colegiado, presidido pelo
ministro Marco Aurélio Bellizze, então relator do caso, asseverou que:
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A prisão civil por débito alimentar é justificável
apenasquando cumpridos alguns requisitos, como nas
hipóteses emque for indispensável à consecução do
pagamento da dívida; para garantir, pela coação
extrema, a sobrevida do alimentando; e quando a
prisão representar a medida de maior efetividade
com a mínima restrição aos direitos do devedor. A
ausência desses requisitos retira o caráter de urgência
da prisão civil, que possui natureza excepcional (grifo
nosso)[21].
Assim, importa dizer que essa decisão,- não obstante ir de encontro
à súmula 309, haja vista não levar em consideração apenas o não
pagamento das três últimas parcelas ulterior ao ajuizamento da cobrança
mais as que se vencerem no curso do processo-, flexibiliza o instituto da
coação de modo que, hoje, para se requerer a cobrança de alimentos, com
base nessa modalidade, é preciso, como visto, que sejam cumpridos
aqueles requisitos acima expostos, a ausência desses requisitos retira o
caráter de urgência. De modo que, na ótica do STJ, a prisão não é
justificável, pois são esses pressupostos que, conjuntamente, demonstram a
urgência da prestação dos alimentos.

In casu, o STJ determinou o recolhimento de mandado de prisão
contra homem que, apesar de inicialmente não ter quitado as dívidas
alimentares, teve a totalidade do patrimônio atingido por penhoras
determinadas judicialmente, inclusive sobre imóvel que lhe serve de
moradia.
O alimentante responde a duas ações de execução por atraso no
pagamento da pensão. Em um dos processos, houve a penhora de mais R$
147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais) por débitos acumulados entre
1997 e 2007, além da constrição de sua residência.
No pedido de habeas corpus, o devedor alegou que, em virtude dos
créditos oriundos da penhora e dos pagamentos voluntários, o exequente
não estaria desamparado, de forma que a prisão não atenderia mais à sua
função no processo.
De acordo com o relator do caso, ministro Marco Aurélio Bellizze,
ainda que mantida a natureza alimentar do crédito em aberto, em relação
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às prestações vencidas não existe mais o caráter de urgência que integra o
chamado “risco alimentar”, elemento indissociável da prisão civil.

Cumpre informar que o número do referido processo não foi
divulgado em razão da ação tramitar em segredo judicial[22].
6.1. A problemática advinda desse entendimento.
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Inicialmente, é preciso pontuar que as normas jurídicas, não raras
vezes, entram no sistema jurídico a partir dos chamados precedente, sendo
que toda decisão judicial, sobretudo as decisões dos tribunais pátrios
superiores, têm o condão de gerar efeitos vinculativos, caso se tornem
enunciado sumular vinculante, ou persuasivos, como é o caso das
jurisprudências emanadas cotidianamente.
Pois bem. Ao flexibilizar o entendimento firmado acerca do requisito
essencial para se requerer a cobrança de alimentos por meio da coação
pessoal, fundada no art. 5º, inc. LXVVII, da CF/88 combinado com os arts.
528 e 911 do CPC, bem como da Súmula nº 309, o STJ inviabiliza a
5
efetiva prestação alimentar haja vista, como restou provado por meio
de estudo de campo, ser esse o rito mais utilizado, por conta da sua
eficácia, de cobrança de alimentos, sendo que o conhecimento pela
sociedade do precedente exarado, de certa forma, fará com que os
alimentados fiquem recessos quanto ao resultado útil do processo.
Além disso, impõe, ainda, obstáculo ao procedimento de modo
que o torna menos célere, uma vez que abre possibilidades para que as
partes litigantes indaguem acerca dos requisitos que justificariam a
prisão civil, pois é muito relativo saber, por exemplo, se a prisão é
indispensável ao pagamento da dívida, ou mesmo se a obtenção do
pagamento da dívida é indispensável para garantir o sustento do
alimentado, observa-se que são questionamentos peculiares à
condição das pessoas envolvidas na ação. Ademais, não foi esse o
espírito do legislador quando da feitura da Lei de Alimentos, que a fez
para ser justamente por levar em consideração o caráter alimentício do
objeto da demanda, não comportando, pois, digressões de ordem
pessoal.
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Assim sendo, ao conceder o habeas corpus, e flexibilizar a prisão, o
STJ inviabilizará a devida prestação alimentar, uma vez que gerará
precedentes os quais farão com que as cobranças sigam pelo rito da
expropriação, rito esse pouco eficaz e menos célere. Observa-se, dessa
forma, que infelizmente a prisão é um mal necessário.
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6.2 Audiência de conciliação: meio assecuratório de direitos.
Não obstante não ter previsão legal de se fazer conciliação entre as
partes no processo de execução, é sabido que o Novo Código Civil traz
como uma das propostas principais a conciliação e mediação dos litígios.
Neste sentido, esses meios consensuais de conflitos têm
fundamental relevância para se alcançar pacificação social, abrangendo
diversos benefícios, tais como a celeridade no procedimento e a diminuição
do desgaste emocional dos conflitantes.
Assim, importa dizer que essa seria uma alternativa eficiente para os
casos em que o devedor de alimentos, ao ser cobrado para pagá-los sob
pena de prisão, não pudesse se desincumbir de tal encargo.
Com efeito, os parágrafos 2º e 3º, do art. 3º, do CPC, asseguram que
o Estado promoverá a solução consensual dos conflitos, sempre que
possível; e que esses e outros meios consensuais deverão ser estimulados
pelos operadores do direito, inclusive no curso do processo.
Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS.
AUDIENCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO.
Em que pese não haja previsão legal de
audiência de tentativa de conciliação em
cumprimento de sentença e execução de
alimentos, a situação posta reveste-se de
peculiaridade, de forma que ausente qualquer
prejuízo pela designação do ato. Pelo
contrário: a tentativa de conciliação servirá
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como meio para aproximação dos litigantes e
proporcionar
eventual
deslinde
da
controvérsia (grifo
nosso). RECURSO
DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70075410969,
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relatora: Liselena Schifino Robles Ribeiro,
Julgado em 06/10/2017).
Por esta forma, o alimentado não terá seu direito suprimido ante a
lentidão do procedimento judicial, tão pouco o alimentado terá sua
liberdade suprimida ante a não possibilidade de se desincumbir do encargo
alimentar.
Diante disso, não se pode olvidar que, no procedimento de cobrança
de alimentos, -seja fundada em título judicial ou extrajudicial-, esse é o
único meio de fazer com que as partes litigantes revejam suas reais
necessidades; e, com base na realidade
particular de cada um, encontrem a
5
solução de maior efetividade que contenha a mínima restrição aos seus
direitos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

In fine, o direito a alimentos está amparado na Constituição Federal,
no Código Civil, bem como na Lei nº 5.478/68, dada sua tamanha
importância, no caso específico da Lei de Alimentos é sabido que suas
normas foram criadas para dar celeridade ao procedimento de
conhecimento, o Código de Processo Civil, por sua vez, também traz em
seu bojo procedimento diferenciado para se requerer a cobrança de
alimentos, caso a obrigação não seja espontaneamente adimplida, sendo
que dentro de suas normas há possibilidade de se cobrar alimentos com
base no requerimento da prisão do devedor, e, para isso, só leva-se em
consideração, segundo a lei, que estejam vencidas as três prestações
anteriores ao ajuizamento da cobrança; logo, somente este requisito é que
deve ser analisado quando da cobrança de alimentos, pois para que o
legislador chegasse a essa conclusão várias reflexões, sobretudo ligadas à
equidade, foram feitas, e não seria justo para o hipossuficiente que outro
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entendimento, que não aquele, prevalecesse. Assim, percebe-se, data vênia,
que necessário se faz indagar a nobre decisão proferida pelo STJ quando
do julgamento realizado afirmou que a prisão por dívida alimentar, para ser
efetivada, deve comprovar o caráter de urgência dos alimentos. Nessa
perspectiva, surge o questionamento: Será que essa necessidade alimentícia
não já foi analisada quando da criação da Lei de Alimentos? Ou será que os
alimentos deixam de ter caráter de urgência quando da inércia do
alimentante outra pessoa se dispõe a ajudar o alimentando? Ou será que
esse novo posicionamento do STJ não vai contribuir para que os sujeitos
obrigados protelem ainda mais o adimplemento? Enfim, esses são os
questionamentos que em um outro momento podem ser respondidos.
Da pesquisa de campo realizada constatou-se que infelizmente a
prisão é o meio que responde mais rápido ao chamado do Poder Judiciário,
afinal grande parte da sociedade, se não sua totalidade, não deseja ter sua
liberdade restringida; ademais constatou-se que de todos os processos
analisados apenas um foi necessário encarcerar o alimentante, logo
percebe-se que apenas a ameaça à coação pessoal já é suficiente para fazer
com que a obrigação alimentar seja efetivamente adimplida. Assim sendo, o
presente estudo auxiliará na compreensão o requerimento da prisão é um
“mal” necessário, e, a bem da verdade, por mais insano que pareça é uma
forma de fazer justiça social, pois além de dar dignidade ao hipossuficiente,
ajuda aos demais a terem noção de que suas atitudes presentes irão refletir
no futuro próximo.
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(Orientador)
RESUMO: Grande parte da doutrina e jurisprudência entende que tal
princípio incide como causa de exclusão da tipicidade material da conduta
ilícita que resultar em lesões mínimas e insignificantes ao bem jurídico
tutelado. O referido instituto se encontra entre os princípios orientadores
da teoria do Direito Penal Mínimo, teoria essa que defende o Direito Penal
como a ultima ratio do sistema jurídico, ou seja, deve ser acionado somente
quando os outros ramos do direito não obtiverem sucesso no objetivo de
sanar as consequências do ilícito.
5 O presente artigo coloca em discussão os
entendimentos a respeito da aplicação do princípio da insignificância a
partir de decisões dos Tribunais Superiores acerca dos crimes de furto e
roubo de bens de pequeno valor.
Palavras-chaves: Princípio. Insignificância. Tipicidade.
ABSTRACT
Much of the doctrine and jurisprudence considers that this principle is a
cause of exclusion from the material typical of the unlawful conduct that
results in minimal and insignificant injuries to the protected legal interest.
This institute is among the guiding principles of the theory of Minimum
Criminal Law, which advocates Criminal Law as the ultima ratio of the legal
system, that is, it must be activated only when the other branches of law do
not succeed in the objective of remedy the consequences of the offense.
This article puts into question the understandings regarding the application
of the principle of insignificance from decisions of the Higher Courts on the
crimes of pilfer and theft of small value legal property.
Keywords: Principle. Insignificance. Typicity.
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O presente estudo busca colocar em discussão o Princípio da
Insignificância, mostrar sua origem e evolução histórica, requisitos e
aplicação no âmbito penal nos crimes de furto e roubo. Será analisado
tendo como escopo as doutrinas e a jurisprudência dos Tribunais
Superiores do Brasil que constituem informações sobre o tema.
Devido ao elevado número de crimes que ocorrem no Brasil e todas a
mazelas sociais, a sociedade vive amedrontada e cobra cada vez mais a
intervenção do Poder Público para que se obtenha um resultado eficaz no
combate à criminalidade. O grande número de delitos leva o país a buscar
soluções que dizimem de forma imediata os crimes, que para uma parte da
sociedade autoriza o Estado a endurecer a legislação penal e agravar as
penas. O agente do delito passa a ser tratado como inimigo e
desqualificado como pessoa, tirando-lhe, inclusive, as garantias estatais.
Dentre os vários tipos penais, o furto e o roubo tem grande destaque
na estatística criminal. Assim, é de grande importância entender como deve
agir o Direito Penal para conter de forma eficaz e justa esse grande número
de crimes. Nesse estudo buscamos corroborar para a aplicação de um
Direito Penal Mínimo, com o princípio da insignificância agindo sobre os
crimes de furto e roubo, orientados também pelos princípios da
subsidiariedade, fragmentariedade e intervenção mínima.
A doutrina e a jurisprudência avançaram bastante na aplicação do
princípio da insignificância em vários casos concretos. O Supremo Tribunal
Federal vem decidindo que o princípio da insignificância tem a função de
restringir a qualificação das condutas que se traduzam em ínfima lesão ao
bem jurídico nele protegido, devendo ser aplicado como forma de
interpretação que busque a descarcerização e o descongestionamento da
Justiça Penal, que deverá ocupar-se das infrações entendidas como mais
danosas.
Atualmente a insignificância encontra-se sedimentada nos Tribunais
Superiores, exigindo-se para sua aplicação o preenchimento de alguns
requisitos que serão abordados em momento oportuno no presente
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estudo. Porém, apesar de reconhecido comumente no crime de furto,
quando exclui a tipicidade material da conduta, não se pode dizer o mesmo
do crime de roubo. Nessa análise do Direito Penal Mínimo buscamos
analisar as possiblidades de aplicação do princípio da insignificância tanto
para o delito do furto quanto para o delito do roubo, com fulcro na
doutrina e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
REFERENCIAL TEÓRICO
Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

1 OS PRINCÍPIOS COMO FONTE DO DIREITO E O RECONHECIMENTO
DA DIGNIDADE HUMANA
Os princípios em geral são espécie do gênero normas jurídicas e
distinguem-se de outras espécies normativas, em especial as regras.
No dizer de Marinoni, Sarlet e Mitidiero:
Assim, independentemente da existência de outras
possibilidades
de enquadramento dos princípios
5
quanto à sua condição normativa, é possível, numa
primeira aproximação, afirmar que princípios
correspondem a normas dotadas de um significativo
grau de abstração, vagueza e indeterminação
(diversamente das regras, que ostentam caráter mais
determinado e menos vago e abstrato, diferença que,
baseada no critério da generalidade e abstração, por
si só não é suficiente e que tem sido designada de um
critério fraco de distinção entre as duas espécies
normativas). (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2017, p.
279).
Os princípios servirão como fonte ao Direito. Assim, o intérprete
precisará sempre priorizar um entendimento, qual seja, mais compatível
imaginável aos princípios fundamentais, evitando interpretações
contraditórias e quando forem constatadas lacunas na esfera
infraconsticional, os princípios constitucionais serão utilizados para a sua
adequação.
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Servindo como orientação para todo o sistema normativo é preciso
evidenciar o princípio da insignificância, que integra o primeiro título da
Constituição Federal, prevista no art. 1º, III como fundamento do Estado
democrático de Direito.
A dignidade humana ganhou grande importância também no plano da
literatura e da jurisprudência, uma evolução na percepção de ressaltar a
ligação entre dignidade da pessoa humana e os direitos humanos e
fundamentais, apesar de não existir na interpretação do progresso histórico
do constitucionalismo, um nexo entre eles.
Muitos doutrinadores do Direito reconhecem o princípio da dignidade
humana como a origem dos demais princípios do nosso ordenamento
jurídico. Como descrito por Guilherme de Souza Nucci:
Segundo nos parece, o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana possui dois primas:
objetivo e subjetivo. Objetivamente, envolve a
garantia de um mínimo existencial ao ser humano,
atendendo as suas necessidades vitais básicas, como
reconhecido pelo art. 7º, IV, da Constituição, ao cuidar
do salário mínimo (moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência
social). Inexiste dignidade se a pessoa humana não
dispuser de condições básicas de vivência.
Subjetivamente,
cuida-se
do
sentimento
de
respeitabilidade e autoestima, inerentes ao ser
humano, desde o nascimento, quando passa a
desenvolver sua personalidade, entrelaçando-se em
comunidade e merecendo consideração, mormente
do Estado. (NUCCI, 2017, p. 127)
Isto posto, é importante ressaltar que várias infrações penais envolvem
direitos e garantias fundamentais, tais como a vida, a integridade física, a
honra, a intimidade, o patrimônio, a liberdade, entre outros, em que se
pode verificar o alcance da dignidade da pessoa humana. Porém, o
destaque do tema deve ser no fato de que tanto a vítima de um crime,
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como o seu autor, têm iguais direitos no tocante à preservação da sua
dignidade como pessoas humanas que são.
2 PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Existem divergências quanto a origem do princípio da insignificância,
alguns doutrinadores alegam que já vigorava no Direito Civil Romano,
quando se dizia que os juízes e tribunais não deveriam se ocupar com
assuntos irrelevantes, entretanto, doutrinadores alemães encontram na
situação vivida pela Europa após a Primeira Guerra Mundial e agravada
ainda mais pela Segunda Guerra Mundial, em que o número de furtos de
bens de pequeno valor aumentou consideravelmente, e foi o ponto de
partida para aplicação do instituto. Contudo, Rogério Greco (GRECO, 2011,
p. 86 apud TOLEDO, 1994, p. 133) discorre que o princípio da
insignificância, também conhecido como de bagatela, introduzido no
Direito Penal entre as décadas de 60 e 70, se desenvolveu através dos
estudos do jurista alemão Claus Roxin. Todavia, existe divergência quanto a
sua origem.
5
No que diz respeito a origem do princípio aqui estudado, Rogério
Greco diz:
Em que pese haver divergência doutrinária quando ás
origens do princípio da insignificância, pois que
Diomar Akel Filho aduz que “o princípio já vigorava no
Direito romano. Onde o pretor não cuidava, de modo
geral, de causas ou delitos de bagatela, consoante a
máxima contida no borcado mínima non curat pretor”,
conforme esclarece Maurício Antônio Ribeiro Lopes,
“o princípio da insignificância, ou, como preferem os
alemães,
a
“criminalidade
de
bagatela”
–
bagatelledelikte, surge na Europa como problema
índole geral e progressivamente crescente a partir da
primeira guerra mundial. Ao terminar esta, e em maior
medida ao final do segundo confronto bélico mundial,
produziu-se,
em
virtude
de
circunstâncias
socioeconômicas sobejamente conhecidas, um
notável aumento de delitos de caráter patrimonial e
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econômico e, facilmente demonstrável pela própria
devastação sofrida pelo continente, quase todos eles
marcados pela característica singular de consistirem
em subtrações de pequena relevância, daí a primeira
nomenclatura doutrinaria de “criminalidade de
bagatela”. (GRECO, 2009, p. 85-86).
Os estudiosos do Direito Penal que defendem a intervenção mínima
sustentam que a atuação do Estado deve ser vedada se a conduta não foi
suficiente para lesar ou pelo menos deixar em perigo o bem jurídico
tutelado. O princípio da insignificância limita o poder punitivo do Estado, de
tal sorte que faz com que o legislador escolha os bens mais relevantes da
nossa sociedade. Como também, deve selecionar aqueles atos que se
consideram socialmente apropriados.
Como descrito por Rogério Greco:
Além da necessidade de existir um modelo abstrato
que preveja com perfeição a conduta praticada pelo
agente, é preciso que, para que ocorra essa
adequação, isto é, para que a conduta do agente se
amolde com perfeição ao tipo penal, seja levada em
consideração a relevância do bem que está sendo
objeto de proteção. Quando o legislador penal
chamou a si a responsabilidade de tutelar
determinados bens – por exemplo, a integridade
corporal e o patrimônio –, não quis abarcar toda e
qualquer lesão corporal sofrida pela vítima ou mesmo
todo e qualquer tipo de patrimônio, não importando
o seu valor. (GRECO, 2017, p. 143).
Quanto a aplicação da insignificância, há uma grande controvérsia em
torno do tema no diz respeito a consideração ou não do real valor do bem,
quando houver previsão legal da proteção do bem ferido. Nesse sentido,
um parte da doutrina entende que todo bem merece a proteção do Direito,
desde que haja previsão legal.
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Imaginar que esse entendimento poderia levar a prisão por crime de
furto um homem que ao passar por uma prateleira no mercado pega uma
uva e a coloca na boca, é algo surreal. Resta claro que não são todos os
tipos penais que suportam a aplicação do referido princípio, como por
exemplo no crime de homicídio. No entanto, como afirma Rogério Greco
(2017, p. 145), existem algumas infrações em que a sua aplicação afastará a
injustiça do caso concreto, pois a condenação do agente, simplesmente
pela adequação formal do seu comportamento a determinado tipo penal,
importará em gritante aberração.
Ainda, de acordo com Janaina Paschoal:
Cumpre consignar que o caráter limitador do bem
jurídico fica expresso quando analisados os princípios
informadores
do
Direito
Penal
Mínimo
(subsidiariedade, fragmentariedade e lesividade),
segundo os quais nem tudo pode ser considerado
bem jurídico penal; mesmo o que pode ser não
5
precisa estar tutelado de todos os tipos de lesão, e
apenas as efetivas lesões, ou exposições concretas a
perigo, poderão justificar a existência de crime.
(PASCHOAL, 2003, p. 48).
A teoria do Direito Penal Mínimo necessita da aplicação do princípio da
insignificância em conjunto com outros princípios que servirão de
orientação para a construção de uma política criminal que combate o uso
do Direito Penal como instrumento de segregação social. A aludida teoria
vem ganhando força e adeptos no universo jurídico brasileiro.
Segundo Rodrigo Murad do Prado:
A teoria do direito penal mínimo, ganha mais força e
adeptos no universo jurídico brasileiro, mesmo sem
previsão legal. Os defensores apontam essa tese como
sendo a mais coerente com a realidade social, pois,
busca, em síntese, que o Direito Penal proteja tão
somente dos os bens necessários e vitais ao convívio
em sociedade ou seja, bens esses que, devido a sua
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extrema relevância, não poderão ser apenas acolhidos
pelos demais ramos do ordenamento jurídico.
(PRADO, 2016, p. 42).
Quanto a natureza jurídica, o princípio da insignificância é uma das
causas de exclusão da tipicidade existentes no âmbito do Processo Penal. A
tipicidade se divide entre formal e material, formal no que diz a
correspondência entre o fato praticado e o crime previsto na norma penal e
material em relação a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Em
suma, a insignificância exclui a tipicidade pela falta de seu aspecto material.
Todavia, o Supremo Tribunal Federal definiu que para a insignificância
ser aplicada é obrigatória a existência dos seguintes requisitos objetivos: (a)
mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade
social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Ademais, é possível perceber a partir de uma análise da jurisprudência
majoritária, que na aplicação ao caso concreto, vem sendo observados mais
alguns requisitos, inerentes as condições do agente, paralelamente ao
mencionados até aqui, como a reincidência, a habitualidade delitiva e a
condição de agente militar, além disso, importa também as condições da
vítima, como a importância do objeto material, seu valor econômico e
sentimental, as circunstâncias e o resultado do crime, são esses os
requisitos subjetivos.
Trouxemos um exemplo onde em um de seus julgados o Supremo
Tribunal Federal foi bastante claro em relação a não aplicabilidade da
insignificância no crime de descaminho quando houver reincidência ou
comprovada habitualidade delitiva. Segue em verbis:
AGRAVO

REGIMENTAL

EM

HABEAS

CORPUS.

REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA
INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO
AGRAVADA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA: DESCAMINHO. VALOR SONEGADO
INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 20 DA LEI
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10.522/2002, COM AS ATUALIZAÇÕES INSTITUÍDAS
PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012, AMBAS DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE AOS
CASOS DE REINCIDÊNCIA OU COMPROVADA
HABITUALIDADE DELITIVA: ELEVADO GRAU DE
REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A
agravante
apenas
reitera
os
argumentos
anteriormente expostos na inicial do habeas corpus,
sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de
afastar as razões expendidas na decisão agravada. II –
A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no
sentido de que o princípio da insignificância poderá
ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor
sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei
10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas
Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da
5
Fazenda, ressalvados
os casos de reincidência ou
comprovada habitualidade delitiva, que impedirão a
aplicação desse princípio, em razão do elevado grau
de reprovabilidade da conduta do agente. III – Na
espécie, o princípio da insignificância não foi aplicado
ao caso concreto, pois, contra à ré, foi reconhecida a
habitualidade na prática do crime de descaminho,
motivo suficiente para a manutenção dessa decisão,
independentemente do valor do tributo sonegado ser
inferior ao que determinado pelo art. 20 da Lei
10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas
Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da
Fazenda. IV - Agravo regimental a que se nega
provimento. (STF, 2018, on-line).
Contudo, é possível encontrar também na jurisprudência do próprio
Supremo Tribunal Federal, casos em que a reincidência genérica foi
afastada. Como no acordão que segue abaixo:
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AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
INEXISTÊNCIA
DE
ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. FURTO
QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência
de argumentação apta a infirmar o julgamento
monocrático conduz à manutenção da decisão
recorrida. 2. A aplicação do Princípio da
Insignificância, na linha do que decidido por esta
Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do
agente,
reduzido
grau
de
reprovabilidade,
inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência
de periculosidade social. 3. No julgamento conjunto
dos HC’s 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min.
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016) o
Plenário desta Corte firmou o entendimento de que,
no delito de furto simples, a reincidência não impede,
por si só, a possibilidade de atipicidade material.
Também foi acolhida a tese de que, afastada a
possibilidade de reconhecimento do princípio da
insignificância por furto, “eventual sanção privativa de
liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em
regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do
art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no
princípio da proporcionalidade”. 4. No caso em
análise, trata-se de condenação por crime de furto
qualificado de res furtiva de pequena monta em
contexto de habitualidade delitiva específica de
delitos patrimoniais na localidade. Em termos de
sanção, a pena privativa de liberdade foi substituída
por restritivas de direito, a denotar a absoluta
proporcionalidade entre o agir do agravante e a
respectiva resposta penal. 5. Ausentes as hipóteses de
flagrante ilegalidade, descabe rever as premissas
decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na
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medida em que tal proceder pressupõe aprofundado
reexame de fatos e provas, providência incompatível
com a estreita via do habeas corpus. 6. Agravo
regimental desprovido. (STF, 2017, on-line).
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Por outro lado, acerca da habitualidade delitiva, o entendimento é
majoritário de que não se pode considerar atípica a conduta do criminoso
contumaz. O agente habitual é aquele que ao trabalhar em uma loja, todos
os dias furta algum item, e assim, ao final de um mês o produto do crime
chega a um valor considerado alto.
A aplicação de um princípio que não está normatizado é um fator de
política criminal, por isso, é necessário que o operador do Direito tenha
flexibilidade para aplica-lo ou não. Conforme explica Cleber Masson em sua
obra:
Mais do que um princípio, a insignificância penal é um
fator de política criminal. Portanto, é necessário
5
conferir ampla
flexibilidade ao operador do Direito
para aplica-lo, ou então para negá-lo, sempre levando
em conta as peculiaridades do caso concreto. É
imprescindível analisar o contexto em que a conduta
foi praticada para, ao final, concluir se é oportuna (ou
não) a incidência do tipo penal. Este é o motivo pelo
qual a jurisprudência muitas vezes apresenta
resultados diversos para casos aparentemente
semelhantes. (MASSON, 2017, p. 29-30).
A seguir o estudo partirá para uma análise mais aprofundada acerca da
aplicabilidade do princípio da insignificância sobre os crimes de furto e
roubo, ambos contra o patrimônio, previstos nos artigos 155 e 157 do
Código Penal brasileiro.
3 PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES DE ROUBO E FURTO
O crime de furto está previsto no Código Penal brasileiro no primeiro
capítulo dos crimes contra o patrimônio no artigo 155, que descreve:
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. É preciso dizer que a
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subtração aqui tratada não pode vir acompanhada de qualquer tipo de
violência.
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No que diz respeito ao objeto jurídico do crime de furto Fernando
Capez afirma:
Tutela-se o patrimônio, não apenas a propriedade,
mas também a posse. Em regra, estas se confundem
em um mesmo titular, entretanto nada obsta que
estejam dissociadas. É o que ocorre, por exemplo, na
locação, no usufruto, no penhor. O tipo penal protege
diretamente a posse e, indiretamente, a propriedade.
A proteção da primeira é proeminente em relação à
proteção da propriedade, mas ambas são protegidas
pelo Direito Penal. Tutela-se também a mera
detenção. Em sentido contrário, entendendo que o
tipo penal protege principalmente a propriedade e só
acessoriamente a posse, está a corrente liderada por
Nélson Hungria, segundo a qual, na subtração da
coisa móvel que esteja em poder de possuidor direto,
quem, na realidade, tem o seu patrimônio desfalcado
é o possuidor indireto, ou seja, o proprietário. (CAPEZ,
2018, p. 331).
Rogério Greco destaca que a subtração não pode ser meramente
temporária:
A finalidade de ter a coisa alheia móvel para si ou para
outrem é que caracteriza o chamado animus
furandi no delito de furto. Não basta a subtração, o
arrebatamento meramente temporário, com o
objetivo de devolver a coisa alheia móvel logo em
seguida. É da essência do delito de furto, portanto,
que a subtração ocorra com a finalidade de ter o
agente a res furtiva para si ou para outrem. Caso
contrário, seu comportamento será considerado um
indiferente penal, caracterizando-se aquilo que a
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doutrina convencionou chamar, em nossa opinião
equivocadamente, de furto de uso, cuja análise será
levada a efeito mais adiante. (GRECO, 2017, p. 606).
Ainda nas palavras de Rogério Greco que faz uma síntese da
classificação doutrinaria, como descrito abaixo:
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Crime comum, tanto com relação ao sujeito ativo
quanto ao sujeito passivo; doloso; material; de dano;
de forma livre (podendo ser praticado, inclusive,
através de animais adestrados, ou de inimputáveis que
são utilizados como instrumentos pelo agente, que
será considerado, nesse último caso, como autor
mediato); comissivo (em que pese a possibilidade de
ser praticado omissivamente, nos casos em que o
agente vier a gozar do status de garantidor);
instantâneo (não sendo descartada a hipótese de
crime instantâneo de efeitos permanentes se for
5
destruída a res furtiva); permanente (pois que na
modalidade de furto de energia elétrica, por exemplo,
a consumação se prolonga no tempo, enquanto durar
o comportamento do agente); monossubjetivo;
plurissubsistente; não transeunte (como regra, pois
que será possível, na maioria dos casos, o exame
pericial). (GRECO, 2017, p. 610).
O Código Penal brasileiro tipifica várias formas de furto, dentre elas: (a)
furto simples, (b) furto noturno, (c) furto privilegiado, (d) furto de energia,
(e) furto qualificado, (f) furto de veículo automotor e (g) furto de semovente
domesticável de produção.
Para o nosso estudo é de suma importância esclarecer as diferenças
entre o furto privilegiado e possibilidade da aplicação do princípio da
insignificância. O furto privilegiado é previsto no §2º do artigo 155 do
Código Penal brasileiro da seguinte forma:
§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor
a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de
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reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois
terços, ou aplicar somente a pena de multa. (BRASIL,
1940).
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Por conseguinte é possível haver uma certa confusão entre o
reconhecimento da modalidade de furto privilegiado e a aplicação do
princípio da insignificância para excluir a tipicidade material do fato. Diante
disso, encontramos na obra de Fernando Capez o seguinte esclarecimento:
O direito penal não cuida de bagatelas, nem admite
tipos incriminadores que descrevam condutas
incapazes de lesar o bem jurídico. Se a finalidade do
tipo penal é tutelar bem jurídico, se a lesão, de tão
insignificante, torna-se imperceptível, não é possível
proceder-se ao enquadramento, por absoluta falta de
correspondência entre o fato narrado na lei e o
comportamento iníquo realizado. Por essa razão, os
danos de nenhuma monta devem ser considerados
fatos atípicos. Tal não se confunde com o furto
privilegiado, em que a coisa furtada é de pequeno
valor, mas não é de valor insignificante, ínfimo.
Somente a coisa de valor ínfimo autoriza a incidência
do princípio da insignificância, o qual acarreta a
atipicidade da conduta. No furto privilegiado, em que
pese a coisa ser de pequeno valor, há um resultado
penalmente relevante que tão somente merece um
tratamento penal mais benigno, não deixando de
configurar crime. (CAPEZ, 2018, p. 344).
Em que pese as divergências doutrinarias o Supremo Tribunal Federal
decidiu da seguinte forma no Habeas Corpus de número 84442:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BEM JURIDICAMENTE
PROTEGIDO, EM ORDEM A JUSTIFICAR A PENA
FIXADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGINIFICÂNCIA. O princípio da insignificância, vetor
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interpretativo do tipo penal, é de ser aplicado tendo
em conta a realidade brasileira, de modo a evitar que
a proteção penal se restrinja aos bens patrimoniais
mais valiosos, ordinariamente pertencentes a uma
pequena camada da população. A aplicação criteriosa
do postulado da insignificância contribui, por um lado,
para impedir que a atuação estatal vá além dos limites
do razoável no atendimento do interesse público. De
outro lado, evita que condutas atentatórias a bens
juridicamente protegidos, possivelmente toleradas
pelo Estado, afetem a viabilidade da vida em
sociedade. O parâmetro para aplicação do princípio
da insignificância, de sorte a excluir a incriminação em
caso de objeto material de baixo valor, não pode ser
exclusivamente o patrimônio da vítima ou o valor do
salário mínimo, pena de ensejar a ocorrência de
situações absurdas e injustas. No crime de furto, há
5
que se distinguir
entre infração de ínfimo e de
pequeno valor, para efeito de aplicação da
insignificância. Não se discute a incidência do
princípio no tocante às infrações ínfimas, devendo-se,
entretanto, aplicar-se a figura do furto privilegiado em
relação às de pequeno valor. Habeas corpus
indeferido. (STF, 2004, on-line).
Por sua vez, o crime de roubo, também previsto no capítulo dos crimes
contra o patrimônio do Código Penal brasileiro no artigo 157 descreve o
delito de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante
grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer
meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Com efeito, trata-se de
crime complexo, pois é composto por ações que isoladamente constituem
crimes, e em virtude disso tutela-se além da posse e propriedade, a
integridade física e a liberdade individual.
Como caracteriza Fernando Capez:
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O roubo constitui crime complexo, pois é composto
por fatos que individualmente constituem crimes. São
eles: furto + constrangimento ilegal + lesão corporal
leve, quando houver (as vias de fato ficam absorvidas
pelo constrangimento ilegal). Em que pesem tais
crimes contra a pessoa integrarem o crime de roubo,
este foi inserido no capítulo relativo aos crimes
patrimoniais, tendo em vista que o escopo final do
agente é a subtração patrimonial. (CAPEZ, 2018, p.
355).
Apesar de ser considerado crime grave e ter a possibilidade de afetar
não somente o patrimônio, como também a pessoa, o legislador decidiu
por inseri-lo entre os crimes contra o patrimônio.
Nesse sentido, Rogério Sanches Cunha (2017, p. 291 apud NORONHA
1958 p. 161) afirma que “a razão é que a maior ou menor gravidade da
ação física do crime, por si só, não o desnatura. Desde o furto simples até
ao latrocínio, isto é, desde a forma menos grave até a mais qualificada,
todos eles são patrimoniais. Constituem uma escala, cujos graus são dados
pela gravidade crescente da ação do delinquente, e pelo dano; porém, na
essência, constituem sempre o mesmo delito: furto, isto é, a subtração da
cousa alheia móvel. Esta é a finalidade do criminoso, é o fim a que se
propõe.”
O roubo se diferencia do furto unicamente pelo emprego de grave
ameaça ou violência à pessoa. Na obra do ilustre Rogério Greco vamos
encontrar o seguinte esclarecimento a esse respeito:
O que torna o roubo especial em relação ao furto é
justamente o emprego da violência à pessoa ou da
grave ameaça, com a finalidade de subtrair a coisa
alheia móvel para si ou para outrem. O art. 157 do
Código Penal prevê dois tipos de violência. A primeira
delas, contida na primeira parte do artigo, é a
denominada própria, isto é, a violência física, a vis
corporalis, que é praticada pelo agente a fim de que
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tenha sucesso na subtração criminosa; a segunda,
entendida como imprópria, ocorre quando o agente,
não usando de violência física, utiliza qualquer meio
que reduza a possibilidade de resistência da vítima,
conforme se verifica pela leitura da parte final do
caput do artigo em exame. (GRECO, 2017, p. 665).
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No tocante à coisa alheia móvel do crime de furto (artigo 155 do
Código Penal brasileiro), ou como escrito no artigo 157 do Código Penal
brasileiro, coisa móvel alheia, houve uma apenas uma inversão nas palavras
por parte do legislador, mas é totalmente compatível com todas as
observações feitas quando se fala no crime de furto.
Rogério Greco sintetiza muito bem a classificação desse tipo penal:
Crime comum, tanto com relação ao sujeito ativo
quanto ao sujeito passivo; doloso (não havendo
previsão para a modalidade culposa); material;
comissivo 5 (podendo ser praticado omissivamente,
caso o agente goze do status de garantidor); de forma
livre; instantâneo (podendo também, em alguns casos,
ser considerado como instantâneo de efeito
permanente, caso haja destruição da res furtiva); de
dano; monossubjetivo; plurissubsistente (podendo-se
fracionar o iter criminis, razão pela qual é possível o
raciocínio da tentativa). (GRECO, 2017, p. 668).
Diferentemente do crime de furto, a jurisprudência é contraria a
aplicação do princípio da insignificância no crime de roubo pois é crime de
grande potencial ofensivo em consequência do uso de grave ameaça ou
violência. Entretanto, existe discussão doutrinária acerca da incidência do
mencionado princípio, pois se é possível aplicá-lo ao furto, por que não
seria ao roubo em que o objeto é de pequeno valor e a ameaça ou
violência são leves. Como por exemplo um agente que ao passar por uma
calçada anuncia o assalto e sem fazer nenhuma menção a uso de qualquer
arma rouba da vítima que ali se encontrava o ínfimo valor de R$ 2,00 (dois
reais).
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Rogério Greco traz uma noção de como funcionaria:
A título de exemplo, imagine-se a hipótese em que o
agente, com a finalidade de praticar um delito de
roubo no interior de um veículo coletivo, mediante o
emprego de arma de fogo, anuncie o assalto ao
trocador que, temeroso por sua vida, entregue ao
agente todo o valor que trazia consigo, vale dizer, a
importância de R$ 5,00 (cinco reais).
À primeira vista, poderíamos considerar o valor de R$
5,00 (cinco reais) como insignificante o suficiente a fim
de possibilitar o raciocínio do princípio em exame. No
entanto, a ameaça exercida com emprego de arma de
fogo é grave, razão pela qual a aplicação do princípio
não seria viável.
Dessa forma, resumindo, se todos os elementos que
compõem a cadeia complexa forem insignificantes,
entendemos pela possibilidade de aplicação do
princípio; caso um deles seja grave, afastado estará a
aplicação do princípio da insignificância, devendo o
agente responder pelo roubo (consumado ou
tentado). (GRECO, 2017, p. 702).
Discordando dessa posição Fernando Capez leciona:
É inadmissível a incidência do princípio da
insignificância no crime de roubo. Essa figura
delituosa representa um dos mais graves atentados à
segurança social, de modo que, ainda que ínfimo o
valor subtraído, ou seja, ainda que a ofensa ao
patrimônio seja mínima, tal não afasta o desvalor da
ação representado pelo emprego de violência ou
grave ameaça à pessoa. (CAPEZ, 2018, p. 358).
Como visto, é possível encontrar, na doutrina, posições conflitantes a
respeito da incidência do princípio da insignificância no crime de roubo.
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Entretanto, na jurisprudência brasileira é pacifica a posição de aplicação do
referido princípio no delito estudado.
4 A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES: RESULTADOS E
DISCUSSÕES
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Como já dito inicialmente, o princípio da insignificância é de grande
relevância para aplicação de um Direito Penal equilibrado que só deverá ser
invocado quando todas as outras possibilidades jurídicas não tiverem efeito
na tutela do bem jurídico afetado. Dentre os inúmeros crimes previstos no
ordenamento penal em que caberiam uma discussão sobre a aplicação do
princípio citado, optamos por destacar os de furto e roubo.
Hoje em dia está pacificado na jurisprudência e na doutrina a sua
incidência nos crimes de furto em que o desvalor do resultado não
necessite da tutela do Direito Penal e desde que preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos relacionados pelos Tribunais Superiores já citados
anteriormente no presente estudo, por outro lado, a jurisprudência e a
5
doutrina dominante, ainda que uma parte da doutrina ainda discuta a sua
aplicabilidade no referido crime, consolidou que o roubo é um delito
considerado complexo e de grande periculosidade, pois se caracteriza com
grave ameaça ou violência, em que pese, o resultado pode ferir não
somente o patrimônio da vítima, como também, a liberdade individual e a
vida.
Ao fazer uma pesquisa é possível encontrar nos sites do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça uma vasta quantidade de
julgados tratando do tema. Selecionamos julgados recentes que trazem
informações pertinentes a respeito do assunto abordado como forma de
enriquecer o conhecimento.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em julgamento realizado
em 10 de outubro de 2018, a aplicação do princípio da insignificância no
crime de furto em que o agente havia subtraído o ínfimo valor de R$ 30,00
de um bar, mesmo ele sendo reincidente, conforme ementa abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA DO
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RÉU QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. ÍNFIMO VALOR DA RES
FURTIVA (R$ 30,00). RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância deve ser analisado em
conexão com os postulados da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Estado em matéria penal, no
sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade
penal, observando-se a presença de "certos vetores,
como (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação,
(c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
2. Em hipóteses excepcionais, é recomendável a
aplicação do princípio da insignificância, a despeito de
ser o acusado reincidente.
3. No caso, o acusado foi denunciado porque, em
8/1/2014, subtraiu, para si a quantia de R$ 30,00
(trinta reais), em espécie, pertencente à empresa ao
Bar do Juvenil, aproximadamente 4% (quatro por
cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ,
2018, on-line).
Contudo, o mesmo Tribunal, decidiu pela inaplicabilidade da
insignificância em caso de furto em que o agente era reincidente e o valor
do objeto subtraído foi considerado alto para autorizar a incidência:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA
DA
PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA
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INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADO.
CORPUS NÃO CONHECIDO.

HABEAS
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I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não
admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que
implica o não-conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se
devidamente fundamentado em dados extraídos dos
autos, notadamente a habitualidade do paciente em
condutas delitivas, eis que "ao que consta de sua folha
de antecedentes criminais, estava em gozo de
5
liberdade provisória,
obtida em outubro de 2017, em
audiência de custódia, o mesmo ocorrendo em março
de 2017 e em setembro de 2016, sendo que em todas
as ocasiões lhe foram concedidas medidas cautelares
diversas da prisão, as quais evidentemente não foram
suficientes para afastar o autuado da reiteração
criminal. Dessarte, a prisão cautelar imposta ao
paciente se justifica como garantia da ordem pública,
em virtude do fundado receio de reiteração delitiva,
consubstanciado em sua habitualidade em condutas
delitivas.
III - A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido
de que se o paciente é reincidente ou possuidor de
maus antecedentes, indica a reprovabilidade do
comportamento a afastar a aplicação do princípio da
insignificância (precedentes) IV - Na hipótese, o
paciente é contumaz na prática delitiva. Além disso,
consta ainda que o valor da res furtiva - R$ 210,00 -,
ultrapassa 10% (dez por cento) do salário mínimo
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vigente à época do crime (R$ 954,00 em 2018), não
podendo ser considerado desprezível a autorizar a
incidência do princípio da insignificância. Dessa forma,
na linha de precedentes desta Corte, mostra-se
incompatível o princípio da insignificância com sua
conduta. (STJ, 2018, on-line).
O Supremo Tribunal Federal segue a mesma linha no que diz respeito à
aplicação do instituto da bagatela no crime de furto. Mas em algumas
decisões é possível verificar uma aplicabilidade diferente do habitual,
quando, por exemplo, não é reconhecida a atipicidade material da conduta,
mas ao reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, decidese pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos.
Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal.
Furto
tentado.
Aplicação
do
princípio
da
insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de
ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC
123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que:
“(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da
causa reconheça a insignificância penal da conduta, à
luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese
de o juiz da causa considerar penal ou socialmente
indesejável a aplicação do princípio da insignificância
por furto, em situações em que tal enquadramento
seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade
deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial
aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c ,
do CP no caso concreto, com base no princípio da
proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência,
o reduzido grau de reprovabilidade da conduta
(tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados
em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa
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de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal
como decidido no HC 137.217, Redator para o
acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas
Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício
para substituir a pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo
da execução penal. (STF, 2018, on-line).
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Entretanto, em regra, a orientação majoritária do Supremo Tribunal
Federal entende que quando não reconhecidos os requisitos necessários a
incidência da insignificância deve ser afastada completamente. Conforme
ementa a seguir:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo pronunciamento
colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não
5
compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar
a questão de direito discutida na impetração. 2. Em se
tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da
insignificância deve ser casuística, incumbindo ao
Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor
forma de assegurar a aplicação do princípio
constitucional
da
individualização
da
pena,
examinando a possibilidade da incidência do privilégio
previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ou do
reconhecimento da atipicidade da conduta, com
fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734,
123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 3.
O entendimento do STF é firme no sentido de que o
princípio da insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i)
mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada,
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ressaltando, ainda, que a contumácia na prática
delitiva impede a aplicação do princípio. 4. Hipótese
de paciente contumaz na prática delitiva, tendo em
vista que “possui contra si uma condenação por crime
de roubo e outras duas por porte de arma. Registra,
ainda, outras passagens por crime de ameaça, lesões
corporais e porte de droga. Junto a isso, responde a
processo por crime de tráfico de entorpecentes”, o
que impossibilita o reconhecimento do princípio da
insignificância. 5. Agravo regimental não provido. (STF,
2018, on-line).
No que tange ao crime de roubo é majoritária a orientação de que não
se aplica a insignificância, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no
Superior Tribunal de justiça, pois o crime se caracteriza por ser cometido
mediante violência ou grave ameaça. Conforme decisão do Superior
Tribunal de Justiça abaixo:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE
AMEAÇA. ÓBICE À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
MOTIVAÇÃO
CONCRETA
DECLINADA. AUMENTO EXCESSIVO. ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
SÚMULA
545/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AO PISO LEGAL. SÚMULA
231/STJ. DOSIMETRIA REVISTA. REGIME PRISIONAL
FECHADO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
208
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

2. Quanto ao pleito de reconhecido da atipicidade
material da conduta imputada ao réu em razão do
pequeno valor da res furtivae, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicabilidade do
princípio da insignificância em crimes cometidos
mediante o uso de violência ou grave ameaça, como o
roubo.
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Precedentes. 3. Embora o simples fato de a conduta
ter sido perpetrada em estabelecimento comercial não
permita a exasperação da reprimenda a título de
circunstâncias, a participação de dois adolescentes no
crime, sem que o réu tenha sido condenado pelo
delito de corrupção de menores, revela o maior grau
de censurabilidade da ação e a sua gravidade
concreta, e, por consectário, a necessidade de
resposta penal mais significativa, em atendimento aos
princípios da proporcionalidade e da individualização
5
da pena.
4.

Considerando

o

intervalo

de

apenamento

abstratamente previsto para o crime de roubo, que
corresponde a 6 (seis) anos de reclusão, e o aumento
ideal na fração de 1/8 por cada circunstância judicial
negativamente valorada, chega-se ao incremento da
básica de 9 (nove) meses por vetorial desabonadora.
Nesse passo, o incremento da reprimenda de 12
meses revela-se excessivo, devendo, pois, a pena-base
reduzida a 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de
reclusão.
5. No tocante à segunda fase da dosimetria, a teor da
Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea
deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou
qualificada, quando a manifestação do réu for
utilizada para fundamentar a sua condenação, o que
se infere na hipótese dos autos. Precedentes.
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6. O Julgador de 1º grau olvidou-se de reconhecer a
incidência da atenuante da confissão espontânea,
ainda que a manifestação do réu tenha corroborado
para a formação do juízo condenatório, tendo apenas
reduzido a pena pela menoridade relativa. Assim, com
a incidência da segunda atenuante, deve a pena ser
reconduzida ao piso legal, qual seja, 4 (quatro) anos
de reclusão, diante do óbice da Súmula 231/STJ.
7. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, por
ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do
art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de
regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo
quantum de reprimenda imposta ao réu.
Precedentes.
8. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de
ofício, a fim de estabelecer a pena de 5 (cinco) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, mais de 13 (treze) diasmulta, mantendo-se, no mais, o teor do decreto
condenatório. (STJ, 2017, on-line).
Da mesma forma, é o que se infere no seguinte julgado do Supremo
Tribunal Federal:
Penal. Habeas corpus. Roubo qualificado (CP art. 157,
§ 2º, inc. I). Absolvição por insuficiência de provas.
Inviabilidade de reexame de provas no rito estreito do
writ. Princípio da insignificância. Tema não aventado
no Tribunal de Justiça, por essa razão não conhecido
pelo STJ. Dupla supressão de instância. 1. O habeas
corpus não comporta reexame de fatos e provas para
chegar-se à absolvição (HC 105.022/DF, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC
102.926/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe de
10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel.
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Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de
01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª
Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min.
CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009). 2. In
casu, o paciente subtraiu para si, mediante grave
ameaça, empregada com o uso de uma faca e um
martelo, a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) e um
cordão folhado a ouro, havendo comprovação nos
autos no sentido de que a narrativa da vítima está
corroborada por outros elementos probatórios, por
isso é perfeitamente digna de credibilidade. 3. O tema
atinente à aplicação do princípio da insignificância
não foi submetido ao Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, por isso que restou não conhecido pelo
Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que a sua
análise nesta Corte traduz dupla supressão de
instâncias. 4. Ad argumentandum tantum, ainda que
5
se pudesse
conhecer da matéria, ex officio, o
recorrente não obteria êxito, porquanto há consenso
nesta Corte no sentido de que o princípio da
insignificância não se aplica ao crime de roubo, posto
tratar-se de delito complexo que envolve patrimônio,
grave ameaça e a integridade física e psicológica da
vítima (HC 95.174, 2ª T, Rel. Min. EROS GRAU, DJe
20/3/2009, e AI-AgR n. 557.972, 2ª T, Rel. Min. ELLEN
GRACIE, DJ de 31/03/2006). 5. Recurso ordinário
desprovido. (STF, 2012, on-line).
A partir dos julgados analisados podemos adquirir uma base de
conhecimento a respeito de como vem sendo entendido e aplicado o
princípio da insignificância nos crimes de furto e roubo nos Tribunais
Superiores do Brasil. Consequentemente, após o estudo, é possível formar
uma opinião acerca da aplicação desse princípio e as suas possíveis
consequências no sistema penal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Conclui-se que a aplicação do princípio da insignificância, em conjunto
com os demais princípios norteadores do Direito Penal Mínimo, é de suma
importância para manter o Direito Penal como a última alternativa para a
resolução dos conflitos sociais.
Nesse contexto cabe ressaltar que os Tribunais Superiores do Brasil
vêm fazendo um trabalho importante nesse sentido, aplicando-o, em regra,
sempre que preenchidos os requisitos: mínima ofensividade da conduta;
inexistência da periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
Por todo o exposto, percebemos ser necessário a flexibilização dos
tipos penais para uma melhor adequação ao Direito Penal Mínimo. Para
isso, faz-se necessário ter coragem e discernimento para enfrentar o clamor
social que vivemos no Brasil, impulsionado pela onda de crimes e violência,
que defende uma Direito Penal do inimigo, onde se esquece a pessoa e
importa-se somente com o fato. Assim, é possível obter uma maior
recuperação dos excluídos do Estado, os mantendo longe dos presídios que
hoje servem de instrumento para seletividade social.
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ALCIAN PEREIRA DE SOUZA
(Orientador)
RESUMO: O presente artigo discute determinados princípios do Direito
Eleitoral, bem como suas respectivas fontes e fundamentos, os quais
nutrem e proporcionam a lisura do pleito. Trata do Direito Eleitoral e de
suas peculiaridades, conceituando-o e descrevendo seu aspecto originário.
Discorre sobre as legitimidades e as fontes do Direito Eleitoral, bem como
quanto à sua perspectiva diante das demais áreas do Direito. Conceitua
institutos relevantes para a égide do Direito Eleitoral, tais como,
Democracia, Estado Democrático de Direito e Soberania Pupular. Arrola os
5
mais expressivos princípios eleitorais e expõe de forma sucinta as suas
hipóteses de cabimento. Trata da promoção da lisura do pleito à luz dos
princípios eleitorais e conclui afirmando que a íntima relação existente não
apenas entre os princípios, mas entre todas as fontes do Direito Eleitoral,
são imprescindíveis para a lisura do processo eleitoral brasileiro.
PALAVRAS-CHAVES: Lisura do Pleito; Princípios Eleitorais; Fontes do
Direito Eleitoral; Processo Eleitoral.

INTRODUÇÃO
Sabe-se que, para a garantia e a democratização da lisura do pleito,
os princípios eleitorais, bem como as demais fontes do Direito Eleitoral – as
quais se relacionam entre si –, são dotados de imprescindibilidade (são
fundamentais, vitais e não podem ser dispensados). Isto porque buscam
promover o transcorrer legítimo do processo eleitoral.
Neste cenário, o presente artigo traz uma breve e sucinta exposição
quanto ao Direito Eleitoral que, de forma genérica, coaduna-se para
215
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

garantir que o ciclo do processo eleitoral, desde a instituição do Estado e
das suas respectivas formas de governo, até a legitimação do efetivo poder
que lhe rege, não seja usurpado pela força e pela imposição da falta de
direito.
Em razão disso, e tão somente disso, é que se fala tanto quanto aos
meios de garantia da lisura do pleito, compreendidos dentre as mais
variadas formas e fontes do Direito gênero e, claro, do Direito Eleitoral.
Portanto, de maneira um tanto quanto mais precisa, é que se trata neste
estudo sobre a promoção de tal garantia à luz dos princípios eleitorais.
1.

DIREITO ELEITORAL E SUAS PECULIARIDADES

1.1. Conceito
Sinteticamente, tem-se que o Direito Eleitoral nada mais é do que o
ramo do Direito que permite conferir conteúdo concreto ao princípio da
soberania popular.
Entretanto, com base no pensamento de José Jairo Gomes (2016),
de forma um tanto quanto mais abrangente, o Direito Eleitoral é o ramo do
Direito Público cujos objetos são os institutos, as normas e os
procedimentos que regulam o exercício do direito fundamental de eleição,
a fim de se obter a concretização da soberania popular, bem como a
validação da ocupação de cargos políticos e a legitimação do exercício do
poder estatal.
Há ainda quem traduza tal Direito como sendo o conjunto de
normas que regulam e disciplinam o regime eleitoral de um país, sendo
este advindo do ramo do Direito Público, tratado também como forte
especialização do Direito Constitucional, o qual dispõe de normas coercíveis
que asseguram a organização e o exercício dos direitos políticos,
caracterizados pelo “votar e ser votado”.
1.2. Da Origem

o

Ao tratar da evolução do sistema eleitoral brasileiro, depara-se com
estreito relacionamento existente entre os Direitos Eleitoral e
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Constitucional, pois o que se tem através da evolução histórica, desde os
tempos do fim do império brasileiro, é que o processo eleitoral, mesmo em
sua forma mais primitiva, sempre se sustentou no que se era tido como a
Lei Maior.
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Transpassados os tempos de império, em suas diversas fases, e
vivenciando atualmente os tempos republicanos, nota-se que o Direito
Eleitoral tem como seio o Direito Constitucional, tendo em vista que suas
organizações, fontes, principais preceitos e disposições fundamentais,
conduzem e regulam seu itinerário, seja ele quanto ao seguimento material
ou processual.
1.3. Da Legitimidade
O artigo 1º, parágrafo único, da Constituição, legitima convictamente
o povo ao exercício do poder, de forma que o exerce através de
representantes eleitos ou diretamente, organizando assim a democracia e o
Estado Democrático de Direito. A Lei 4.737, de 15 de julho de 1965,
5
também conhecida como Código Eleitoral, em seu artigo 2º, confirma tal
legitimidade ao trazer, da mesma forma precisa, que o poder emana do
povo através do voto direto ou indireto:
Constituição Federal
Art. 1º Omissis
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.
Lei 4.737/1965 (Código Eleitoral)
Art. 2º Todo poder emana do povo e será
exercido em seu nome, por mandatários escolhidos,
direta e secretamente, dentre candidatos indicados
por partidos políticos nacionais, ressalvada a eleição
indireta nos casos previstos na Constituição e leis
específicas.
Pertinente a este instituto, tem-se ainda que pode se dar relativo à
investidura, que nada mais é do que a pretensão de qualquer cidadão ao
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cargo eletivo, desde que preenchidos os requisitos para o mesmo,
conforme dipõe o artigo 3º, do Código Eleitoral, ou relativo ao exercício,
que trata justamente quanto às atribuições relacionadas ao cargo:
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Art. 3º. Qualquer cidadão pode pretender
investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições
constitucionais e legais de elegibilidade e
incompatibilidade.
1.4. Das Fontes e relações com outros ramos do Direito
Genericamente, as fontes formais tratam sobre as relações jurídicas,
enquanto as materiais tratam dos valores sociais que justificam a essência
do conjunto normativo como um todo. Assim sendo, tem-se que as fontes
do Direito Eleitoral são as normas infraconstitucionais, transitórias, formais,
legislativas e jurisprudenciais.
De toda sorte, o Direito Eleitoral arraigado para com suas
respectivas fontes, concorre junto a outras disciplinas, a fim de se compor
plenamente para o cumprimento de seu objetivo, qual seja, a manutenção
do sistema eleitoral.
2.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO ELEITORAL

2.1. Conceitos Relevantes
Antes que se trate efetivamente dos princípios relativos ao Direito
Eleitoral, faz-se necessário um breve apanhado quanto aos conceitos de
institutos relevantes ao supracitado Direito.
Inicia-se pela democracia, que, nas palavras de Friedrich Müller
(2013, p. 57), vem a ser “a determinação normativa do tipo de convívio de
um povo pelo mesmo povo”, a qual só se enriquece de autenticidade
quando há um pleno debate público acerca dos problemas relevantes para
o convívio social, desde que existindo acesso às mais variadas fontes de
informações. Ou seja, a democracia nada mais é do que uma forma de
governo em que a soberania é exercida pelo povo.
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O Estado Democrático de Direito se caracteriza através dos conceitos
pontuais que o compõem como um todo. Tem-se que o Estado de Direito
propõe as estruturas estatais pautadas pelos critérios de existência do
direito do cidadão e não pela imposição e pelo arbítrio, enquanto o Estado
Democrático tem a participação do cidadão, tendo em vista que o governo,
propriamente dito, é escolhido pelo próprio através do seu voto direto e
universal, consolidando assim que o Estado Democrático de Direito
consagra os direitos fundamentais, sociais e políticos.
A soberania popular é o insituto que confere legitimidade ao
exercício do poder estatal, sendo devidamente fundamentada pelos termos
do artigo 14, caput, da Constituição:
Art. 14 A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

Omissis
5

2.2. Princípios
De toda sorte, os princípios em si, são originários ou da Carta
Magna ou de leis infraconstitucionais que regulem a matéria eleitoral e, por
vezes, auferem enérgico destaque, a depender do que está se tratando
elementarmente. Por isso, passa-se a tratar, de forma efetiva, dos princípios
que garantem a lisura do pleito, bem como da legitimidade das eleições,
quiçá do processo eleitoral como um todo.
a) Princípio da autenticidade eleitoral: garante ao eleitor a
admissão de voto e a repressão de desacertos que viciem o processo
democrático.
b) Princípio da máxima igualdade na disputa eleitoral: este
segundo princípio, por sua vez, vem sinalizando se a eleição, através da
campanha eleitoral, foi livre e justa.
c) Princípio da anualidade: observa os princípios da igualdade das
normas e da segurança jurídica, consistindo em provocar que o processo
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eleitoral não receba medicações negativas que embaracem os legitimados e
possam causar resultados diversos quanto ao processo eleitoral.
d) Princípio da legitimidade das eleições: este princípio pauta suas
prerrogativas tanto na lei quanto na moralidade. E isto se dá justamente
pelo fato de que o mesmo deve propiciar a maior representatividade
possível do que deseja o eleitor. Possui prerrogativas legais que advêm do
artigo 14, § 9º, da Constituição, o qual expõe que há vedação expressa para
o exercício de quaisquer abusos, tanto de poder político-administrativo
quanto de poder econômico:
Art. 14 Omissis
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos
de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim
de proteger a probidade administrativa, a moralidade
para exercício de mandato considerada vida pregressa
do candidato, e a normalidade e legitimidade das
eleições contra a influência do poder econômico ou o
abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta.
e) Princípio da normalidade das eleições: assim como os demais,
o princípio da normalidade das eleições visa garantir que o processo
eleitoral não sofra quaisquer ingerências que desfigurem ou corrompam o
debate de ideias existentes, deslocando, claro, os abusos de poder
econômico e de poder político, tão habilidosos em distorcer tal processo.
f) Princípio da moralidade: busca incorporar a ética ao sistema
eleitoral, de modo que o mandato conquistado por intermédio de práticas
ilícitas não desfrute de legitimidade, ou seja, o mandato deve ser tomado e
aplicado nos termos éticos aceitos pelo povo. Nada mais é do que uma
consequência do regime democrático, o qual expõe o canditado à
conservação da confiança do eleitor, diante do que ele apresenta em
tempos de campanha, através do seu comprometimento com a ética e o
interesse de promoção do clamor social e do bem público.
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g) Princípio da lisura das eleições: é tido como um combinado
expresso dos dispostos legais constantes tanto no artigo 14, § 9º, da
Constituição, quanto no artigo 23 da Lei Complementar 64, de 18 de maio
de 1990, que trata quanto à inelegibilidade. Ambos se voltam para a
articulação de um pleito límpido e direito, o qual só se é obtido quando há
plena igualdade entre os candidatos:
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Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela
livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos
indícios e presunções e prova produzida, atentando
para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados
ou alegados pelas partes, mas que preservem o
interesse público de lisura eleitoral.
h) Princípio do aproveitamento do voto: O voto para o processo
eleitoral é caracterizado como sumidade para a garantia do pleito, por isso,
este princípio traz consigo a tratativa do aproveitamento do mesmo em
benefício do canditado ou até mesmo
da legenda a que este pertence, com
5
o único fim de se fazer valer a manifestação do legitimado. Ou seja, tal
princípio tenta evitar a nulidade dos votos.
i) Princípio da igualdade: O princípio da igualdade no Direito
Eleitoral se observa tanto da perspectiva formal, que trata todos como
sendo iguais diante da legislação, quanto da perspectiva material, que trata
da reparação das desigualdades existentes no ordenamento jurídico. Posto
isso, concretiza-se o voto com igual valor para todos, desconstituindo assim
toda e qualquer usurpação de poder e garantindo, ao menos em tese, uma
aprazível campanha eleitoral.
3.

A LISURA DO PLEITO À LUZ DOS PRINCÍPIOS ELEITORAIS

A lisura do pleito é pacto de reverência do Estado para com o povo,
incluindo-se aí até mesmo os que não preenchem os requisitos de eleitor,
seja pela ausência de capacidade civil, seja por possuírem impedimentos
para o alistamento eleitoral, conforme os artigos 4º e 5º do Código
Eleitoral, pois é dever do Estado resguardar o arbítrio dos legitimados para
que estes sejam prestigiados por todos os que se dispuserem à ascensão de
um cargo eletivo. E, por conseguinte, potencializando da melhor maneira
221
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

possível para que não ocorram quaisquer violações, seja através do abuso
de poder ou de procedimentos análogos a esse.
Lei 4.737/1965 (Código Eleitoral)
Art. 4º São eleitores os brasileiros maiores de 18
anos que se alistarem na forma da lei.
Art. 5º Não podem alistar-se eleitores:
I – os analfabetos;
II – os que não saibam exprimir-se na língua
nacional;
III – os que estejam privados, temporária ou
definitivamente dos direitos políticos.
Parágrafo único - Os militares são alistáveis,
desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardasmarinha, subtenentes ou suboficiais, sargentos ou
alunos das escolas militares de ensino superior para
formação de oficiais.
A primordialidade da lisura do pleito é decursiva da ânsia pela
tutela dos direitos políticos e até mesmo eleitorais, tendo em vista ser esse
último referente ao eleitor em si, que acaba por contribuir para a
organização do Estado, e aquele pertinente aos direitos de cidadania e de
nacionalidade.
Ora, tem-se que o desígnio essencial da lesgilação eleitoral, como
um todo, é acobertar a liberdade do sufrágio universal do eleitor, o qual é a
concretização de um incansável e extenso processo eleitoral que
regulamentou e legitimou o pleito, resguardando assim, o interesse público.
No Brasil, o tramitar do processo eleitoral é intensamente velado
pela Constituição Federal, observando ainda, de forma categórica, as leis
infraconstiticionais, as resoluções e as recomendações do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), bem como todas as demais fontes aqui já expostas, a fim de
salvaguardar a ordem social diante do referido tramitar.
A indispensabilidade da lisura do pleito para a garantia de
promoção positiva do processo eleitoral no Estado Democrático de Direito
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é um fator derivado do próprio regime de governo adotado, qual seja, a
Democracia.
Posto isso, tem-se que a sublime consumação do referido regime
democrático, em meio ao processo eleitoral para a escolha dos
representantes do povo, é de suma importância para que seja observada a
simetria de todo o pleito, garantindo assim que não haja qualquer
influência por parte dos candidatos, preservando direitos fundamentais do
cidadão brasileiro, como o livre arbítrio, a fim de que a vontade do povo
prevaleça e que esta não seja desconstituída perante possível extorsão do
Estado.
É cristalino que há imprescindível necessidade e interesse de que o
povo seja mantido ileso pelo próprio poder que conferiu ao Estado. Isso só
se dá através da escolha precisa de seus representantes, por isso o
desatinado querer de um processo eleitoral extremamente rígido, partindose, primeiramente, do fato de que deve haver certa atenção ao princípio da
isonomia, bem como aos princípios da igualdade e da lisura das eleições,
que garantem aos cidadãos a existência de paridade entre os candidatos, a
fim de que os mesmos se 5sobressaiam diante de suas respectivas
campanhas eleitorais de forma igualitária.
Ocorre que o rigor do processo eleitoral não decorre tão somente
da vigilância do Estado no que concerne à via candidatos-eleitores, mas do
mesmo modo para a via inversa, qual seja, eleitores-canditatos, tendo em
vista que a compreensão da necessidade de se haver um justo processo
eleitoral também deve ser percebida pelos eleitores, que devem se manter
atentos desde o alistamento dos canditados até o efetivo exercício das
atribuições que são inerentes aos cargos investidos, sem que estes mesmos
eleitores sejam degenerados em detrimento de políticas públicas ou
necessidades básicas, as quais já deveriam ter sido atendidas pelo Estado,
mas que são atendidas parcialmente em tempos de campanha pelos
candidatos do pleito vigente.
Dessa forma, tem-se que a lisura do pleito deve ser promovida
pelas legislações esparsas no ordenamento jurídico brasileiro, sendo
executada e garantida pelos poderes de polícia existentes e até mesmo
pelos próprios cidadãos, exigindo de seus representantes a observância dos
princípios que garantam a autenticidade eleitoral, repreendendo possíveis
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desacertos que viciem o processo como um todo, bem como da moralidade
instrísica ao canditado que busca eleição ou até mesmo reeleição.
Entretanto, a infelicidade se encontra quando se tem uma
descredibilização em massa dos componentes do Estado e de seu ciclo de
alternância de poder, pois direitos fundamentais não são atendidos e com
isso há um perecimento maior no que se refere à população menos
favorecida.
Assim, a Justiça Eleitoral, através dos tribunais eleitorais, tanto
superior quanto regionais, bem com dos demais órgãos e entidades que
compõem o ordenamento, estreitam laços e promovem cada vez mais
campanhas de conscientização quanto ao processo eleitoral, à necessidade
da lisura do pleito e à conservação do sufrágio universal, a fim de atingir a
toda a população, mas principalmente à parcela mais castigada.
Conforme as palavras do ministro do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), Paulo Costa leite, citadas na Resolução DE/CONTER nº 05, de 18 de
julho de 2011, o resguardo da democracia e da cidadania através de um
severo processo eleitoral é evidenciado da seguinte forma:
O processo eleitoral deve repousar em princípios
seguros sérios, definidos, estáveis, de molde a que as
instituições democráticas possam cada vez mais se
desenvolver. Assim, imperiosa é a definição de uma
legislação duradoura no âmbito eleitoral, onde as
mudanças sejam realizadas somente para o fim de
adequar as normas aos recentes avanços, e não aos
interesses malsãos. (...) Não é ocioso recordar que a
legitimidade dos candidatos eleitos para representar
a categoria profissional depende da lisura do
processo eleitoral. Esta, por sua vez, somente se
alcança quando o processo é isento de dúvidas e
vícios na sua realização. (BRASIL. Conselho Nacional
de Técnicos em Radiologia. Resolução CONTER nº 05,
de 18 de julho de 2011. Data de Publicação: DOU nº
137, 19 de julho de 2011, seção 1, pp. 111- 112)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O norte para a produção deste artigo foi a necessidade da lisura do
pleito no ordenamento jurídico brasileiro.
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Ocorre que o instituto da lisura do pleito sempre foi sinônimo de
grandes expectativas, entretanto, existe a necessidade de um grifo especial
para o que realmente se pretendia através do mesmo, tendo em vista que
em tempos passados ele foi tido como secundário diante do processo
eleitoral, ocasionando assim um ciclo negativo e vicioso do já referido
processo, convergindo para que nos tempos atuais o que se tenha é uma
incessante busca para que haja a prevalência do mesmo e,
consequentemente, a ressurreição de um novo Estado Democrático de
Direito.
Pois bem, ao se falar da lisura do pleito e do processo eleitoral, não
há como se esquivar de seus fundamentos para que haja a promoção e a
garantia positiva de ambos, por isso, é que de maneira um tanto quanto
breve e específica, é que foram abordados os princípios como sendo uma
das fontes de maior destaque. 5
Ademais, sendo os princípios considerados a causa primeira e a
essência de um determinado fenômeno, não se pode deixar de atribuir a
eles os basilares do Direito Eleitoral, somados à Consituição. Por muitas
vezes, deriva da própria Carta Magna o fato de que os princípios são
dotados de tamanha imprescindibilidade para a garantia do processo
eleitoral como um todo e, claro, da lisura do pleito, o qual só se é logrado
quando se há a soma das mais diversas normas, bem como dos princípios
propriamente ditos, promovendo legitimidade, paridade entre os
canditados e, consequentemente, a preservação do sufrágio universal.
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Resumo: Este artigo tem por objetivo fazer um breve estudo sobre o
processo administrativo, tudo que a administração pública faz, operações
materiais ou atos jurídicos, fica documentado em um processo; cada vez
que for tomar uma decisão, o ato final é sempre precedido de uma série de
atos materiais ou jurídicos, consistentes em estudos, pareceres, laudos,
enfim, tudo o que for necessário para instruir, preparar e fundamentar o ato
final objetivado pela Administração.
Palavras-chave: Processo administrativo. Interesse público. Legalidade.
Abstract: This article aims to make a brief study about the administrative
process, everything that the public administration does, material operations
or legal acts, is documented in a process; each time a decision is taken, the
5
final act is always preceded by a series of material or legal acts, consisting
of studies, opinions, reports, and finally, all that is necessary to instruct,
prepare and substantiate the final act objectified by the Administration.
Keywords: Administrative process. Public interest. Legality.
Resumen: Este artículo tiene por objetivo hacer un breve estudio sobre el
proceso administrativo, todo lo que la administración pública hace,
operaciones materiales o actos jurídicos, queda documentado en un
proceso; cada vez que se tome una decisión, el acto final es siempre
precedido de una serie de actos materiales o jurídicos, consistentes en
estudios, opiniones, laudos, en fin, todo lo que sea necesario para instruir,
preparar y fundamentar el acto final objetivado por la Administración.
Palabras clave: Proceso administrativo. Interés público. Legalidad.
Sumário: Introdução. 2. Desenvolvimento. Conclusão. Referências.
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Processo administrativo é a sequência de atividades da Administração,
interligadas entre si, que visa a alcançar determinado efeito final previsto
em lei trata-se do modo como a Administração Pública toma suas decisões,
seja por iniciativa de um particular, seja por iniciativa própria.
No Brasil, a Lei que trata das diretrizes gerais do procedimento
administrativo é a Lei n.º 9.784 de 1999, a qual se aplica a todos entes da
Administração Pública direta e indireta federais. Além disso, o STJ tem
reconhecido a aplicação desta lei federal para entes estaduais e municipais
que ainda não aprovaram leis próprias.
A Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 regula o procedimento
administrativo no âmbito da Administração pública Federal.
O procedimento administrativo, como espécie do gênero processo de
direito, é um conjunto de atos administrativos, sucessivos e concatenados,
praticados pela Administração Pública com o objetivo de satisfazer
determinadas finalidades de interesse público. Suas disposições têm
aplicabilidade obrigatória apenas sobre a Administração Pública direta e
indireta, incluindo os 3 poderes da união, restando os demais entes da
federação como corolário fora de sua abrangência. São órgãos todas as
unidades de atuação desprovidas de personalidade jurídica, integrantes de
estrutura organizacional da Administração Pública direta e indireta. Quando
direta pertencem à estrutura do Estado, caso pertençam a Administração
indireta encontra-se dentro das estruturas das autarquias, associações
públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Entidades são
todas as unidades personalizadas precisamente por serem pessoas jurídicas,
como as autarquias, associações públicas, fundações públicas, empresas
públicas, sociedades de economia mista e, evidentemente, o próprio
Estado. As entidades são sujeitos de direitos e obrigações diferentemente
dos órgãos.
O processo é a forma de atuação do Estado. Atos estatais não surgem
“do nada”. Sempre derivam de um processo decisório que, em um Estado
de Direito, deve ser formalizado, por intermédio de atos que se sucedem no
tempo, e que visam à edição de um ato final. Processo é, pois, o mecanismo
por intermédio do qual o poder estatal se materializa em atos.
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Não se confunde processo com procedimento. Processo é o
instrumento indispensável para o exercício de função administrativa, de
acordo com Di Pietro. Ou seja, tudo que a administração pública faz,
operações materiais ou atos jurídicos, fica documentado em um processo;
cada vez que for tomar uma decisão, o ato final é sempre precedido de
uma série de atos materiais ou jurídicos, consistentes em estudos,
pareceres, laudos, enfim, tudo o que for necessário para instruir, preparar e
fundamentar o ato final objetivado pela Administração.
O procedimento, por sua vez, é o conjunto de formalidades que
devem ser observadas para a prática de certos atos administrativos. Ou seja,
trata-se do rito, a forma de proceder; o procedimento se desenvolve dentro
de um processo administrativo.
A Constituição de 1988 trouxe um novo status para o processo
administrativo. A inclusão dos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição
5
Federal no sistema jurídico brasileiro foi um verdadeiro marco, pois se
assegurou, por intermédio desses dispositivos, a observância obrigatória
dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
no processo administrativo.
É necessário ressaltar que o inciso LV do art. 5º da Constituição
Federal utiliza a expressão “processo administrativo”. A existência de
processo perante a administração pública é, portanto, reconhecida
constitucionalmente.
Outro marco importante na legislação foi a edição da Lei 9.784/1999.
Conforme se verifica pela ementa, a lei “regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal”. O art. 1º repete a ementa ao
dispor:
“Art. 1º Esta Lei 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.
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§ 1º Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos
Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de
função administrativa.”
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Referida lei, portanto, estabelece normas gerais acerca do processo
administrativo federal, sendo que, nos termos de seu art. 69, “os processos
administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria,
aplicando-se lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei”.
É importante notar que o âmbito de incidência fica restrito à União
Federal. A maior parte da doutrina brasileira louvou essa opção do
legislador, pois, tradicionalmente, no direito brasileiro se afirma que a
competência para editar normas sobre processo administrativo é inerente a
cada um dos entes federativos. Retirar-lhes a capacidade de editar normas
sobre esse tema equivaleria a suprimir a autonomia que lhes foi assegurada
constitucionalmente.
Um novo marco legislativo acerca do tema foi o novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015) que estipulou em seu art. 15:
“Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão
aplicadas supletiva e subsidiariamente.”
Vê-se que, inexistindo normas a regular o processo administrativo,
serão aplicadas supletiva e subsidiariamente as regras do Código de
Processo Civil.
É preciso notar que as normas do Código de Processo Civil não serão
aplicadas à União Federal. A razão dessa afirmação é que o conteúdo do
dispositivo é claro ao estabelecer que apenas será aplicado na “ausência de
normas” que regulem o processo administrativo. O processo administrativo
federal, no entanto, é amplamente regulado por leis específicas e pela Lei
9.784/1999 que estabelece regras gerais. Não há, portanto, lacuna
normativa a ser preenchida pelo Código de Processo Civil.
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A lei, portanto, refere-se a estados e municípios. Esse fato põe o
problema acerca da constitucionalidade dessa previsão legal. É certo que há
estados e, principalmente, municípios que não dispõem de regras gerais
sobre processo administrativo. O problema vinha sendo resolvido por
intermédio da aplicação direta de princípios constitucionais e da aplicação
por analogia da Lei 9.784/1999.
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O Código de Processo Civil tenta solucionar o problema determinando
expressamente sua aplicação no caso de inexistência de regulamentação
específica. Ao assim dispor, parece seguir a corrente majoritária que prevê
que cada ente federativo pode legislar com autonomia acerca do processo
administrativo. A existência de lei específica de cada ente federado supriria
a lacuna legislativa e retiraria a incidência da Lei 13.105/2015.
É preciso, contudo, repensar a doutrina tradicional acerca da
competência para editar normas acerca de processo administrativo. Faz-se
essa afirmação porque reconhecer que perante a administração pública há
processo, e não mero procedimento,
traz consequências jurídicas de monta.
5
Significa dizer que é da União Federal a competência para editar normas
sobre processo administrativo. A competência privativa da União dá-se em
virtude do disposto no inciso I do art. 22 da Constituição Federal que assim
dispõe:
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo,
aeronáutico, espacial e do trabalho; (...)”
Embora, conforme já se afirmou anteriormente, as palavras sejam s
rótulos, possuem sempre uma carga semântica mínima, e ela traz
consequências jurídicas. Significa dizer, portanto, que compete à União
Federal legislar privativamente sobre processo. É, contudo, matéria de
competência concorrente, nos termos do art. 24 da Constituição Federal
legislar sobre procedimentos em matéria processual. Nessa matéria, em
virtude do disposto no § 1º do mesmo artigo, a União deverá editar normas
gerais que serão suplementadas pelos estados, que possuem competência
para editar normas específicas, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo.
Inexistindo normas gerais em lei federal, os estados exercerão competência
231
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

legislativa plena até que sobrevenha norma federal geral. Essas disposições
estão previstas nos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo. Esse entendimento se
coaduna com o que foi até aqui exposto, ou seja, o procedimento é o iter.
A competência legislativa dos Municípios nessa matéria surgirá apenas
quando houver um assunto de interesse eminentemente local nos termos
do inciso I do art. 30 da Constituição Federal. Esse entendimento, além de
encontrar suporte constitucional, traz o benefício de uma uniformidade
legislativa no país. Possibilitaria, a exemplo do que ocorre em outros países,
a edição de um Código de Processo Administrativo,16 que traria uma
disciplina homogênea ao tema.17
Evitaria que o cidadão se sujeite à legislação federal, à dezenas de
legislações estaduais e à milhares de legislações municipais disciplinando
algo que deveria ser único: o modo de o cidadão dirigir-se ao “Estadoadministração” na defesa de seus direitos e dos interesses da coletividade.
Isso poderia contribuir para resolver na instância administrativa muitos dos
litígios que acabam sendo levados ao Judiciário.18
Solucionaria,

também,

em

uma

única

penada

legislativa,

as

dificuldades ocasionadas pela ausência de disciplina legal acerca do tema.
Evitar-se-iam, com isso, os problemas denunciados por Cármen Lúcia
Antunes Rocha:
“É nessa cultura administrativa antidemocrática que se releva a
importância do processo administrativo, especialmente o disciplinar, para o
administrado. É que se não estiver juridicamente amparada a competência e
formalmente realizada a atividade processual da Administração Pública
surge o que pode ser considerado um “poder punitivo informal” exercido
antijuridicamente por administradores atuando abusivamente. A
competência disciplinar, no exercício da qual pode haver punição de algum
responsável, é jurídico, formal e objetivo. O que é uma manifestação da
responsabilidade estatal é funcional e uma garantia de que o princípio da
responsabilidade com a sociedade, com a Administração Pública surge o
que pode ser considerado um “poder punitivo informal” exercido
antijuridcamente por administradores atuando abusivamente. A
competência disciplinar, no exercício da qual pode haver punição de algum
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responsável, é jurídico, formal e objetivo. O que é uma manifestação da
responsabilidade estatal e funcional e uma garantia de que o princípio da
responsabilidade com a sociedade, com a Administração Pública e segundo
o Direito será obedecido converte-se, então, em irresponsabilidade do
agente descuidado em processar ou abusivo ao punir sem formalidade e
sem processo.
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O processo administrativo é que estampa a responsabilidade
administrativa e permite que o exercício dessa atividade seja controlado em
sua juridicidade e em sua legitimidade, pelo que não pode se dar o seu
desempenho
de
maneira
informal.
Qualquer
comportamento
administrativo, especialmente aquele que tangencie direitos específicos
além do interesse público que define a sua adequação, deve ser
desempenhado mediante processo, atendidos nesse os princípios
fundamentais que quanto a ele estabelece o sistema jurídico”.
Há, portanto, além de uma razão jurídica uma razão prática para que a
União Federal seja competente 5para editar normas em matéria de processo
administrativo.
É certo, contudo, que a opinião do autor é minoritária. Grandes nomes
do direito administrativo brasileiro seguem entendimento oposto. Destacase que a própria ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, que aponta no
excerto transcrito os problemas decorrentes da ausência de normas sobre
processo administrativo, é contrária a essa tese, conforme se vê pelo
seguinte trecho:
“Quanto à questão da competência para cuidar do tema em sede
infraconstitucional, a organização federativa brasileira não permite que haja
lei nacional sobre o tema. A autonomia administrativa, que caracteriza o
princípio federativo dominante da forma de estado adotada no Brasil, tem a
sua afirmação rigorosa na garantia de um espaço próprio de cada entidade
federada (Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) para estruturar a
sua organização e a sua forma de atuação, observados os princípios
constitucionais. O processo administrativo, como instrumento de ação
adotado pela Administração Pública garantido em seus princípios
fundamentais na Constituição Federal, tem o seu esboço infraconstitucional
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firmado pela legislação elaborada pelas diferentes pessoas políticas, cada
qual seguindo as diretrizes que melhor se adaptem às suas condições.
A autonomia administrativa limita-se pela definição constitucional da
competência política de cada pessoa federada. Essa competência
manifesta-se, fundamentalmente, pela capacidade de auto organizar-se e
autogovernar-se segundo suas próprias Constituições e leis que adotarem
(art. 25, da Constituição brasileira, de 1988). Todavia, a adoção dessa
legislação estadual e municipal e, em especial, a que concerne à matéria
administrativa - em cuja seara se tem o cuidado legislativo do processo
administrativo - tem os seus limites estabelecidos no próprio sistema
constitucional, pelo que tudo quanto desborde tais balizas ou transgrida
direito fundamental constitucionalmente assegurado é inválido
juridicamente. Assim, os princípios constitucionais processuais são
fundamentos necessários da legislação sobre processo administrativo a
serem tomados em consideração e acatados, em sua integralidade material
e formal, pelo legislador estadual e municipal.
Dois dispositivos constitucionais referem-se à competência das
entidades políticas para legislar sobre matéria processual: o art. 22, I,
estabelece que 'compete privativamente à União legislar sobre... direito...
processual...”, enquanto o art. 24, XI, reza que “compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre...
procedimentos em matéria processual'.
Poder-se-ia imaginar que tendo a Constituição da República garantido
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral... o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”, o direito processual passou a incluir, necessariamente no sistema
positivo nacional o processo administrativo. Nem se poderia excluí-lo do
domínio do direito processual por se ter nele o desfibramento da garantia
constitucional, a ser objeto de cuidado infraconstitucional específico. Tal
assertiva - que parece correta em face da dicção constitucional - poderia, à
primeira vista, fazer supor que então o direito processual administrativo
teria que ser objeto de legislação infraconstitucional pela União,
privativamente, ou, quanto aos procedimentos, concorrentemente pela
pessoa federal, pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal. Tal, porém,
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não ocorre. É que, sendo sistema, a Constituição somente pode ser
entendida na globalidade de suas normas, especialmente a partir daquelas
que veiculam princípios. Ora, um dos princípios mais fortes e vinculantes do
sistema constitucional brasileiro é exatamente o federativo (cf., por
exemplo, o art. 60, § 4º). Esse princípio é formulado a partir da garantia da
autonomia política e administrativa das entidades que compõem a
federação. Carente dessa autonomia o que se tem não é senão o que Paulo
Bonavides já apelidou de 'federação de opereta'. Se o processo
administrativo, instrumentalizador das condutas administrativas e somente
utilizado para a garantia dos direitos subjetivos do cidadão e do
administrado em geral, não fosse inserido no espaço de competência
própria e autônoma de cada entidade federada, como se possa que a
autoadministração dessa pessoa estaria garantida? Como dizer autônoma
para organizar a sua própria administração quem não dispõe de autonomia
política para legislar sequer sobre o processo a ser seguido no exercício
dessa matéria? Assim, tanto o processo administrativo quanto os
procedimentos que lhe são inerentes são objetos precípuos de tratamento
5
autônomo de cada qual das entidades
da federação brasileira e a referência
à legislação processual que compete privativamente à União, por definição
constitucional expressa, é tão-somente aquela correspectiva à unidade do
direito processual judicial (civil ou penal)”.
Os atos do processo administrativo não dependem de forma
determinada senão quando a lei expressamente a exigir, devendo ser
produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua
realização e a assinatura da autoridade responsável.
Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será
exigido quando houver dúvida de autenticidade.
A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita
pelo órgão administrativo.
O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e
rubricadas.
Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário
normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo.
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Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo
adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao
interessado ou à Administração.
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Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade
responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem
ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior.
O prazo previsto pode ser dilatado até o dobro, mediante
comprovada justificação.
Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do
órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local de realização.
O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a
efetivação de diligências.
A intimação deverá conter: a) identificação do intimado e nome do
órgão ou entidade administrativa; b) finalidade da intimação; c) data, hora e
local em que deve comparecer; d) se o intimado deve comparecer
pessoalmente, ou fazer-se representar; e) informação da continuidade do
processo independentemente do seu comparecimento; f) indicação dos
fatos e fundamentos legais pertinentes.
A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis
quanto à data de comparecimento, e pode ser efetuada por ciência no
processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro
meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação
oficial.
As intimações serão nulas quando feitas sem observância das
prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta
ou irregularidade.
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O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da
verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.
Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para
o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao
exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu
interesse.
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O direito à ampla defesa é uma garantia constitucional protegida que
é assegurado ao cidadão o direito ao exercício a sua defesa diante de uma
demanda que estiver propondo seja perante o Judiciário, mas também em
relação à administração pública.
Será garantido direito à ampla defesa no prosseguimento do processo
administrativo ao interessado.
As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os
dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante
impulsão do órgão responsável5pelo processo, sem prejuízo do direito dos
interessados de propor atuações probatórias.
O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados
necessários à decisão do processo.
Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem
realizar-se do modo menos oneroso para estes.
São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por
meios ilícitos.
Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o
órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de
consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do
pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada.
A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos
meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os
autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas.
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O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição
de interessado do processo, mas confere o direito de obter da
Administração resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as
alegações substancialmente iguais.
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Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da
relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates
sobre a matéria do processo.
Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão
estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou
por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas.
Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de
participação de administrados deverão ser apresentados com a indicação
do procedimento adotado.
Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros
órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião
conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos
competentes, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos.
Conforme já consagrado no ordenamento do direito civil, o ônus da
prova cabe a quem a alega.
Em relação ao processo administrativo o referido instituto se aplica ao
interessado o qual deverá apresentar a prova dos fatos que tenha alegado
sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução.
No caso de o interessado declarar que fatos e dados estão registrados
em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a
instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas
cópias.
O interessado poderá na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
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Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias.
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Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação
de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para
esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante à matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo
de proferir a decisão.
Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada,
com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e
local de realização.
5

Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado
forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento
no prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação
implicará arquivamento do processo.
Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o
parecer deverá ser emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma
especial ou comprovada necessidade de maior prazo.
Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo
fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação,
responsabilizando-se quem der causa ao atraso.
E ainda se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser
emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser
decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se
omitiu no atendimento.
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Quando por disposição de ato normativo devam ser previamente
obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o
encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá
solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade
técnica equivalentes.
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Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no
prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.
Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências
manifestação do interessado.

acauteladoras

sem

a

prévia

Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou
cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados
os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à
privacidade, à honra e à imagem.
O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão
final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do
procedimento e formulará proposta de decisão, objetivamente justificada,
encaminhando o processo à autoridade competente.
Conclusão
O Estado Democrático de Direito pressupõe uma ordem legitimada e
legalizada, a procedimentalização do agir da Administração Pública encerra
um “método democrático”. Assim, o ordenamento jurídico confere à
Administração um ônus argumentativo, qual seja, o de justificar e
demonstrar a formação de uma “vontade administrativa” em função dos
direitos e garantias fundamentais
No âmbito do processo administrativo, ocasionando por parte do
administrado uma constante busca pelo judiciário, não se pode negar a
qualidade do processo administrativo enquanto instrumento de garantia
quanto à efetivação de direitos fundamentais num Estado Democrático de
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Direito, bem como de garantia do cidadão, em relação à Administração
Pública.
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RESUMO: A Constituição Política da Monarquia Espanhola, produzida nas
Cortes de Cádiz (1812), vigeu no Brasil durante a noite do dia 21 de abril e a
madrugada do dia seguinte. Este trabalho narra uma sequência de fatos
que desencadearam sua outorga e revogação. É apresentado o cenário no
qual a própria Constituição de Cádiz fora utilizada para organizar as
primeiras eleições gerais da história do Brasil e como uma revolta durante o
desenvolvimento dessas eleições fez com que o monarca se visse impelido
pela população a tornar a norma Constituição provisória, enquanto não
fosse concluída a Constituição portuguesa que deveria valer para todos os
reinos da Casa de Bragança. Após, são narrados os acontecimentos
violentos da noite de 21 de abril,
que culminaram na morte de trinta
5
pessoas e na revogação da Constituição. O cenário político daquele período
é apresentado para se determinar a conjuntura que levou aos
acontecimentos e, em especial, o provável envolvimento do príncipe Dom
Pedro no enfrentando que acabou em combate armado.
PALAVRAS-CHAVE: Constituição de Cádiz. Constitucionalismo.
ABSTRACT: The Political Constitution of the Spanish Monarchy of 1812 or
Constitution of Cadiz, was put into effect in Brazil during the night of April
21 and the morning of the following day. This paper presents the sequence
of events that triggered the effect and revocation. It is presented the
scenario in which the Constitution of Cadiz had been used to organize the
first general elections in the history of Brazil and how a revolt during the
development of these elections made the people impels the monarch to
put the norm into effect as a temporary Constitution, while it was not
concluded the Portuguese Constitution that should be applied to all the
kingdoms of the House of Braganza. Then are narrated the violent events of
the night of April 21, culminating in the death of thirty people and the
abrogation of the Constitution. The political scenario in Brazil during that
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period is presented to determine the circumstances that led to those events
and in particular the likely involvement of the prince Dom Pedro in the
confrontation that ended by being an armed combat.
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KEYWORDS: Constitution of Cadiz. Constitutionalism.

1 RECORTE JUS-HISTORIOGRÁFICO
A outorga da Constituição de Cádiz é um evento lembrado com
frequência nos textos de história do Brasil, mas pouco pesquisado dentro
da História do Direito e do Direito Constitucional. Este trabalho pretende
trazer uma narrativa dos acontecimentos históricos daquele momento e de
como a norma acabou vigendo no Brasil por um período muito breve,
durante o final do dia 21 de abril de 1821 e o início do dia seguinte.
O trabalho utiliza método dedutivo e faz uso de fontes primárias, de
historiadores do período e atuais para apresentar os acontecimentos e suas
circunstâncias. A análise jurídica ocorre nas considerações sobre a vigência
da norma e apresentação dos documentos que atestam sua entrada e saída
de vigor. O objetivo do trabalho é tratar o acontecimento histórico sob um
viés adequado ao Direito, capaz de fundamentar com fatos e fontes a
vigência tão curta de uma Constituição estrangeira antes de 1824.
O trabalho será dividido em seis partes, eles buscam seguir a
cronologia dos acontecimentos, mas tratam principalmente do ambiente
político e dos principais fatos que levaram à vigência da norma. São
mostradas as circunstâncias que levaram à ocorrência de eleições gerais no
Brasil e como os procedimentos dessa eleição geraram o ambiente para a
outorga da Constituição. Ela ocorreu durante a eleição dos representantes
brasileiros que deveriam ir a Lisboa ajudar na elaboração da Constituição
que seria feita para todos os reinos da Casa de Bragança. A sequência de
acontecimentos que gerou a repressão violenta, ocorrida depois que a
Constituição já estava em vigor, é igualmente trazida. Também é dada
especial atenção às hipóteses que envolvem a participação do príncipe
herdeiro Dom Pedro nos acontecimentos.
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2 DEPUTADOS BRASILEIROS ÀS CORTES DE PORTUGAL
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A Revolução Portuguesa iniciou no ano de 1820 e pretendia forçar a
volta de Dom João VI a Portugal, assim como ver o rei limitado por uma
Constituição Liberal a ser criada seguindo os modelos liberais. Apesar de
alguma dissidência interna no movimento (CUNHA, 2006, p. 167-176),
Portugal rapidamente foi unido pela causa. Havia incertezas sobre a volta
do monarca, mas pressões começavam a surgir em diversas localidades do
Brasil (FRANCO, 1981, p. 159). Portugal era governado pelos revolucionários
e o Brasil mostrava simpatia pelo movimento em diversos locais. Não só a
elite brasileira conhecia as ideias francesas, mas os acontecimentos
daqueles anos já haviam feito surgir insubordinações até no interior do
Brasil (HOLANDA, 2011, p. 178).
No final do ano anterior, em 31 de outubro de 1820, havia sido
determinada a eleição de representantes da nação portuguesa para a
elaboração do texto da Constituição. A eleição seria indireta, teria dois
graus. Cada distrito iria votar em5 eleitores, e esses decidiriam os nomes dos
deputados constituintes. A norma publicada já trazia o número de
deputados a serem eleitos em Portugal, considerando um censo de 1803.
Ela anunciava que suas disposições deveriam ser aplicadas também no
Brasil (BERBEL, 2008, p. 230).
Esse sistema eleitoral inicialmente elaborado pelos portugueses foi
mal recebido pelos demais revolucionários. A tensão levou a uma reação
militar em 11 de novembro de 1820, à demissão de dois representantes do
Porto na junta revolucionária e à proclamação da Constituição de Cádiz em
Portugal pelo general Teixeira (FERRANDO BADÍA, 1991, p. 227). Em função
desses acontecimentos, em 23 de novembro de 1820, foram publicadas
novas instruções. De acordo com elas, a Constituição de Cádiz e seu sistema
indireto de quatro graus seriam utilizados para escolha dos representantes.
A única alteração significativa é que o artigo 31 da Constituição previa a
eleição de um deputado para cada setenta mil habitantes na Espanha
(ESPANHA, 1812/1994), e em Portugal seria eleito um para cada trinta mil
(PORTO, 2002, p. 22-24).
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João VI publicou um manifesto, em 21 de fevereiro de 18211,
pressionado pelos acontecimentos no Brasil, em Portugal, pela necessidade
de definição imposta pela aliada Inglaterra e membros da família real.
(ARMITAGE, 1837, p. 17). O rei afirma que o príncipe Dom Pedro iria a
Portugal. O herdeiro da coroa iria ter plena liberdade para auxiliar na
criação da nova Constituição, negociando junto dos representantes eleitos.
O desejo dos portugueses com relação ao monarca naquele
manifesto, de ver um juramento à nova Constituição, não ocorre. O rei
afirma apenas que adotaria no Brasil as partes que achasse conveniente da
nova norma, pois uma Constituição não poderia “ser igualmente adaptável
e conveniente em todos os seus artigos e partes especiais à povoação,
localidade e mais circunstâncias tão penosas como atendíveis deste reino
do Brasil” (LEAL, 2002, p. 9-10).
Insatisfeitas, as tropas portuguesas no Brasil reagiram à falta de
juramento. A Divisão Auxiliadora Portuguesa marchou na madrugada de 26
de fevereiro de 1821 para o largo do Róssio. José Murilo de Carvalho narra
que as exigências trazidas ao rei foram três: (i) demissão de membros do
governo; (ii) adoção temporária da Constituição Política da Monarquia
Espanhola de 1812 (a Constituição de Cádiz); (iii) e, o juramento
incondicionado à Constituição que iria ser elaborada pelas cortes
portuguesas.
Foi marcada uma reunião, os príncipes Dom Pedro e Dom Miguel
foram os representantes do rei nela. Narra-se que foram recebidos com
aclamações ao rei e à Constituição. Eles receberam as exigências e
retornaram ao Palácio São Cristóvão para apresentá-las a Dom João VI
(LEAL, 2002, p. 11-12). O monarca não outorgou a Constituição de Cádiz,
mas os demais termos foram aceitos através de um decreto, conforme o
conselho de conde de Palmela, Ministro dos Negócios Estrangeiros e da
Guerra (GOMES, 2011, p. 282). O documento jurava fidelidade sem reservas
à nova Constituição que iria ser feita, seu texto informava: “hei por bem
desde já aprovar a Constituição, que ali se está fazendo e recebê-la no meu
reino do Brasil, e nos demais domínios da minha coroa” (BONAVIDES;
AMARAL, 1821/2012, p. 12).
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Mais tarde monarca compareceu ao local e fez o juramento junto
com os outros membros da família real, servidores públicos e outras
pessoas célebres (ARMITAGE, 1837, p. 18). É narrado que o rei tinha grande
temor pelos acontecimentos que lá ocorreriam, tendo mandado fechar as
janelas de seu palácio enquanto decidia como reagir às demandas. Mais
tarde, precisaria até mesmo de ajuda para conseguir andar até a janela
onde leria o documento (MONTEIRO, 1981, p. 294-297). O dia terminou
sem acontecimentos violentos, em meio a uma população que festejava o
monarca e a Constituição.
Pouco tempo depois seria enviada uma comunicação dos
revolucionários portugueses exigindo a volta de Dom João VI à Portugal.
Novamente, com a pressão gerada pelas forças militares portuguesas, o
monarca acaba por declarar sua intenção de voltar. No seu lugar, se
tornaria regente o príncipe herdeiro, Dom Pedro. Também deveria haver
eleições gerais no Brasil para que o país participasse da elaboração da nova
norma fundamental (ARMITAGE, 1837, p. 19).
5

Essas decisões do monarca foram publicadas através do decreto de 7
de março de 1821, essenciais na história que levam à outorga da
Constituição de Cádiz no Brasil:
Tendo-se dignado a divina providência, após uma tão
longa devastadora guerra, o suspirado benefício da
paz geral entre todos os Estados da Europa, e de
permitir que se começassem a lançar as bases da
felicidade da Monarquia Portuguesa, mediante o
ajuntamento das Cortes Gerais, extraordinariamente
congregadas na minha muito nobre e leal cidade de
Lisboa, para darem a todo o reino unido de Portugal,
Brasil e Algarves, uma Constituição política conforme
aos princípios liberais que, pelo incremento das luzes,
se acham geralmente recebidos por todas as nações; e
constando na minha real presença, por pessoas
doutas e zelosas do serviço de Deus e meu, que os
ânimos dos meus fiéis vassalos, principalmente dos
que se achavam neste reino do Brasil, ansiosos de
247
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

manterem a união e integridade da monarquia,
flutuavam de um penoso estado de incerteza,
enquanto eu não houvesse por bem declarar de uma
maneira solene a minha expressa, absoluta e decisiva
aprovação daquela Constituição, para ser geralmente
cumprida e executada, sem alteração nem diferença,
em todos os estados da minha real Coroa: fui servido
de assim o declarar pelo meu Decreto de 24 de
fevereiro próximo passado, prestando juntamente
com toda a minha real família, povo e prova desta
corte, solene juramento de observar, manter e guardar
a dita Constituição, nestes e nos mais reinos e
domínios da Monarquia, tal como ela for deliberada,
feita e acordada pelas mencionadas Cortes Gerais do
reino, ordenando outrossim aos governadores e
capitães-generais, e autoridades civis, militares e
eclesiásticas, em todas as mais províncias prestassem
e deferissem a todos os meus súditos e subalternos
semelhante juramento, como um novo penhor,
vínculo que deve assegurar a união e integridade da
Monarquia.
Mas, sendo a primeira e sobre todas essencial
condição do pacto social, desta maneira aceito e
jurado por toda a nação, dever o soberano assentar a
sua residência no lugar onde juntarem as cortes, para
receberem sem delongas a sua indispensável sanção;
exige a escrupulosa religiosidade com que me cumpre
preencher ainda os mais árduos deveres que me
impõe o prestado juramento, que eu faça ao bem
geral de todos os meus povos dos mais custosos
sacrifícios, de que é capaz meu paternal e régio
coração, separando-me pela segunda vez de vassalos,
cuja memória me será sempre saudosa, e cuja
prosperidade jamais cessará de ser, em qualquer arte
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um dos mais assíduos cuidados do meu paternal
governo.
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Cumpria pois que, cedendo ao dever que me impôs a
providência, de tudo sacrificar pela felicidade da
nação, eu resolvesse, como tenho resolvido, transferir
de novo a minha corte para a cidade de Lisboa, antiga
sede e berço original da Monarquia, a fim de ali
cooperar com os deputados procuradores dos povos
na gloriosa empresa de restituir à briosa nação
portuguesa aquele alto grau de esplendor com que
tanto se assinalou nos tempos antigos; e deixando
nesta corte ao meu muito amado e prezado filho, o
príncipe real do reino unido, encarregado do governo
provisório deste reino do Brasil, enquanto nele se não
achar estabelecida a Constituição geral da nação.
E para que5 meus povos deste mesmo reino do Brasil
possam, quanto antes, participar das vantagens da
representação nacional, enviando proporcionado
número de deputados procuradores às Cortes Gerais
do reino unido: em outro decreto, da data deste,
tenho dado as precisas determinações, para que
desde logo se comece a proceder em todas as
províncias à eleição dos mesmos deputados na forma
das instruções, que no reino de Portugal se adotaram
para esse mesmo efeito, passando sem demora a esta
corte os que sucessivamente forem nomeado nesta
província, a fim de me poderem acompanhar os que
chegarem antes da minha saída deste reino; tendo eu,
aliás, providenciado sobre o transporte dos que
depois dessa época, ou das outras províncias do
norte, houverem de fazer viagem para aquele seu
destino.
Palácio do Rio de Janeiro, aos 7 de março de 1821
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Com a rúbrica de Sua Majestade (BONAVIDES,
AMARAL, 1821/2012, p. 491-492).
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Sobre as eleições, o decreto se refere à outra publicação do mesmo
dia, que conteria os detalhes sobre o pleito a ser realizado:
Manda proceder á nomeação dos Deputados ás
Côrtes Portuguezas, dando instrucções a respeito.
Havendo Eu Proclamado no Meu Real Decreto de 24
de Fevereiro proximo passado a Constituição Geral da
Monarchia, qual for deliberada, feita e accordada
pelas Côrtes da Nação a esse fim extraordinariamente
congregadas na Minha muito nobre e leal Cidade de
Lisboa: E cumprindo que de todos os Estados deste
Reino Unido concorra um proporcional numero de
Deputados a completar a Representação Nacional: Hei
por bem ordenar que neste Reino do Brazil e
Dominios Ultramarinos se proceda desde logo á
nomeação dos respectivos Deputados, na fórma das
Instrucções, que para o mesmo effeito foram
adoptadas no Reino de Portugal, e que com este
Decreto baixam, assignadas por Ignacio da Costa
Quintella, Meu Ministro e Secretario de Estado dos
Negocios do Reino; e aos Governadores e Capitães
Generaes das differentes Capitanias, se expedirão as
necessarias ordens, para fazerem effectiva a partida
dos ditos Deputados á custa da Minha Real Fazenda.
O mesmo Ministro e Secretario de Estado o tenha
assim entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Março de 1821.
- Com a rubrica de Sua Magestade (BRASIL, 1821)
Seriam, portanto, realizadas eleições gerais no Brasil utilizando as
normas da Constituição espanhola, pois eram elas que estavam vigendo em
Portugal e o sistema deveria ser o mesmo nos dois reinos. Essas seriam as
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primeiras eleições gerais. Anteriormente, eleições haviam ocorrido para a
escolha de governos locais, especialmente nos municípios. O Brasil
adentrava no liberalismo: planejava-se uma Constituição que deslocasse a
soberania do monarca para o parlamento. Havia, de acordo com o
recenseamento de 1808, 2.323.366 habitantes no Brasil. Em função das
normas em vigor, seriam eleitos setenta e dois deputados (FERREIRA, 2001,
p. 100).
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3 REVOLTA LIBERAL
Considerando titulares e suplentes, havia oitenta deputados brasileiros
a serem eleitos para ir a Lisboa. Foi durante essa eleição que houve a
outorga da Constituição de Cádiz no Brasil.
O sistema eleitoral estabelecia um modelo de quatro graus. Os
primeiros dois haviam sido concluídos até meados de abril de 1821. Haviam
sido formadas as juntas da paróquia. Nelas, os brasileiros aptos para votar
haviam escolhido compromissários e esses haviam decidido quais seriam os
5
eleitores de paróquia. Agora seria a vez de os eleitores de paróquia se
reunirem para a escolha dos eleitores de comarca, que mais tarde elegeriam
os deputados na capital da província.
Foi feita uma convocação para formar a Junta responsável pelas
eleições no dia 20 de fevereiro, a reunião ocorreria no dia seguinte, na
Praça do Comércio. Nela se disse que o ato poderia ser assistido por outras
pessoas, respeitando o silêncio e o respeito. Houve a incomum
possibilidade de qualquer pessoa fazer “algumas reflexões”, contanto que
fossem feitas por escrito e oferecidas à Junta.
Na Praça do Comércio havia sido concluída a construção de um prédio
luxuoso em outubro de 1819. Ele fora projetado pelo arquiteto da Missão
Francesa de Belas-Artes Grandjean de Montigny (HOLANDA, 2011, p. 182) e
destinado a receber comerciantes brasileiros e estrangeiros. O prédio estava
localizado entre o mar e a boca da Rua do Sabão, tendo a alfândega do seu
lado esquerda e diversas barracas do lado direito.
A Constituição de Cádiz seria outorgada no dia 21 de fevereiro de
1821, durante a Congregação dos Eleitores de Paróquia na Praça do
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Comércio para o pleito dos eleitores de comarca. O colegiado era formado
por cento e sessenta membros, mas ao local compareceu grande número
de pessoas. Foi permitida a entrada até que o prédio estivesse
completamente lotado, havendo pessoas em baixo das cadeiras e
construídas bancadas para as pessoas olharem o acontecimento.
Além da votação, deveria haver a leitura de um decreto no qual Dom
João VI outorgava a regência ao príncipe Dom Pedro e apontava novos
ministros para todas as pastas. Mello Moraes narra que para angariar
simpatia da população e garantir a aprovação das medidas, o monarca
havia permitida a discussão livre das decisões tomadas naquele documento
(1871, p. 45).
O Ministro da Guerra e mentor da ideia de discussão do decreto,
Silvestre Pinheiro, diria que construir as bancadas era “perversidade de uns
e a inépcia de outros” (LEAL, 2002, p. 15) e havia ficado contrariado com a
realização em um local com tantas pessoas. Ele havia arquitetado essa
reunião, mas ela fora prevista para ocorrer em uma sala retirada e pouco
exposta, provavelmente no interior de uma igreja, com guarda de honra e
de polícia, como deveria ocorrer em qualquer reunião presidida pelo
Ministro do Reino (MONTEIRO, 1981, p. 323). Em função da recusa do
ministro, ela acabou sendo presidida pelo corregedor da Comarca e
Presidente do Colégio Eleitoral no moderno prédio da praça.
A reunião começara às quatro horas da tarde, e os eleitores de
paróquia se manifestaram com liberdade. A escolha dos eleitores do
próximo grau ocorreu sem incidentes. Entre os eleitores estavam pessoas
que iriam se distinguirem no serviço do Estado, como magistrados,
generais, oficiais superiores, advogados3. A leitura da mensagem do rei, no
entanto, deu início a uma revolta no interior do prédio.
A exaltação inicia pela leitura em baixo tom de voz do magistrado que
presidia os trabalhos. O general4 Moraes aceitou sair do recinto dos
eleitores e começar a ler o texto em um tom que alcançasse todos. Logo
surgem os gritos contra as escolhas feitas pelo rei. Cairú narra que a
insatisfação se deu com a escolha dos ministros. Começa haver a exigência
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de que fosse imediatamente proclamada a Constituição de Cádiz no Brasil e
a escolha de ministros refeita, agora pela assembleia (CAIRÚ, 1827, p. 45).
Silvestre Pinheiro distinguia três grupos dissonantes nessa reunião:
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Um [grupo] receoso da inexperiência do Príncipe e de
vê-lo mal cercado, receoso, sobretudo do despotismo
europeu, optava por uma junta para funcionar ao seu
lado e queria a adoção da Constituição Espanhola;
outro, confiante no Conde dos Arcos, esperava que o
auxílio dos bons ministros do Príncipe faria renascer a
“idade de ouro”’; o terceiro, inimigo do conde e de
tudo quanto era brasileiro (MONTEIRO, 1981, p. 324325)
Leal cita um documento intitulado “Memória”, publicado na Revista do
Instituto Histórico, volume 51, de 1888, e sem autoria conhecida. Nele é
afirmado que inicialmente o movimento fora insuflado por um pequeno
5
número de pessoas, “uma meia dúzia de homens quasi todos da ultima
ralé” (LEAL, 2002, p. 14). O líder deles seria um jovem de 20 anos, filho de
um alfaiate francês estabelecido em Lisboa, seu nome seria Luís Duprat. O
jovem teria dominado a reunião após impedir a continuidade da leitura da
carta do monarca (LUSTOSA, 2006, p. 209-210). Além dele, ainda lideram o
movimento o Padre Macamboa; o negociante José Nogueira Soares,
suposto aliado de Conte dos Arcos; e o cirurgião Pereira Ramo (MONTEIRO,
1981, p. 324).
Foi formada uma assembleia revolucionária naquele mesmo
momento. Houve manifestação unânime dos eleitores de freguesia para
que a Constituição de Cádiz fosse proclamada ainda naquela reunião. Mello
Moraes (1871, p. 45) e o Visconde do Cairú (1725, p. 78) afirmam que esse
consenso pleno só ocorreu por receio dos efeitos de alguma discordância,
pois os eleitores temiam pela sua integridade. Nogueira da Gama, que mais
tarde seria nomeado Marquês de Baependi, teria afirmado que “o povo não
se acomodava de outro modo, estava amotinado e não queria
absolutamente ser governado por pessoas da escolha de El-Rei”
(MONTEIRO, 1981, p. 326).
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Foi feita uma ata das decisões da reunião. Delas, a mais importante
era a imposição feita principalmente por Duprat, que nunca falara em
público antes, mas não pôde ser superado por nenhum dos altos servidores
presentes. A exigência era a adoção temporária da norma espanhola. A ata
foi jurada5 e assinada por todos os representantes que se uniriam para a
eleição. Nela se proclama a Constituição de Cádiz no Brasil enquanto
Portugal não elaborasse o seu próprio texto.
O desembargador Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira, o general
Joaquim Xavier Curado, o general Manuel José de Moraes e mais dois
representantes foram encarregados de ir à Quinta da Boa-Vista dar notícias
ao rei (MELLO MORAES, 1871, p. 45). Outras decisões ainda viriam a ser
tomadas na reunião daquela noite. Para evitar que o rei saísse do Brasil
antes de referendar as decisões da assembleia e levasse o tesouro brasileiro
para Portugal, foram enviados militares para as fortalezas de Santa Cruz,
Villegaignon e Lage (ARMITAGE, p. 1837, p. 21). Caso o rei conseguisse sair
do Brasil, os revoltosos já haviam até encontrado a saída jurídica. Eles
fariam uso da Constituição de Cádiz para afirmar que a ausência sem
consentimento importaria em abdicação da coroa, conforme o artigo 172,
ponto 2, que normatizava que “No puede el Rey ausentarse del reino sin

consentimiento de las Cortes; y silo hiciere se entiende que ha abdicado la
corona” (ESPANHA, 1812/1994).
4 OUTORGA DA CONSTITUIÇÃO DE CÁDIZ NO BRASIL
Uma noite chuvosa já havia caído quando os representantes da
assembleia formada na Praça do Comércio chegaram e pediram a audiência
com o monarca. Todos os Ministros do Gabinete foram convocados para
relatar a situação e dar completo conhecimento dos fatos. A volta de Dom
João VI à Portugal levando todo o tesouro real foi mantida, não havendo
possibilidades de negociação sobre esses pontos. Por outro lado, houve a
outorga da Constituição de
representantes da assembleia.

Cádiz

conforme

haviam

pedido

os

Silvestre Pinheiro afirma ter defendido acatar com ressalvas a
demanda, pois várias partes da norma espanhola seriam incompatíveis com
o Brasil7. Os demais ministros presentes, do Reino e da Marinha,
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concordaram com o fundamento, mas não deram apoio. Eles temiam que
fosse ocorrer uma reação semelhante à do dia 26 de fevereiro, quando o rei
havia cedido apenas parcialmente ao pedido de jurar à Constituição sendo
feita em Portugal e teve uma dura reação dos militares portugueses
(MONTEIRO, 1981, p. 329).
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O rei João aceitou então plenamente a demanda e elaborou um
decreto outorgando a Constituição de Cádiz enquanto não era terminada a
elaboração do texto em Portugal. Em 21 de abril de 1821, foi outorgada a
norma espanhola no Brasil. O texto do decreto é o seguinte:
Havendo tomado em consideração o termo de
juramento que os eleitores parochiaes desta comarca,
a instancias e declaração unanime do povo della,
prestárãoá
Constituição hespanhola,
e
que fizerão subir á minha real presença, para ficar
valendo
interinamente
a
dita
Constituição
5 hespanhola desde a data do presente
decreto até a installação da Constituição em que
trabalhão as côrtes actuaes de Lisboa, em que eu
houve por bem jurar com toda a minha côrte, povo e
tropa, no dia 26 de Fevereiro do anno corrente; sou
servido ordenar que de hoje em diante se
fique estricta e litteralmente observando neste reino
do Brasil a mencionada Constituição deliberada e
decidída pelas côrtes de Lisboa.
Palacio da Boa-Vista, aos 21 de Abril de 1821.
- Com a rubrica de Sua Magestade (MELLO MORAES,
p. 1871, p. 47).
O decreto deveria ser enviado ao Presidente do Colégio Eleitoral e
todos os participantes da reunião deveriam ser dispersados. Afirma
Visconde de Cairú8 que o general Moraes voltou e avisou que a
manifestação na Praça do Comércio deveria cessar. Uma grande multidão
havia esperado até perto da meia-noite por notícias dos representantes do
movimento. Apesar de uma diminuição dos presentes com o passar do
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tempo, ainda havia um grande número de pessoas quando houve o retorno
com o decreto. Com o general chegaram ordens para dispersão imediata da
reunião, mas apenas algumas pessoas aceitaram se retirar do local.
A partir daquele momento, a Constituição de Cádiz vigia no Brasil. Os
efeitos dessa vigência são pequenos, pois ela durou poucas horas. Os
principais efeitos daquela Constituição seriam outros, como a influência
liberal que acabou sendo trazida até a Constituição de 1824 ou o influxo
sobre diversas revoltas liberais que antecederam aquele período. O marco
histórico de sua vigência tem a função de demonstrar a enorme influência
da norma, tida como o grande símbolo liberal a ser seguido em Portugal,
Brasil, Itália e diversos outros países da Europa.
5 CONFRONTO NA PRAÇA DO COMÉRCIO
Os detalhes sobre os acontecimentos nesse momento variam
bastante nas fontes da época. Será utilizada a Gazeta do Rio, número 33, de
25 de abril de 1821, por ter uma narração bastante detalhada e ter sido
referendada por Mello Moraes (1871, p. 47-48) e ser condizente com o
narrado também por Cairú. Detalhes adicionais foram retirados da obra de
Tobias Monteiro (1981, p. 323-342).
Era próximo da meia-noite quando houve o retorno com o decreto.
Naquela altura haviam muitos boatos sobre uma formação militar
organizada para interromper a reunião com violência. O general Moraes
afirma que desconhece tal organização. Efetivamente, uma força havia sido
organizada no local onde estava o monarca, mas com finalidade defensiva.
No entanto, novas informações foram chegando ao rei e os ministros
durante a noite, inclusive o de que a população pretendia capturar o rei. Em
função delas, foi decidido que uma força militar se deslocaria ao local para
dissolver a reunião. Chegou a ser recebida uma segunda comissão vinda da
assembleia, que viera questionar sobre o deslocamento de forças armadas.
No entanto, acatando as ordens recebidas, as forças se posicionam na Praça
dos Mineiros e na Rua da Direita. Teria havido uma tentativa de fuga por
parte de algumas pessoas pela Rua do Sabão e também para lá foram
enviados militares. Depois desse posicionamento, se inicia a violência.
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Cerca de três horas da manhã, um soldado foi apunhalado.
Conforme o Coronel de Milícias Pereira Faro, o golpe havia sido dado pelo
negociante Miguel, da Rua de São Pedro, que foi morto logo a seguir por
outros militares (MONTEIRO, 1981, p. 334-338). A seguir, uma pistola é
disparada por outro amotinado na praça, mas ninguém é atingido. A calma
volta a reinar por alguns instantes, até que um dos eleitores foi à porta do
edifício e a fechou. A porta foi imediatamente arrombada pelos soldados e
foram então disparados quarenta tiros de espingarda sobre os que estavam
dentro. Supostamente, os oficiais não teriam sido capazes de conter o
movimento dos soldados. Outros amotinados ainda teriam sido mortos por
golpes de espada (ferro frio) ou morreriam afogados tentando fugir. Vários
fugiram pelas janelas do prédio. Ao todo, trinta pessoas faleceram no
episódio (GOMES, 2011, p. 283).
Às cinco horas, duas brigadas são enviadas para o largo do Paço e
do Róssio. Apesar dos cuidados, nenhum outro incidente violento ocorreria
naquele dia. Na parte de fora do prédio fora escrito “Açougue dos
Bragança”. Os comerciantes se5 recusariam a utilizar o prédio depois do
ocorrido e ele acabou sendo a Casa da Arrecadação (CAIRÚ, 1827, p. 82).
A Gazeta do Rio narra ainda que foram encontrados papeis apoiando
a proclamação da Constituição de Cádiz com os amotinados, que ainda
portavam armas de fogo e espada. É levantada a hipótese de que o
movimento e a exigência haviam sido premeditados. No entanto,
nunca foi realizado um procedimento de investigação das armas que
supostamente foram encontradas. Nenhum militar envolvido no
acontecimento foi julgado (CAIRÚ, 1827, p. 82).
5 REVOGAÇÃO
Cerca de oito horas da manhã, circulava um rascunho de decreto
revogando a Constituição de Cádiz. O Ministro Silvestre Pinheiro
supostamente se posicionou contra a revogação, porque a declaração do
dia anterior teria sido feita com liberdade e antes dos conflitos. O rei havia
decidido livremente aceitar a vigência da norma espanhola, mesmo
possuindo o poder de interromper a reunião que a exigia, como acabou
ocorrendo algumas horas depois. A aceitação havia sido feita em função de
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uma consulta pacífica e não deveria ser desfeita no dia seguinte. O monarca
não atendeu ao pedido do ministro e decidiu revogar seu decreto anterior.
Ao meio-dia do dia 22 de abril de 1821 a Constituição de Cádiz deixou
de viger no Brasil. Os responsáveis por sua outorga foram chamados de
mal-intencionados, desejosos de anarquia. A vigência da norma se deu por
um período extremamente curto, sem criar efeitos sobre o ordenamento
jurídico ou instituições. Eis o teor do decreto de revogação assinado por
João VI:
Subindo ontem à minha real presença uma
representação, e dizendo-se ser do povo, por meio de
uma deputação e formada dos eleitores das
paróquias, a qual me assegurava, que o povo exigiria
para a minha felicidade, e dele que eu determinasse,
que de ontem em diante este meu reino do Brasil
fosse regido pela Constituição espanhola, houve então
por bem decretar, que essa Constituição regesse até a
chegada da Constituição, que sábia e sossegadamente
estão fazendo as Cortes convocadas na minha muito
nobre e leal cidade de Lisboa: observando-se porém
hoje, que essa representação era mandada fazer por
homens mal-intencionados, e que queriam anarquia, e
vendo que meu povo se conserva, como eu lhe
agradeço, fiel ao juramento que eu com ele de
comum acordo prestamos na Praça do Rocio no dia
vinte e seis de fevereiro do presente ano: hei por bem
determinar, decretar e declarar por nulo todo o ato
feito ontem; e que o governo provisório fica até a
chegada da Constituição portuguesa, seja da forma
que determina o outro decreto, e instruções que
mando publicar com a mesma data deste, que meu
filho o príncipe real há de cumprir, e sustentar até
chegar a mencionada Constituição portuguesa.
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Palácio da Boa-vista, aos vinte e dois de abril de mil
oitocentos e vinte e um. Rei (BONAVIDES; AMARAL,
1821/2012, p. 494).
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Tropas permaneceram no local até as três horas da tarde, quando
Dom Pedro veio ler em pessoa o decreto revogando a Constituição.
Durante aquela madrugada, haviam sido presos Duprat, Macaboa, além dos
Generais Curado e Moraes. Eles seriam soltos no dia 27 de abril
(MONTEIRO, 1981, p. 339-340).
7 MOTIVOS PARA A VIOLÊNCIA
As pressões pela volta da família real à Portugal causavam dificuldades
desde o início de 1821. O príncipe e o rei queriam permanecer no Brasil.
Dom João VI desejara enviar o príncipe Dom Pedro à Portugal quando fez o
juramento parcial à Constituição em fevereiro de 1821. Já naquele
momento, é narrado que o príncipe desejava ficar e se tornar governante.
Aurelino Leal, por exemplo, narra o príncipe recebeu até o conselho de se
5
rebelar contra a decisão do pai.
Nesse cenário, é importante a figura do Conde dos Arcos, que teria
papel central nos incentivos à busca pelo poder por parte do príncipe (LEAL,
2002, p. 10-12). Dom Marcos de Noronha e Brito, oitavo Conde dos Arcos,
foi o último vice-rei do Brasil e designado governador da Bahia com
chegada da família real. Durante a estadia da Casa de Bragança, ele foi
nomeado ministro da Marinha e Ultramar, voltando para o Rio de Janeiro e
lá permaneceu durante os acontecimentos envolvendo as eleições gerais.
Ele era um político experiente e próximo do príncipe Dom Pedro. É narrado
que ele recebia visitas diárias do príncipe (MONTEIRO, 1981, p. 315).
A leitura do decreto de João VI no dia 21 de abril, que desencadeou o
movimento e resultou na outorga da Constituição de Cádiz, pode ser mais
um desenvolvimento ligado à busca de o rei permanecer no Brasil. A leitura
seria um meio para que ele pudesse se tornar mais simpático à população
(MELLO MORAES, 1171, p. 45) e algum movimento popular exigir sua
permanência. Esse seria o desejo do monarca (HOLANDA, 2011, p. 182).
Tobias Monteiro escreve que Dom João VI gostava de viver no Brasil, tinha
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medo de se afastar por temer o mar e havia algum receio de ser traído pelo
filho (1981, p. 225 e p. 322).
Tobias Monteiro narra que o rei tomara até conhecimento de um
folheto escrito por Francisco Cailhé de Geine, defendendo a permanência
de Dom João VI no Brasil. O rei teria autorizado sua divulgação por
concordar com o conteúdo (GOMES, 2011, p. 283-284). O acontecimento
violento encerrou todas as expectativas de permanecer na América, o
monarca embarcaria em seu navio em 25 de abril, apenas três dias após o
episódio.
Diversos historiadores atribuem ao príncipe a repressão violenta que
selaria a volta de Dom João VI. Isabel Lustosa afirma que a decisão de
enviar militares havia sido do rei, mas por insistência do príncipe (2006, p.
211). Gomes afirma que as tropas que atacaram estavam sob mando do
príncipe (2011, p. 283), Afonso Arinos de Mello Franco afirma também que
o coice das armas contra a população fora dado pelo príncipe (1994, p. 46).
Sérgio Buarque de Holanda sequer questiona a autoria do acontecimento,
afirmando que o príncipe acabou por mandar a tropa dissolver o comício
por impaciência (HOLANDA, 2011, p. 182). Por fim, Tobias Monteiro afirma
que o príncipe manda dissolver a assembleia até com o emprego da força
(MONTEIRO, 1891, p. 334).
Dentre os historiadores do período Mello Moraes afirma que esse foi
um ato intencional de Dom Pedro (1871, p. 46). Armitage tem a mesma
opinião, afirmando que o príncipe era o único a desejar a volta do monarca
para poder governar e não ser mais subordinado a Dom João VI. Conde de
Arcos é acusado de incitar o príncipe com o desejo de angariar poder para
si mesmo (ARMITAGE, 1837, p. 22). Em 22 de abril de 1821, o conde
conseguiu se tornar o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do
Reino, mas permaneceria no cargo apenas até 16 de janeiro de 1822,
quando tropas exigiram sua demissão logo após o Dia do Fico.
Visconde do Cairú é um dos que se posiciona de outra maneira. Ele
não retira a culpa do príncipe, mas afirma que o episódio permaneceria
incógnito, um assunto de governo, em que tudo fica entre reis e ministros.
Não há indicação de responsabilidades no autor, mas não houve tentativa
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de afirmar que uma ação política deliberada não pode ter sido planejada
(CAIRÚ, 1827, p. 82).
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O envolvimento do príncipe Dom Pedro no episódio da repressão
parece ter respaldo inclusive por uma correspondência enviada por ele para
o pai em 9 de outubro de 1821. Nela, ele afirma: “Tudo mais está
acomodado, porque têm medo da tropa portuguesa; bem dizia eu a Vossa
Majestade que necessitava da tropa neste país. Espero que eles não
queiram ver a peça do pano, do qual viram a amostra no dia 21 de abril”.
Um dos responsáveis por liderar o corpo militar que atuou durante
aquela noite, o Major Garcez, ainda teria espalhado na cidade que recebera
ordens do príncipe de matar todos os que estivessem no prédio. “Se
tivessem executado as ordens do Príncipe, teria morrido muito mais gente,
pois ele mandara matar a todos quantos se encontrassem na Bolsa”.
Atribui-se essa afirmação, no entanto, apenas ao desejo de não ver recair
sobre si a ira dos envolvidos. Tobias Monteiro afirma que a ordem de agir
militarmente provavelmente veio
5 do príncipe enquanto o rei e os ministros
se mostravam indecisos sobre a ação. Não há, no entanto, nenhum registro
do conteúdo dela e tudo indica que qualquer instrução foi feita apenas
oralmente (MONTEIRO, 1981, p. 341)
A principal hipótese sobre o ocorrido é a de que a repressão tenha
sido planejada para garantir que o João VI não saísse do episódio com um
ganho importante de simpatia e isso viabilizasse sua permanência definitiva
no Brasil. Os doutrinadores não apontam para documentos que
comprovem a hipótese, mas a partida do rei ocorreu três dias depois do
episódio. Os acontecimentos haviam criado uma séria dificuldade com
relação aos novos ministros apontados pelo monarca, e ele ainda temia por
atentados à sua vida. O príncipe Dom Pedro e o Conde dos Arcos haviam
sido os maiores vencedores nessa disputa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Constituição de Cádiz vigeu no Brasil por um período muito breve e
essa ocorrência não trouxe consequências sérias sobre o ordenamento
jurídico ou as instituições brasileiras. Por outro lado, o uso dessa norma
demonstra o quanto às ideias liberais haviam se desenvolvido no Brasil. O
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país ia rapidamente se tornando um adepto das ideias europeias, não era
um movimento que afetasse somente as elites, mas também a população
desejava uma Constituição.
A escolha da Constituição de Cádiz não foi acidental. Ela era uma das
normas mais influentes daquele período e fora extensivamente utilizadas
pelos portugueses em sua revolução. Apesar da pouca relevância com a
vigência, foram com as suas disposições que ocorreram as primeiras
eleições gerais do Brasil e mais tarde, ela ainda teria alguma influência
sobre o projeto da Assembleia Constituinte dissolvida. A norma servia de
inspiração para a população de diversos países, inclusive o Brasil.
O cenário da outorga apresentado pelos historiadores é conturbado.
Os fatos apresentados demonstram um ambiente de instabilidade da
família real. A decisão de João VI em discutir sua escolha de ministros com
a população dificilmente teria ocorrido sem as pressões por sua volta a
Portugal ocorrendo. Por seu lado, parece que as decisões do príncipe Dom
Pedro foram fundamentais para que o desenrolar violento do episódio se
concretizasse. Os movimentos políticos do início dos anos 1820 foram
determinantes para criar o ambiente no qual uma pequena revolta da
população fosse o suficiente para que a Constituição espanhola vigesse no
Brasil.
A outorga e o curto período de vigência da norma são, em suma, a
consequência de fatores importantes na história do Brasil. Devem ser
considerados o grande apelo popular que o liberalismo tinha enquanto
estavam ocorrendo esses fatos. Logo seria escrita a Constituição do
Império, em 1824, ainda sob alguma influência espanhola.
Também é importante demonstrar que a norma da Espanha pode ter
sido relevante para a elaboração de outros textos normativos daquele
período, pois ela era fonte de inspiração.
O texto espanhol não teve influência direta sobre o ordenamento
jurídico brasileiro durante sua vigência, mas indiretamente ele serviu como
guia para importantes ideias de liberdade. O Direito Constitucional deve ver
na Constituição de Cádiz um marco importante imediatamente anterior à
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primeira norma fundamental escrita no Brasil e um elemento relevante para
a sua compreensão.
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RESUMO: O presente artigo trata dos crimes de colarinho branco, cujo
termo surgiu para classificar condutas delituosas praticadas por pessoas de
alto
“status” social, objeto
de
estudo
de
Edwin
Sutherland,
sociólogo americano que apresentou a problemática da desigualdade
decorrente da punição desses ilícitos em diferentes classes sociais. Por meio
de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, buscou-se entender por que as
penas contra membros da camada
de maior poder econômico e político
5
não são efetivas, mesmo quando as condutas estão tipificadas na
legislação. Observou-se que os autores dos crimes de colarinho branco não
possuem, para o senso comum, o estereótipo de pessoas perigosas e que
as penas aplicadas a eles possuem um caráter meramente simbólico,
promovendo a impunidade.
Palavras-chave: Crimes de Colarinho Branco. Criminoso. Direito Penal.
ABSTRACT: This article deals with white collar crimes, wich term appered to
classify criminal conduct practiced by people of high social “status”, object
of study by Edwin Sutherland, American sociologist who presented the
problem of inequality arising from the punishment of these illicit in different
social classes.Product of a qualitative bibliographical research, it was sought
to understand why the penalties against members of the layer of greater
economic and political power are not effective, even when the conducts are
typified in the legislation, It was observed that white-collar offenders do not
have, for common sense, the stereotype of dangerous people and that the
penalties imposed on them are merely symbolic, promoting impunity.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. White Collar Crimes: Uma breve análise na
teoria de Sutherland. 3. O Estereótipo do sujeito criminoso. 4. Crítica ao
enquadramento penal dos crimes de colarinho branco. 5. Considerações
Finais. 6. Referências.

1. INTRODUÇÃO
Sutherland estabeleceu como crime de colarinho branco, os crimes
cometidos por pessoas de respeitabilidade no exercício de sua atividade
econômica e que atentam diretamente contra a economia de um país.
A expressão está estreitamente ligada aos colarinhos brancos das camisas
dos altos executivos.
Os métodos empregados por estes criminosos foram aprimorados e
várias tipificações foram criadas e definidas em lei. Todavia, não obstante
existirem diversas leis tratando sobre a punição dos criminosos, os mesmos
não são punidos de modo eficaz.
Para a população é um crime complexo, visto que, distintivamente dos
crimes comuns, os crimes de colarinho branco não precisam de violência
direta e são praticados por aqueles que dispõem de credibilidade da
sociedade e que exercem cargos de influência.
Para proceder à análise, este estudo está estruturado em três
capítulos. O primeiro capítulo aborda a definição dos crimes e as espécies
de delitos da legislação brasileira que se enquadram no conceito do
sociólogo estadunidense Edwin Sutherland, bem como, a explicação da
Teoria da Associação Diferencial, que esclarece a origem destes delitos.
O segundo capítulo se reserva a analisar o perfil do delinquente, que
com seu semblante benévolo e destituído de qualquer ética, possui um
amplo prestígio na sociedade, influenciando, inclusive, na aplicação da
norma penal.
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O terceiro e último capítulo versa sobre o enquadramento penal,
analisando como a impunidade dos criminosos de colarinho branco serve
de estímulo à criminalidade e à prática permanente de novos crimes.
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Enfim, objetivando aprofundar os temas seletividade e impunidade
nos crimes de colarinho branco, adotando como procedimento os métodos
histórico e bibliográfico, com a aplicação da doutrina, legislação brasileira e
artigos, a presente pesquisa apresenta um discurso combatente que
denuncia a existência destas práticas no seio da sociedade brasileira e
aponta a necessidade de rever a forma como as penas contra essas
condutas delituosas são aplicadas na prática.
2. WHITE COLLAR CRIMES: UMA BREVE ANÁLISE NA TEORIA DE
SUTHERLAND
Os crimes de colarinho branco se desenvolveram diferentemente dos
demais crimes. Sendo que, apenas no começo do século XX eles se
tornaram um dos focos de estudo da criminologia. Em 1930, a
5
criminalidade ainda era explicada como resultado de alguns elementos, tais
como classe, idade, fatores sociais e contato com a marginalidade. Assim,
ilustra Sutherland (1949, p.22):
[...] as patologias sociais que têm sido enfatizadas são
pobreza e, relacionada a ela, condições precárias de
habitação, falta de recreação organizada, falta de
educação e perturbações na vida familiar. As
patologias pessoais que têm sido sugeridas como
explicações do comportamento criminal eram, de
início anormalidades biológicas [...] a próxima
explicação foi inferioridade intelectual, e mais
recentemente instabilidade emocional. Algumas
dessas escolas acreditavam que patologias pessoais
eram herdadas e eram a causa da pobreza assim
como o comportamento criminal, enquanto outros
acreditavam que as patologias pessoais eram
produzidas pela pobreza e que esta patologia pessoal
contribuía para a perpetuação da pobreza [...].
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A terminologia “Crime do Colarinho Branco” ou “White Collar Crime”
como ficou conhecida, ganhou força em 1939 por Edwin Hardin Sutherland,
professor de sociologia da Universidade de Indiana, EUA, que durante o seu
pronunciamento no34º American Sociological Association, apresentou a
problemática da existência da decorrente desigualdade na punição desses
ilícitos em diferentes classes sociais. Sutherland continuou desenvolvendo
suas pesquisas e apenas dez anos depois, em 1949, publicou a clássica
obra White Collar Crime, em que tratou sobre o assunto com a devida
complexidade (SUTHERLAND, 1949).
O discurso do sociólogo estadunidense foi resultado de uma pesquisa
que investigou as decisões judiciais e administrativas, contra 70 empresas
dos Estados Unidos, nos ramos de mineração, manufatura e comércio e,
chegou ao desfecho de que o fator econômico não poderia servir como a
única causa para justificar a criminalidade, provando que os motivos
convencionais sobre os crimes eram insubsistentes, principalmente porque
as provas eram resultado de referências tendenciosas, porque os estudos
eram dirigidos somente à análise das classes mais baixas da sociedade
(SUTHERLAND apud VERAS, 2010).
Sendo assim, Sutherland definiu como sendo crime de colarinho
branco: “[...] un delito cometido por una persona de respeitabilidad y
estatus social alto en el curso de su ocupación” (SUTHERLAND, 2009, p.
9). Ou seja, um crime cometido por uma pessoa de respeitabilidade e
elevado status social, em razão da função que exerce(PIMENTEL, 1973).
Fundado em tais resultados, Sutherland remeteu-se que não há crime
ocasionado pela pobreza ou por fatores biológicos, já que pessoas de
classe social mais elevada também praticavam crimes (SHECAIRA, 2012).
Partindo dessa premissa, Sutherland promoveu a “Teoria da
Associação Diferencial”, estabelecendo que o comportamento delituoso se
aprende com o convívio entre indivíduos no mesmo meio social. Ou seja, a
conduta delituosa não é oriunda de aspectos biológicos específicos à
pessoa, é algo que se aprende por intermédio da socialização (BARATTA,
2004).
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Conforme assenta, Mônica Castagna Molina:
Os fundamentos da conduta humana são o resultado do
aprendizado proporcionado pela experiência cotidiana; ou
seja, o comportamento é constantemente promovido e
remodelado a partir das reações heteronômicas que a
conduta do agente provoca. A conduta criminal, pois, é um
hábito adquirido: num complexo processo de comunicação
social, o indivíduo aprende um comportamento criminoso, os
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valores criminais, as técnicas específicas e os mecanismos
subjetivos de racionalização de seu agir desviado. (MOLINA,
2006, p. 274).

Com base da Teoria da Associação Diferencial, foi possível revelar a
delinquência nas classes sociais mais elevadas, suprindo a falta de
justificativa que até então não havia (FELDENS, 2002).
A intitulação white collar crime afastou as teorias clássicas firmadas
5
por criminólogos e sociólogos anteriores
à Sutherland, diante da distinção
entre os fundamentos e decorrências inerentes aos delitos tradicionais e os
econômicos (ANYIAR DE CASTRO, 1983).
Assim, o real objetivo do autor era introduzir os crimes de colarinho
branco nas estatísticas criminais da época que só incluíam crimes comuns
praticados por indivíduos desfavorecidos, era fundamental que a lei
considerasse as condutas de colarinho branco como crime, para que a partir
da tipificação houvesse a punição (FRANÇA, 2014).
A partir do trabalho de Sutherland, o termo crime de colarinho branco
se propagou pelo mundo. No Brasil, a disciplina de Direito Penal Econômico
é atribuída a estudar os crimes relacionados com a ordem econômica, e os
delitos conexos (PRADO, 2013).
No direito brasileiro, a proporção de ocorrências socioeconômicas e as
particularidades dessa delinquência, ajustou alcunhar o Direito Penal
Econômico, tendo o Estado o dever e a proteção da ordem econômica, não
meramente por estar previsto na Constituição Federal, mas também por
versar interesses difusos pertinentes a toda população (CORREIA, 1998).
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O Código Penal Brasileiro de 1940, segundo Correia (1998),
expandiuconsideravelmente o rol dos crimes econômicos ao converter
delitos administrativos ou civis em delitos criminais. Com o surgimento de
modificações sociais, o Estado deparou-se com o dever de criminalizar
outras condutas, que não estavam em evidência na época da elaboração do
Código Penal.
Tais modernizações foram essenciais para a legislação progredir e se
desenvolver simultaneamente com os avanços da tecnologia e da
respectiva sociedade. Assim, importantes leis penais extravagantes
apareceram a partir da segunda metade do último século, demonstrando o
impulso desenvolvimentista no Brasil (SOUZA, 2007).
Para alguns doutrinadores, o crime de colarinho branco deve ser
considerado restritivamente, consistindo nas infrações penais cuja
objetividade esteja na ordem econômica. (FRAGOSO, 1982).
Porém a doutrina contrária, aceita um conceito amplo,
compreendendo a criminalidade de colarinho branco não apenas as
violações à ordem financeira e econômica, mas também a qualquer outro
bem jurídico, como administração pública, bastando que o autor aja no
âmbito prevalecendo-se de seu status social privilegiado (BOULLANGER,
2002).
Assim, de acordo com conceito originário de Sutherland e aos
doutrinadores que se valem do conceito amplo, os crimes de colarinho
branco, englobam, os seguintes crimes:
Os crimes contra a ordem econômica (Lei nº. 8.176/91); economia
popular (Lei nº. 1.521/51); crimes financeiros (Lei nº. 7.492/86); crimes
contra o consumidor (Lei nº. 8.078/90); crimes contra o mercado de valores
imobiliários (Lei nº. 6.385/76); crimes falimentares (Lei nº. 11.101/05); crimes
licitatórios (Lei nº. 8.666/93); crimes econômicos, tributários e contra as
relações de consumo (Lei nº. 8.137/90); crimes contra a ordem econômica
(Lei nº. 8.176/91); crimes ambientais (Lei nº. 9.605/98); crimes de lavagem
de dinheiro (Lei nº. 9.613/98).
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Os mencionados delitos representam, em termos de legislação penal
brasileira, a categoria do white collar crime, já que frequentemente são
praticados por pessoas de considerável prestígio social, no desempenho de
suas funções, e abusando de alguma relação de confiança (BARATTA, 2004).
3. O ESTEREÓTIPO DO SUJEITO CRIMINOSO
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Com a formação do capitalismo, a classe social em que o indivíduo
está estabelecido é primordial para a sua inserção social. No âmbito em que
tudo tem um valor, possuir recursos é o principal atributo para ser
respeitado e ter prestígio, além do mais, pouco implica a origem dos
recursos utilizados para esbanjar dinheiro, dos quais na maioria das vezes
são oriundos de crimes contra a ordem econômica, financeira e tributária
(BATISTA, 2003).
Diante disso, o criminoso do colarinho branco não se percebe como
tal, de acordo com Sutherland (apud GIRON, 2008), o agente de tal crime se
considera um mero violador da lei.
5

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Mir (1987 apud FELDENS, 2002)
leciona que este tipo de delinquente denota pouca culpa, uma vez que sua
consciência se identifica com a dos homens de negócio, buscando obter
lucro a qualquer preço. Sua obsessão por sucesso, seus desejos de riqueza
e poder, se sobressaem ao seu julgamento de certo ou errado.
O autor prossegue, citando a doutrina alemã de Mergen, que criou o
Psicograma de Mergen, que identifica os principais pontos a respeito do
criminoso de colarinho branco:
a)

materialismo: o delinquente de colarinho
branco apenas concede valor aos bens
materiais, apreciando os valores ideais,
intelectuais ou morais unicamente como meio
de enriquecer-se. Tal como o toxicômano,
necessita aumentar, sem cessar, a dose da
droga. Sua tensão psicológica se libera com a
ganância, sendo a sua psicologia, neste sentido,
similar a de um jogador;
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b)

egocentrismo e narcisismo: sua personalidade
não passa pelo primeiro estágio do
egocentrismo, sem desenvolvimento de sua
afetividade e sem abertura à vida racional. Seu
narcisismo lhe faz sentir-se medida e critério
dos demais, soberano e insensível a críticas;
c) dinamismo e audácia: são dotados de um
extremo dinamismo, próprio de seu caráter
primário e de seu otimismo egocêntrico, que o
impede de dosar os riscos. Essa vitalidade lhes
outorga facilidade de persuasão;
d) inteligência: são refinados, quiçá inteligentes,
mas raramente cultos. Sua inteligência é
dirigida ao êxito imediato. Não são violentos,
mas usam a sua inteligência contra o que seja
preciso sem inibição alguma;
e) periculosidade: em que pese observador
superficial os tenha como honoráveis cidadãos
favorecidos pelo destino, o certo é que a
combinação de uma forte potencialidade
criminal e uma grande capacidade de
adaptação social lhes faz um dos criminosos
mais perigosos. Sua periculosidade se acentua
ao ignorar todo limite ético;
f)
hipocrisia: sua imoralidade contrasta com seu
papel social de mecenas e homem alentador de
grandes causas;
g) neurose: a mania de lucro provoca deficiências
graves de afetividade que permite encontrar
neuróticos com dificuldades de comunicação
humana
e
com
um
característico
comportamento sexual de impotência;
h) carência de sentimento de culpabilidade:
comparado com o delito comum, o delito
econômico não provoca reação social, o que
explica que o autor careça de consciência de
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culpabilidade.
(BACIGALUPO apudFELDENS,
2002 p. 139-140).
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Há que se ressaltar, no entanto, que não se deve caracterizar o
criminoso de colarinho branco como um delinquente comum. Pois, em
consequência da camada social privilegiada que ocupa, o violador
econômico desfruta de amplo acesso às informações jurídicas e possui,
ainda, entendimento das consequências de seus atos ilícitos,
possuindo mais condições de racionalizar suas ações, no sentido de se
assegurar e presumir o efeito de sua ação delituosa, e com isto possui o
menor risco de ser criminalizado (ARGÜELLO, 2012).
Assim, conforme afirma Sutherland (apud PIMENTEL, 1973, p. 119120), os criminosos de colarinho branco são formados por uma “categoria à
parte, composta de pessoas bem-nascidas e bem-educadas”, de boa
vizinhança. O autor continua afirmando que esse indivíduo foi criado em lar
bem constituído. “Frequentaram boas escolas e ingressaram no mundo dos
negócios”, onde situações atípicas
foram-lhes induzindo a adoção desses
5
“comportamentos sistemático”, tornando-se, via de regra, como outro tipo
qualquer de aprendizado.
Ainda em Pimentel (1973, p. 121), encontramos a formação do caráter
do criminoso do colarinho branco, quando o autor comenta:
Corriqueiras infrações de trânsito, tais como a ultrapassagem
de veículos em lugar inadequado; estacionamento em local
proibido; abuso dos sinais acústicos; excesso de velocidade e
a direção de veículo motorizado sem a competente
habilitação, às vezes com a franca conivência dos pais, são
comportamentos que preparam o terreno para o afastamento
do jovem da esfera do respeito à lei e à ordem jurídica.

Neste raciocínio podemos inferir que, a partir de pequenas violações,
onde o autor do delito se vê impune, sentindo-se glorificado ao infringir
sem a devida punição, o violador terá seu comportamento reforçado,
distorcendo sua visão de ética partindo, daí, para delitos mais graves,
conforme descrito por Ferracuti (apudPIMENTEL, 1973):
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Percebe-se, assim, que o criminoso de colarinho branco não
se dá conta, inteiramente, da reprovabilidade do seu
comportamento, pois o desvio ético é subjetivamente
justificado pela prevalência dos motivos que levam o agente a
desrespeitar as regras morais ou jurídicas que ordenam
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conduta diversa.

Em consequência de o criminoso passar quase que despercebido no
meio social em que vive, sua ação delituosa é bem mais perigosa que a dos
criminosos comuns, uma vez que nem sempre sabemos quem são estes. É
este criminoso que deve ser realmente combatido, com bastante
habilidade, pois qualquer ação errônea é capaz de isentá-lo cada vez mais,
ante o imenso amparo que ele goza na sociedade (CASTRO apud FISCHER,
2006).

4. CRÍTICA

AO

ENQUADRAMENTO

PENAL

DOS

CRIMES

DE

COLARINHO BRANCO
Na concepção da criminalidade do colarinho branco, se faz
imprescindível entender a lógica da seletividade do sistema penal,
considerando-se a baixa repercussão dos delitos cometidos pelos
prestigiados da alta sociedade, nas diferentes dimensões do sistema penal,
conforme asseverado pelo estudo produzido por Sutherland (ANDRADE,
2003).
De acordo com o que prevê a Carta Magna e a Lei Penal, não deve
existir distinção, inclusive durante a incriminação de qualquer indivíduo, o
Estado, sendo o detentor do direito de punir e o fazendo por meio do
Direito Penal, determina um controle de ações consideradas desviantes
socialmente, dando origem aos tipos penais (ANDRADE, 2003).
Contudo, as prioridades persecutórias do sistema penal brasileiro
estão longe de uma proporcionalidade na distribuição da justiça penal, pois
a própria legislação estabelece vantagens incompatíveis com a busca de
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uma sociedade pacífica. Tais benefícios por vezes são dirigidos a um
determinado grupo de pessoas, excluindo-se outras (ARAÚJO, 2010).
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Basta uma simples análise nas Leis que regulam a ordem financeira e
econômica e o Código Penal, que se verifica a desproporcionalidade dos
tipos penais. Não obstante que a consumação de crimes violentos, produz
uma comoção significativa na sociedade, mas, os reflexos causados em toda
a sociedade pelas práticas de condutas, especificamente contra o sistema
financeiro, são lesivos a estrutura política do Estado, atingindo os interesses
difusos e coletivos da sociedade (NEPOMUCENO, 2004).
O criminoso de colarinho branco é detentor de benefícios estipulados
em lei, tais como penas menores para condutas análogas às cometidas por
pessoas desfavorecidas, já o indivíduo tachado como indesejável é
escolhido para ser o cliente apto da repressão penal do Estado,
promovendo assim a seletividade do sistema penal, não somente pelos
tipos de comportamentos descritos na lei, mas também pela própria
formulação técnica dos tipos legais
5 (ZAFFARONI, 2015).
O direito penal não defende todos e somente os bens
essenciais, nos quais estão igualmente interessados todos os
cidadãos, e quanto pune as ofensas aos bens essenciais faz
com intensidade desigual e de modo fragmentário; b) a lei
penal não é igual para todos; o status de criminoso é
distribuído de modo desigual entre os indivíduos; e c) o grau
efetivo de tutela e a distribuição do status de criminoso é
independente da danosidade social das ações e da gravidade
das infrações à lei, no sentido de que estas não constituem a
variável

principal

da

reação

criminalizante

e

da

sua

intensidade. (BARATTA, 2011, p. 45).

Tem-se, por exemplo, o art. 34 da Lei 9.249/95 que prevê a extinção
da punibilidade em crimes contra o sistema tributário caso o valor seja
devolvido antes do recebimento da denúncia:
Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei
nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e na Lei nº 4.729, de 14
de julho de 1965, quando o agente promover o pagamento
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do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes
do recebimento da denúncia.
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Do artigo supracitado, pode-se verificar que para os provenientes da
classe economicamente elevada, é permitida a “oportunidade” de pagar o
tributo, que é o objeto da infração penal, e assim será extinta a sua
punibilidade.
Mas para os provenientes da classe social inferior a consequência do
crime é a provável reclusão, de acordo com o art. 16 do Código Penal que
versa sobre o arrependimento posterior, que ocorre após a consumação do
delito, quando cometido sem violência ou grave ameaça, mas se o agente
repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia, aplica-se
apenas a redução da pena de um a dois terços (FELDENS, 2002).
A extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo
sonegado faz com que haja a impressão de que pessoas com
melhor poder aquisitivo podem pagar para não serem
punidos. Reforçando a ideia de que o ladrão comum será
processado e julgado pelo Estado mesmo que devolva o
dobro do que roubou, mas o sonegador fiscal que lesou toda
sociedade sairá impune se pagar o valor omitido (FELDENS,
2002, p. 69).

Assim, é possível perceber que ao não estabelecer penas adequadas
aos crimes de colarinho branco, favorece a classe social elevada e não os
rotula como criminosos, pois suas condutas delituosas são consideradas
sem importância cominando assim a penas mais brandas (NEPOMUCENO,
2004).
Feldens (2002, p. 180) leciona que:
Este processo representa uma verdadeira despenalização de
condutas que ofendem de forma inescrupulosa os bens
jurídicos coletivos mais “caros” à sociedade brasileira.
Curiosamente, esse episódio de ‘civilização’ do Direito Penal
aproveita exclusivamente aos autores dos crimes de colarinho
branco. As modificações legislativas que veiculam essa
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civilização

vêm

dar-se concidentemente

em

momento

histórico em que o Direito Penal principia por alcançar sua
maturidade,

lançando-se ao

sancionamento

de

crimes

praticados em detrimento da ordem econômico-tributária e
do sistema financeiro.
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Nesse sentido, percebemos que a população prisional, principalmente
no Brasil, é composta em sua quase totalidade por um público pouco
detentor de bens. Assim, num contexto de manutenção de sociedade
capitalista, o sistema penal tolera algumas ilegalidades, simplesmente por
serem úteis. Dessa forma entende-se por que os criminosos do colarinho
branco “não detêm de espaço” para fazer parte das estatísticas criminais,
haja vista serem eles os geradores do capital, e nesse âmbito, não haveria
razão para a sua criminalização e consequentemente o encarceramento
(ZAFFARONI, 1991).
Para Mellin (2016, p. 40) discorre que:
Com base 5 em uma ótica criminológica que parte da
orientação marxista, é possível perceber a existência de um
Direito Penal de classes, que aprofunda cada vez mais as
desigualdades entre as pessoas, no que se refere às classes a
que pertencem, no tratamento dispensado às variadas
naturezas delitivas consolidadas no Código Penal e em leis
esparsas. O que se afirma é que a sujeição desses aparatos
legais ao capital parece tornar a repressão à criminalidade
econômica um embuste, deslegitimando o próprio Direito e
seu discurso igualitário, na medida em que torna inócua sua
finalidade precípua, que consiste em reprimir as práticas
delituosas existentes na sociedade independentemente da
condição pessoal de seus autores.

Por fim, pode-se concluir que há um tratamento legislativo e
jurisdicional que tem privilegiado a camada social mais elevada, se valendo
da justificativa de que no caso de tais discrepâncias se tornarem
diferenciadas pelo sistema penal, haveria um enfraquecimento das classes
dominantes, tornando-as fragilizadas (ARAÚJO, 2010).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ante o que se pode observar, constata-se que o criminoso de
colarinho branco possui tratamento especial, isto é, um escudo que o
imuniza contra ao aparato penal. As conclusões do estudo de Sutherland
demonstram justificativas para este posicionamento do sistema penal. Ao
se considerar que esse criminoso vem de uma classe social privilegiada, o
excluindo do processo de criminalização.
Essa desigualdade é criada pelo próprio sistema que se incumbe de
desenvolver mecanismos para essa distinção. A não penalização dos crimes
de colarinho branco não alcança maior relevância por serem praticados por
membros de uma camada detentora de maior poder econômico e político,
capazes de controlar os mecanismos de senso comum.
Por fim, a ineficiência punitiva do sistema penal em relação aos crimes
de colarinho branco é clara e deve ser dialogada e consequentemente
modificada, até mesmo para impossibilitar a permissão de privilégios
penitenciários a essa classe, uma vez que na maioria das vezes as penas são
aplicadas no mínimo possível, e acabam sendo substituídas por penas
restritivas de direito, pois esses fatores impedem o combate ao crime,
porque mesmo condenando os responsáveis pelos delitos, muitos não
cumprem a pena.
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RESUMO: O presente artigo aborda a questão da judicialização da saúde
na perspectiva do acesso a medicamentos não previstos na lista de
fornecimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse diapasão,
procurou-se realizar uma análise panorâmica sobre o sistema público de
saúde brasileiro bem como em relação às peculiaridades advindas da
intervenção do Poder Judiciário5 na garantia do direito à saúde. Ao cabo,
examinou-se as principais decisões judiciais sobre o tema no âmbito dos
Tribunais Superiores.
Palavras-chave: Judicialização
Medicamentos.
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SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 DO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE (SUS)
BRASILEIRO E DA POLÍTICA DE ACESSO A MEDICAMENTOS. 3
DA
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA GARANTIA DO DIREITO À
SAÚDE. 4 DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 5
CONCLUSÃO. 6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1

INTRODUÇÃO
Consectário do princípio da dignidade da pessoa humana, o

direito à saúde está previsto no artigo 196 da Carta Magna como direito de
todos e dever do Estado, cabendo a este a sua promoção mediante
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políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos além do acesso universal e igualitário.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Nada obstante, o cenário político-social brasileiro revela
enormes dificuldades por parte do Poder Público no cumprimento de seus
deveres institucionais, cabendo à população interessada socorrer-se do
processo judicial como forma de garantir a plena efetivação do direito à
saúde.
Neste meandro, o presente artigo pretende analisar o
fenômeno da judicialização da saúde com ênfase nas demandas por
medicamentos não previstos na lista de fornecimento gratuito do Sistema
Único de Saúde (SUS).
2

DO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE (SUS) BRASILEIRO E DA
POLÍTICA DE ACESSO A MEDICAMENTOS

O Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro é formado pelo
conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração
direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. Trata-se de
um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo que garante o
acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.
Antes de sua criação, entretanto, a política de proteção à
saúde resumia-se a políticas preventivas, a exemplo das campanhas de
vacinação, enquanto que os tratamentos ambulatoriais para a população
indigente incumbiam às instituições filantrópicas. Denominava-se
população indigente aqueles que não contribuíam com a previdência social,
eis que o sistema de saúde não era gratuito, mas sim contributivo, além de
ser gerenciado pelo extinto Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social (INAMPS).
Todavia, após um longo processo de debate envolvendo a
participação de diversos setores da sociedade, as Leis Federais
nº. 8.080 e 8.142 fundaram, em 1990, o SUS em todo o território brasileiro.
O Sistema trouxe a visão da saúde como direito a ser garantido pelos
284
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

princípios de universalidade, integralidade, equidade, descentralização e
participação social. Dessa forma, permitiu-se que toda a população tivesse
acesso ao sistema público de saúde.
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Nesse contexto, a rede que compõem o SUS é ampla e
abrange tanto ações como serviços de saúde. Integra a atenção básica,
média e alta complexidades, os serviços urgência e emergência, a atenção
hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e
ambiental e assistência farmacêutica.
Encontra-se ainda dentro do escopo de ações prestadas pelo
SUS a política de acesso a medicamentos nos termos do artigo 200, inciso I
da Constituição Federal:

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete,
além de outras atribuições, nos termos da lei:
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos
e substâncias de interesse para a saúde e participar da
5
produção
de
medicamentos,
equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
Do mesmo modo, o fornecimento de medicamentos pela rede
pública de saúde é assegurado pela Lei nº. 8.080/90 nos seguintes
dispositivos:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde
consiste na formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de
doenças e de outros agravos e no estabelecimento de
condições que assegurem acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para a sua
promoção, proteção e recuperação.
[...]
Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados por órgãos e instituições públicas federais,
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estaduais e municipais, da Administração direta e
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público,
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as
instituições públicas federais, estaduais e municipais
de controle de qualidade, pesquisa e produção de
insumos, medicamentos, inclusive de sangue e
hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
[...]
Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação
do Sistema Único de Saúde (SUS):
I - a execução de ações:
[...]
) de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica;
[...]
VI - a formulação da política de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de
interesse para a saúde e a participação na sua
produção;
Em 2011, ainda foi editada a Lei nº 12.401/2011 que
incluiu diversos dispositivos na Lei nº 8.080/90 tratando sobre a
assistência terapêutica e prevendo o fornecimento de
medicamentos. Nesse aspecto, incluiu-se o artigo 19-M com a
seguinte redação:

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que
se refere a alínea d do inciso I do art. 6º consiste em:
I - dispensação de medicamentos e produtos de
interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em
conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas
em protocolo clínico para a doença ou o agravo à
saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em
conformidade com o disposto no art. 19-P;
(...)
O artigo 19-P da mesma lei, por sua vez, afirma que a
dispensação, ou seja, o fornecimento de medicamentos será
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efetuado com base no protocolo clínico ou de diretriz terapêutica e,
na falta disso, com base nas relações de medicamentos do SUS:
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Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de
diretriz terapêutica, a dispensação será realizada:
I - com base nas relações de medicamentos
instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as
competências estabelecidas nesta Lei, e a
responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na
Comissão Intergestores Tripartite;
II - no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal, de forma suplementar, com base nas relações
de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais
do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será
pactuada na Comissão Intergestores Bipartite;
III - no âmbito de cada Município, de forma
suplementar, com base nas relações de medicamentos
instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a
5
responsabilidade
pelo fornecimento será pactuada no
Conselho Municipal de Saúde.
Já o artigo 19-Q da lei trata sobre o procedimento para
incorporação, exclusão
medicamentos:

ou

alteração,

pelo

SUS,

de

novos

Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a
alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos
e procedimentos, bem como a constituição ou a
alteração de protocolo clínico ou de diretriz
terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde,
assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias no SUS.
No Brasil, as políticas de medicamentos foram introduzidas a
partir da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) com
supedâneo no conceito de medicamento essencial. Nesse aspecto, segundo
o Ministério da Saúde:

“A RENAME deve ser o instrumento mestre para
as ações de planejamento, seleção de medicamentos
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e de organização da assistência farmacêutica no
âmbito do SUS. Aos gestores estaduais e municipais,
deve subsidiar a elaboração e pactuação de suas
Relações de Medicamentos. Às equipes de saúde, em
especial aos prescritores, a RENAME, juntamente com
o Formulário Terapêutico Nacional, pode ser um
importante auxilio na escolha da melhor terapêutica. À
população e usuários do SUS, a RENAME expressa um
compromisso
com
a
disponibilização
de
medicamentos selecionados nos preceitos técnicocientíficos e de acordo com as prioridades de saúde
de nossa população”
A definição dos medicamentos essenciais no âmbito do SUS é
realizada em conformidade com a sua importância na saúde pública,
evidência sobre a eficácia e segurança e os estudos comparativos de custo
efetividade.
Ocorre que, a despeito da padronização proposta pelo
RENAME, o SUS não tem conseguido atender a toda a população brasileira
de modo eficiente.
São frequentes as notícias midiáticas de filas nos hospitais e
filas nos postos de saúde, listas intermináveis de atendimento para
realização de cirurgias e para obtenção de medicamentos. Essa baixa
resolutividade na garantia de direitos básicos culminou na reivindicação
cada vez mais frequente por parte da sociedade pela tutela judicial da
saúde.
3

DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA GARANTIA DO
DIREITO À SAÚDE

Conforme verificado, apesar de assegurada pela Carta Magna
e pela legislação infraconstitucional, a política de acesso a medicamentos
junto ao SUS não tem conseguido atender às necessidades de toda a
população.

288
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

Diversos fatores podem contribuir para a reduzida eficiência
do SUS quanto a tal fato como: o desconhecimento ou a não adesão dos
prescritores às listas de medicamentos disponíveis, as falhas na oferta no
seu tempo devido e a pressão do setor produtivo em prol do uso de
fármacos não contemplados nas listas.
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Em razão disso, tem sido cada vez mais frequente a
judicialização da saúde como forma de garantia dos direitos básicos à
população necessitada.
Sobre o tema, Luciano Chaves de Farias ensina que:

“a intervenção do Poder Judiciário, mediante
determinações à Administração Pública, almeja,
primordialmente, a concretização dos direitos
previstos na Constituição. Essa intervenção pode ser
chamada de judicialização, quando, por sua
magnitude ou abrangência, implica a transferência
5
para o Judiciário de decisões que caberiam aos
Poderes Executivo e Legislativo”.
A deficiência na prestação dos serviços de saúde pelo Estado,
incluindo a assistência farmacêutica e medicamentosa, sem sombra de
dúvidas ameaça o direito à vida e, em muitos casos, é capaz de produzir
lesão irreparável a esse direito.
Deste modo, afigura-se legítima a intervenção jurisdicional
com fundamento no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional
insculpido no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito;
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A seu turno, o Poder Público utiliza-se do princípio da reserva
do possível com o intuito de justificar a impossibilidade de fornecimento de
medicamentos fora da listagem prevista no RENAME.
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De maneira geral, aludido princípio se refere à possibilidade
de atuação do Estado quanto ao cumprimento de determinados direitos, a
exemplo dos direitos sociais, em decorrência da finitude dos recursos
públicos.
O jurista português José Joaquim Gomes Canotilho é um dos
críticos acerca do aludido princípio ao afirmar o seguinte:

Rapidamente se aderiu à construção dogmática
da reserva do possível (Vorbehalt des Möglichen) para
traduzir a ideia de que os direitos sociais só existem
quando e enquanto existir dinheiro nos cofres
públicos. Um direito social sob “reserva dos cofres
cheios” equivale, na prática, a nenhuma vinculação
jurídica.
É bem verdade que o Poder Público dispõe de uma carteira
limitada de recursos para a efetivação dos direitos sociais, todavia tal poder
jamais
pode
isentar-se
do
cumprimento
das
obrigações
constitucionalmente previstas assim como deve adotar medidas positivas
para um adequado planejamento financeiro de modo a propiciar aos
cidadãos condições para o exercício de uma vida digna.
É nesse sentido que, em contraposição ao princípio da reserva
do possível, desenvolveu-se a garantia do mínimo existencial como sendo
um pressuposto para a fruição da liberdade bem como para a participação
democrática na vida pública. Ademais, a sua garantia, além de instrumental
para a liberdade e para a democracia, pode ser concebida como um fim em
si mesma, no marco de uma concepção de justiça social que leve a sério as
necessidades e o sofrimento humano.
Uma ótima definição do mínimo existencial pode ser colhida
em decisão da Corte Constitucional da Colômbia (Sentença C-776, de 2003):
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“O objeto do direito fundamental ao mínimo vital
abarcar todas as medidas positivas ou negativas
constitucionalmente ordenadas com o fim de evitar
que a pessoa se veja reduzida em seu valor intrínseco
como ser humano devido a não contar com as
condições materiais que a permitam levar uma
existência digna (...) A dimensão positiva deste direito
fundamental
pressupõe
que
o
Estado
e,
ocasionalmente, os particulares (...) estejam obrigados
a subministrar a pessoa que se encontre em situação
na qual ela mesmo não pode atuar autonomamente e
que compromete as condições materiais da sua
existência, as prestações necessárias e indispensáveis
para sobreviver dignamente e evitar sua degradação
ou aniquilamento como ser humano.”
Quanto a tal garantia, a doutrina e a jurisprudência nacional e
comparada vêm reconhecendo
5 a legitimidade e a necessidade de
intervenção do Poder Judiciário diante de violações comissivas ou omissivas
perpetradas pelos demais Poderes do Estado. Isto porque o mínimo
existencial, pela sua relevância para a dignidade humana, liberdade e
exercício de democracia, não pode ficar à mercê da vontade das maiorias
legislativas de ocasião, nem dependente dos caprichos e preferências dos
administradores públicos.
O Supremo Tribunal Federal vem seguindo esta linha em
reiterados julgados, consoante revelam as seguintes ementas:

EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E
DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA
DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS,
QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE
GOVERNAMENTAL.
DIMENSÃO
POLÍTICA
DA
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO
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ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS
SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER
RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO
LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA
CLÁUSULA
DA
"RESERVA
DO
POSSÍVEL".
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS
INDIVÍDUOS,
DA
INTEGRIDADE
E
DA
INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR
DO
"MÍNIMO
EXISTENCIAL".
VIABILIDADE
INSTRUMENTAL
DA
ARGÜIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
NO
PROCESSO
DE
CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS
(DIREITOS
CONSTITUCIONAIS
DE
SEGUNDA
GERAÇÃO). (ADPF 45, Ministro Celso Mello, DJ de
04/05/2004)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ
SEIS ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E
EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO
ASSEGURADO
PELO
PRÓPRIO
TEXTO
CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV)- COMPREENSÃO
GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO
- DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO
PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF,
ART. 211, § 2º)- RECURSO IMPROVIDO. [ ] - Embora
resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e
Executivo, a prerrogativa de formular e executar
políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao
Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases
excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas
públicas definidas pela própria Constituição, sejam
estas
implementadas
pelos
órgãos
estatais
inadimplentes, cuja omissão - por importar em
descumprimento dos encargos político-jurídicos que
sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se
apta a comprometer a eficácia e a integridade de
direitos sociais e culturais impregnados de estatura
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constitucional. A questão pertinente à "reserva do
possível". (STF - ARE: 934671 SP - SÃO PAULO
0038539-97.2012.8.26.0007, Relator: Min. ROBERTO
BARROSO, Data de Julgamento: 29/02/2016, Data de
Publicação: DJe-040 03/03/2016)
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A missão de realizar o sopesamento entre a reserva do
possível e o mínimo existencial corresponde a uma árdua tarefa que não
resume unicamente ao campo jurídico, devendo a autoridade competente
cuidadosamente avaliar os benefícios e prejuízos advindos de sua atuação.
Nesse aspecto, enfatiza-se a previsão constante do artigo 22
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº. 4.657,
de 4 de setembro de 1942):

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão
pública, serão considerados os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor e as exigências das
5
políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos
direitos dos administrados.
A seguir, analisa-se como a jurisprudência do Tribunais
Superiores vem analisando as demandas judiciais referentes à garantia do
direito à saúde especialmente no tocante aos medicamentos fora da
listagem de fornecimento gratuito do SUS.
4

DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
No contexto do Supremo Tribunal Federal, tem-se
observado que a tendência inicial se direcionava à salvaguarda do
direito à saúde, independentemente do princípio da reserva do
possível.
Cita-se, para tanto, a decisão adotada no bojo do
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº. 271.286/RS, em 02
de agosto de 2000:

EMENTA: AIDS/HIV. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE
MEDICAMENTOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES.
LEGISLAÇÃO
COMPATÍVEL
COM
A
TUTELA
CONSTITUCIONAL DA SAÚDE (CF, ART. 196).
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PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - A
legislação que assegura, às pessoas carentes e
portadoras do vírus HIV, a distribuição gratuita de
medicamentos destinados ao tratamento da AIDS
qualifica-se como ato concretizador do dever
constitucional que impõe ao Poder Público a
obrigação de garantir, aos cidadãos, o acesso
universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
Precedentes (STF). - O direito à saúde - além de
qualificar-se como direito fundamental que assiste a
todas as pessoas - representa conseqüência
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder
Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação no plano da organização federativa brasileira,
não pode mostrar-se indiferente ao problema da
saúde da população, sob pena de incidir, ainda que
por omissão, em censurável comportamento
inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde
traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o
Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem
incumbe formular - e implementar - políticas sociais e
econômicas que visem a garantir a plena consecução
dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição
da República. DECISÃO: Trata-se de recursos
extraordinários, que, interpostos pelo Estado do Rio
Grande do Sul e pelo Município de Porto Alegre,
buscam reformar decisão proferida pelo Tribunal de
Justiça local (fls. 369/372), consubstanciada em
acórdão que reconheceu incumbir, a essas unidades
federadas, com fundamento no art. 196 da
Constituição da República, a obrigação de fornecerem,
gratuitamente,
medicamentos
necessários
ao
tratamento da AIDS, nos casos que envolverem
pacientes destituídos de recursos financeiros e que
sejam portadores do vírus HIV. Sustenta-se, na
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presente sede recursal extraordinária, que o acórdão
ora questionado teria desrespeitado o princípio da
legalidade, circunstância essa que justificaria a reforma
da decisão emanada do Tribunal a quo. Entendo não
assistir razão aos ora recorrentes, eis que eventual
interpretação desfavorável das leis não pode ser
invocada pela parte sucumbente como ato
caracterizador de ofensa ao postulado constitucional
da legalidade (Ag 159.081-SP (AgRg), Rel. Min. CELSO
DE MELLO). No caso, a alegação de ofensa ao
princípio da legalidade não basta, só por si, para
viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. É que a
interpretação judicial de normas legais - por situar-se
e projetar-se no âmbito infraconstitucional - culmina
por exaurir-se no plano estrito do contencioso de
mera legalidade, desautorizando, em conseqüência, a
utilização do apelo extremo, consoante adverte o
magistério5 jurisprudencial desta Suprema Corte (Ag
192.995-PE (AgRg), Rel. Min. CARLOS VELLOSO). Na
realidade, o Supremo Tribunal Federal, por mais de
uma vez, já acentuou que o procedimento
hermenêutico do Tribunal inferior - que, ao examinar
o quadro normativo positivado pelo Estado, dele
extrai a interpretação dos diversos diplomas legais
que o compõem, para, em razão da inteligência e do
sentido exegético que lhes der, obter os elementos
necessários à exata composição da lide - não
transgride, diretamente, o princípio da legalidade (Ag
161.396-SP (AgRg), Rel. Min. CELSO DE MELLO). É por
essa razão - ausência de conflito imediato com o texto
da Constituição - que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal vem enfatizando que "A boa ou má
interpretação de norma infraconstitucional não enseja
o recurso extraordinário, sob color de ofensa ao
princípio da legalidade (CF, art. 5º, II)" (RTJ 144/962,
Rel. Min. CARLOS VELLOSO - grifei). Há, ainda, a
295
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

incidir na presente causa, como obstáculo insuperável
ao conhecimento do recurso extraordinário interposto
pelo Estado do Rio Grande do Sul, o enunciado
inscrito na Súmula 283/STF, cujo teor revela ser
inadmissível o apelo extremo, quando a decisão
recorrida - como no caso - assentar-se em mais de um
fundamento suficiente, apto, por si só, a conferir, a tal
ato decisório, existência autônoma. Com efeito, o
acórdão emanado do Tribunal local, como assinalado,
também
possui
fundamento
de
caráter
infraconstitucional (fls. 370/371), pois o julgamento
nele consubstanciado encontra suporte em legislação
ordinária editada pela União Federal (Lei nº 9.313/96)
e pelo Estado do Rio Grande do Sul (Lei nº 9.908/93):
"O direito à saúde é direito fundamental do ser
humano, corolário do direito à vida. As disposições
constitucionais neste sentido são auto-aplicáveis,
dado a importância dos referidos direitos. Não há
como afastar a responsabilidade dos entes públicos
para com o problema da saúde. A responsabilidade
do Estado em fornecer os medicamentos excepcionais
às pessoas carentes está por demais clara, tendo em
vista o disposto na Lei-RS 9.908/93. Esta Lei, não é
demais ressaltar, impõe ao Estado a distribuição dos
medicamentos de forma gratuita às pessoas que não
puderem prover as despesas dos referidos
medicamentos, sem privarem-se dos recursos
indispensáveis ao próprio sustento de sua família. O
estabelecimento, pela Lei 9.313/96, de solidariedade
passiva entre a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios pelo tratamento dos doentes de AIDS e
portadores do HIV não tirou a responsabilidade do
Estado. O que esta Lei fez foi determinar que estes
entes são solidários na resolução do problema em
questão, permitindo que os doentes possam optar
entre um ou todos os integrantes do SUS. Por via de
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conseqüência, o Município de Porto Alegre também é
parte legítima. Os convênios celebrados implementam
o Sistema Único de Saúde, permitindo que o Estado
repasse as verbas recebidas ao Município, o que não
significa que o administrador estadual possa se eximir
de suas obrigações para com a saúde da população,
estando incluídos nesta os pacientes HIV/AIDS. A
responsabilidade de um órgão público não exime a de
outro." (grifei) Ressalte-se, por necessário, que o
Estado do Rio Grande do Sul, embora podendo
questionar, em sede de recurso especial, esse
fundamento de índole meramente ordinária, deixou
de fazê-lo, viabilizando, desse modo, em função da
própria ausência de impugnação recursal específica, a
subsistência autônoma do acórdão emanado do
Tribunal local. Cabe destacar, ainda, que a alegação de
desrespeito ao art. 37, XXI e ao art. 167, I e VI, ambos
5
da Constituição
Federal, não basta, só por si, para
legitimar o acesso à via recursal extraordinária, pois,
acaso configurada a suposta transgressão, esta
importaria,
quando
muito,
em
situação
caracterizadora de conflito indireto com o texto da
Carta Política, insuficiente para justificar a utilização
do apelo extremo (RTJ 105/704 - RTJ 127/758 - RTJ
132/455). Com efeito, basta examinar-se o acórdão
ora recorrido, para confirmar-se tal asserção (fls. 371):
"Por derradeiro, a licitação não se faz necessária para
a aquisição dos medicamentos, pois ela é dispensada
nos casos de emergência ou de calamidade pública,
quando caracterizada a urgência do atendimento de
situação que possa causar prejuízo ou comprometer a
segurança das pessoas. Também com estes
argumentos afastam-se as assertivas de inexistência
de previsão orçamentária." De qualquer maneira, no
entanto, mesmo que tais aspectos formais pudessem
ser afastados, ainda assim revelar-se-ia inacolhível a
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postulação recursal deduzida pelo Estado do Rio
Grande do Sul e pelo Município de Porto Alegre,
especialmente em face do mandamento constitucional
inscrito no art. 196 da Constituição da República, que
assim dispõe: "Art. 196. A saúde é 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." (grifei) Na realidade, o cumprimento do
dever político-constitucional consagrado no art. 196
da Lei Fundamental do Estado, consistente na
obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde,
representa fator, que, associado a um imperativo de
solidariedade social, impõe-se ao Poder Público,
qualquer que seja a dimensão institucional em que
este atue no plano de nossa organização federativa. A
impostergabilidade da efetivação desse dever
constitucional desautoriza o acolhimento dos pleitos
recursais ora deduzidos na presente causa. Tal como
pude enfatizar, em decisão por mim proferida no
exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal,
em contexto assemelhado ao da presente causa (Pet
1.246-SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à
vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo
inalienável assegurado a todos pela própria
Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou
fazer
prevalecer,
contra
essa
prerrogativa
fundamental, um interesse financeiro e secundário do
Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao
julgador uma só e possível opção: aquela que
privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde
humana, notadamente daqueles que têm acesso, por
força de legislação local, ao programa de distribuição
gratuita de medicamentos, instituído em favor de
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pessoas
carentes.
A
legislação
gaúcha
consubstanciada nas Leis nºs 9.908/93, 9.828/93 e
10.529/95 -, ao instituir esse programa de caráter
marcadamente social, dá efetividade a preceitos
fundamentais da Constituição da República (arts. 5º,
caput, e 196) e representa, na concreção do seu
alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à
vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas
que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua
essencial dignidade. Cumpre não perder de
perspectiva que o direito público subjetivo à saúde
representa
prerrogativa
jurídica
indisponível
assegurada à generalidade das pessoas pela própria
Constituição da República. Traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade
deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a
5
quem incumbe
formular - e implementar - políticas
sociais e econômicas que visem a garantir, aos
cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência
médico-hospitalar. O caráter programático da regra
inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por
destinatários todos os entes políticos que compõem,
no plano institucional, a organização federativa do
Estado
brasileiro
(JOSÉ
CRETELLA
JÚNIOR,
"Comentários à Constituição de 1988", vol. VIII/43324334, item n. 181, 1993, Forense Universitária) - não
pode converter-se em promessa constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um
gesto irresponsável de infidelidade governamental ao
que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a
gravíssima obrigação de tornar efetivas as prestações
299
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor das
pessoas e das comunidades, medidas - preventivas e
de recuperação -, que, fundadas em políticas públicas
idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar
concreção ao que prescreve, em seu art. 196, a
Constituição da República. O sentido de
fundamentalidade do direito à saúde - que representa,
no contexto da evolução histórica dos direitos básicos
da pessoa humana, uma das expressões mais
relevantes das liberdades reais ou concretas - impõe
ao Poder Público um dever de prestação positiva que
somente se terá por cumprido, pelas instâncias
governamentais, quando estas adotarem providências
destinadas a promover, em plenitude, a satisfação
efetiva da determinação ordenada pelo texto
constitucional. Vê-se, desse modo, que, mais do que a
simples positivação dos direitos sociais - que traduz
estágio necessário ao processo de sua afirmação
constitucional e que atua como pressuposto
indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA
SILVA, "Poder Constituinte e Poder Popular", p. 199,
itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) -, recai, sobre o
Estado, inafastável vínculo institucional consistente em
conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas,
em ordem a permitir, às pessoas, nos casos de
injustificável inadimplemento da obrigação estatal,
que tenham elas acesso a um sistema organizado de
garantias instrumentalmente vinculado à realização,
por parte das entidades governamentais, da tarefa
que lhes impôs a própria Constituição. Não basta,
portanto, que o Estado meramente proclame o
reconhecimento formal de um direito. Torna-se
essencial que, para além da simples declaração
constitucional desse direito, seja ele integralmente
respeitado e plenamente garantido, especialmente
naqueles casos em que o direito - como o direito à
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saúde - se qualifica como prerrogativa jurídica de que
decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a
implementação de prestações positivas impostas pelo
próprio
ordenamento
constitucional.
Cumpre
assinalar, finalmente, que a essencialidade do direito à
saúde fez com que o legislador constituinte
qualificasse, como prestações de relevância pública, as
ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a
legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder
Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos
estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o
mandamento
constitucional,
frustrando-lhe,
arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por
intolerável omissão, seja por qualquer outra
inaceitável
modalidade
de
comportamento
governamental desviante. Todas essas considerações que ressaltam o caráter incensurável da decisão
5 Tribunal local - levam-me a repelir, por
emanada do
inacolhível, a pretensão recursal deduzida pelo Estado
do Rio Grande do Sul e pelo Município de Porto
Alegre, especialmente se se considerar a
relevantíssima circunstância de que o acórdão ora
questionado ajusta-se à orientação jurisprudencial
firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no
exame da matéria (RE 236.200-RS, Rel. Min. MAURÍCIO
CORRÊA - RE 247.900-RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO RE 264.269-RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, v.g.):
"ADMINISTRATIVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL. DOENTE PORTADORA DO VÍRUS HIV, CARENTE
DE RECURSOS INDISPENSÁVEIS À AQUISIÇÃO DOS
MEDICAMENTOS DE QUE NECESSITA PARA SEU
TRATAMENTO.
OBRIGAÇÃO
IMPOSTA
PELO
ACÓRDÃO AO ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
5º, I, E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Decisão que
teve por fundamento central dispositivo de lei (art. 1º
da Lei 9.908/93) por meio da qual o próprio Estado do
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Rio Grande do Sul, regulamentando a norma do art.
196 da Constituição Federal, vinculou-se a um
programa de distribuição de medicamentos a pessoas
carentes, não havendo, por isso, que se falar em
ofensa aos dispositivos constitucionais apontados.
Recurso não conhecido." (RE 242.859-RS, Rel. Min.
ILMAR GALVÃO - grifei) "PACIENTE COM HIV/AIDS.
PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO
GRATUITO
DE
MEDICAMENTOS.
DEVER
CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT,
E 196). PRECEDENTES (STF). - O direito público
subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica
indisponível assegurada à generalidade das pessoas
pela própria Constituição da República (art. 196).
Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o
Poder Público, a quem incumbe formular - e
implementar - políticas sociais e econômicas que
visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e
igualitário à assistência médico-hospitalar. - O caráter
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política - que tem por destinatários todos os entes
políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro - não
pode converter-se em promessa constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um
gesto irresponsável de infidelidade governamental ao
que determina a própria Lei Fundamental do Estado. A legislação editada pelo Estado do Rio Grande do Sul
(consubstanciada nas Leis nºs 9.908/93, 9.828/93 e
10.529/95), ao instituir programa de distribuição
gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá
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efetividade a preceitos fundamentais da Constituição
da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na
concreção do seu alcance, um gesto reverente e
solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas,
especialmente daquelas que nada têm e nada
possuem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade.
Precedentes do STF." (RE 232.335-RS, Rel. Min. CELSO
DE MELLO - grifei) Sendo assim, pelas razões
expostas, e considerando, ainda, os precedentes
mencionados, não conheço dos presentes recursos
extraordinários.
(RE 271286, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,
julgado em 02/08/2000, publicado em DJ 23/08/2000
P - 00052)
no julgamento da Suspensão de
nº. 175, conforme ensinam Breno Baía
Ferreira, restaram estabelecidos alguns
possível a judicialização da saúde da

1) É necessário, inicialmente, perquirir se há uma
política pública estatal que abranja a prestação de
saúde pleiteada pela parte. Nestas hipóteses, o
judiciário deve intervir para seu cumprimento no caso
de omissões ou prestação ineficiente.
2) Caso o primeiro ponto não esteja presente, em
seguida, o juiz precisa verificar se a prestação de
saúde pleiteada está contida nos protocolos do SUS,
caso não esteja, é preciso distinguir se:
2.1) A não prestação decorre de uma omissão
legislativa ou administrativa, de uma decisão
administrativa de não fornecê-la, ou de uma vedação
legal a sua dispensação. No caso de omissão, o
registro na ANVISA é condição imprescindível para o
fornecimento de medicamentos, impedindo sua
importação (com exceção dos medicamentos
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adquiridos por intermédio de organismos multilaterais
internacionais, desde que utilizados em programas em
saúde pública do Ministério da Saúde). Na hipótese de
decisão administrativa de não fornecer, o juiz deve
analisar se o SUS fornece tratamento alternativo, que
será privilegiado em detrimento de outros. Porém,
poderá haver contestação judicial do ponto no caso
de ineficácia do tratamento;
2.2) Os medicamentos e tratamentos são
experimentais; caso o sejam, o Estado não está
obrigado a fornecê-los;
2.3) Os tratamentos novos ainda não foram
incluídos nos protocolos do SUS, mas são fornecidos
pela rede particular de saúde. Nesses casos, os
tratamentos podem ser determinados, desde que
seguidos de ampla instrução probatória e com
reduzida possibilidade de deferimentos cautelares.
Finalmente, houve o reconhecimento de repercussão
geral no tocante ao fornecimento de medicamentos fora da listagem
de fornecimento gratuito pelo SUS junto aos RE nº. 566.471/RN e
657.718/MG, cujo julgamento ainda não se encontra concluído.
Em relação ao RE 566.471/RN, cuja relatoria incumbe
ao Ministro Marco Aurélio, debate-se a possibilidade de se impor ao
Estado a obrigação de se dispensar medicamento de alto custo não
incluído na Política Nacional de Medicamentos a portador de doença
grave carente de recursos financeiros.
Por outro lado, no RE 657.718/MG, também relatado
pelo ministro Marco Aurélio, discute-se a possibilidade de se obrigar
o poder público a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa
por intermédio de ação judicial.
Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se
relevante a decisão judicial tomada sob a sistemática de recursos
repetitivos junto ao REsp 1657156-RJ, mediante relatoria do Ministro
Benedito Gonçalves. Na ocasião, restou publicada a seguinte ementa
jurisprudencial:
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ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106.
JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO
CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS.
POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS
CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
[...]
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A
concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa
dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio
de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
5
incapacidade
financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro na
ANVISA do medicamento.
Veja-se que, segundo o Tribunal da Cidadania, o
simples fato de o medicamento não estar incorporado na lista básica
do SUS não tem o condão de eximir o Poder Público do
cumprimento dos deveres impostos pela ordem constitucional.
Para tanto, exige-se inicialmente a apresentação de
laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por
médico que assiste o paciente, que comprove a imprescindibilidade
ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.
Tal exigência encontra-se consentânea com os
Enunciados 14 e 15 da I Jornada de Direito de Saúde do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ):

Enunciado 14 da I Jornada de Direito da Saúde do
CNJ: Não comprovada a inefetividade ou
impropriedade dos medicamentos e tratamentos
fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser
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indeferido o pedido não constante das políticas
públicas do Sistema Único de Saúde.
Enunciado 15 da I Jornada de Direito da Saúde do
CNJ: As prescrições médicas devem consignar o
tratamento necessário ou o medicamento indicado,
contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB)
ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional
(DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando
pertinente, do nome de referência da substância,
posologia, modo de administração e período de
tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa
daquela expressamente informada por seu fabricante,
a justificativa técnica.
No que se refere ao requisito de incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, tal
exigência consiste, segundo Márcio André Lopes Cavalcante, na
devida comprovação da hipossuficiência daquele que requer o
medicamento, ou seja, que a sua aquisição implique o
comprometimento da sua própria subsistência e/ou de seu grupo
familiar.
Finalmente, o último requisito exigido corresponde à
existência de registro na ANVISA do medicamento sendo tal
dispositivo decorrente diretamente da previsão contida no artigo 19T, inciso II da Lei nº 8.080/90:

Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de
gestão do SUS:
I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso
de medicamento, produto e procedimento clínico ou
cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;
II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento
ou o reembolso de medicamento e produto, nacional
ou importado, sem registro na Anvisa.
A partir dos entendimentos judiciais apresentados,
verifica-se que a tendência da jurisprudência nacional se inclina no
sentido de reconhecer a necessidade de fornecimento de
306
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

medicamentos fora da listagem de fornecimento gratuito pelo SUS
desde que haja o prévio cumprimento de determinados requisitos
aptos a justificar a judicialização de tal pleito.
5
CONCLUSÃO

necessitada, especialmente
medicamentos.

no

que

se

refere

à

dispensação
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Ao longo do presente artigo, pretendeu-se demonstrar que, em que
pese os ditames constitucionais e legais que estruturaram a universalidade
e integralidade do direito à saúde, o Sistema Único de Saúde brasileiro não
tem conseguido garantir efetivamente o pleno atendimento à população
de

O poder público, em qualquer uma de suas esferas
organizacionais, não pode se desviar de sua função, nem pode se
desatentar ao problema da saúde da população. Diante disso é papel do
judiciário atuar quando o Estado não atua por vontade própria.
Para tanto, a autoridade judiciária frequentemente encontra5
se no embate entre o princípio da reserva do possível e a garantia do
mínimo existencial como forma de tutelar a melhor forma de se garantir o
acesso a medicamentos não previstos na lista de fornecimento gratuito
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Na conjuntura dos Tribunais Superiores já houve
reconhecimento de repercussão geral sobre tal assunto por parte do
Supremo Tribunal Federal assim como já foram tecidos alguns requisitos
mínimos a serem observados conforme decisão do Superior Tribunal de
Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Todavia, antes de deixar que os problemas atinentes ao direito
à saúde sejam unicamente solucionados por parte do Poder Judiciário, deve
o próprio SUS reestruturar-se de modo a propiciar uma maior abrangência
na política medicamentosa em decorrência da missão constitucional
advinda da sua criação.
6
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LAIZA MENDES SILVA NOLETO
RESUMO: Este artigo buscará esclarecer o instituto da delação premiada, os
casos em que sua aplicação ocorre, sua importância na elucidação de fatos
e esquemas de crime organizado, além de sua efetiva aplicabilidade e os
acordos que são feitos, mas, principalmente, abordar o que traz a doutrina
a respeito de sua legalidade. Exploramos aqui o conceito de crime
organizado e como este instituto foi estabelecido com o intuito de ser
eficaz na resolução de crimes, os limites para a aplicação da
delação/colaboração premiada, os benefícios do acordo e a insegurança
jurídica, a prisão preventiva como coerção e as atenuações de pena
prevista. Além disso, é necessário que se façam reflexões com o intuito de
entender os princípios constitucionais dentro desse instituto e compreender
como o tema vem sendo tratado pela justiça brasileira. Desse modo,
pretende-se questionar se a delação premiada obedece ao Estado
Democrático de Direito. A metodologia a ser utilizada é de natureza
descritiva. Assim o presente estudo se utilizará de artigos científicos,
monografias, dissertações, teses, livros e julgados que englobam uma
análise pertinente à problemática, inclusive quanto à incidência prática do
instituto em estudo, os quais serão imprescindíveis para a elaboração e o
desenvolvimento teórico deste artigo. As conclusões a que se chegou é que
para um modelo de Estado Democrático de Direito, a não observância de
princípios constitucionais e o não respeito ao que está estabelecido no
Código de Processo Penal são motivos suficientes para as críticas de
doutrinadores diversos.
Palavras-chave: Delação premiada. Crime organizado. Legalidade. Estado
democrático de direito.
ABSTRACT : This article will seek to clarify the institute of the awarding of
the award, the cases in which its application occurs, its importance in the
elucidation of facts and organized crime schemes, besides its effective
applicability and the agreements that are made, but mainly, to approach
what it brings the doctrine regarding its legality. We explore here the
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concept of organized crime and how this institute was established to be
effective in resolving crimes, limits on the application of award-winning
collaboration / collaboration, benefits of agreement and legal uncertainty,
preventive detention as coercion and the expected penalty attenuations. In
addition, it is necessary to make reflections in order to understand the
constitutional principles within this institute and understand how the issue
has been addressed by the Brazilian justice system. In this way, it is intended
to question whether the award-winning demarcation obeys the Democratic
Rule of Law. The methodology to be used is descriptive in nature. Thus, the
present study will use scientific articles, monographs, dissertations, theses,
books and judgments that include an analysis relevant to the problem,
including the practical incidence of the institute under study, which will be
essential for the elaboration and theoretical development of this article .
The conclusions reached are that for a model of democratic rule of law,
non-observance of constitutional principles and non-respect to what is
established in the Code of Criminal Procedure are sufficient grounds for
criticism from different doctrinators.
5

Keywords: Awarded giving. Organized crime. Legality. Democratic state.
SUMARIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA E A
CONSTITUIÇÃO. 3 BENEFÍCIOS DE COLABORAÇÃO X INSEGURANÇA
JURÍDICA. 4 DELAÇÃO PREMIADA: RISCO AO ESTADO DEMOCRÁTICO
DE DIREITO? 5 CONSIDERAÇÕES. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO
O Brasil vive um momento onde muito se têm falado sobre delação
premiada e sua aplicação na Operação Lava Jato, da Polícia Federal, como
sendo ela uma técnica de investigação que consiste na oferta de benefícios
pelo Estado àquele que confessar e prestar informações úteis ao
esclarecimento de fato delituoso, podendo ser requerida pelo próprio réu,
por meio de um pedido formal feito por seu advogado, ou sugerida por
representação do delegado de polícia e proposta pelo Ministério Público
que está investigando o processo criminal. Se o juiz considerar os dados
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informados pelo réu realmente importantes, consentirá uma atenuação de
sua pena.
Apesar de que dizem serem benefícios para os processos de
investigação dado o alto índice de pessoas delatadas, inclusive do alto
escalão dos cargos públicos, tem se falado sobre sua ilegalidade, afirmando
que a mesma é alicerçada sobre bases contrárias ao princípio lógico
constitucional, não tendo o amparo legal da Constituição Federal, e dos
paradigmas nela consagrados e apoiados em valores éticos e morais que
transmitem a humanização, a solidariedade e a compaixão.
Ultimamente este tema tem ganhado relevância, por ser um assunto
midiático devido às investigações de corrupção e lavagem de dinheiro que
a Polícia Federal tem realizado, mas o que pouco se esclarece é a respeito
de seu funcionamento, sua real eficácia e os princípios constitucionais
diante dessa técnica de investigação.
Percebe-se que, cada vez mais, juízes e tribunais têm proferido
decisões acatando o instituto da delação premiada. O Supremo Tribunal
Federal – STF, recentemente, afirmou que o instituto da delação premiada
está fortalecido e que os acordos firmados, desde que obedeçam à
legalidade (seguir o que prevê a Lei nº 12.850/2013) e que o colaborador
cumpra todas as condições a que se comprometeu no acordo, este será
mantido.
Após levantamento bibliográfico, percebe-se que os doutrinadores
questionam muito a questão constitucional que engloba a temática, como a
não observância dos princípios de contraditório, ampla defesa, presunção
de inocência e não autoincriminação.
Tendo em vista as amplas discussões atuais a respeito desta
temática, este artigo tem a pretensão de acrescentar alguns
questionamentos e análises, como o fato de que o acordo de delação
premiada é firmado em um momento de vulnerabilidade do acusado, tendo
em vista a sua prisão temporária. Além disso, a Lei nº 12.850/2013
estabelece atenuações e até perdão da pena em casos que não são citados
no Código de Processo Penal.
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O termo delação tem sua origem no latim: “delatio”, “de deferre”, na
acepção pátria: denunciar, delatar, acusar, deferir. Incorporado ao
ordenamento pátrio desde os anos noventa o instituto da delação
premiada (ou colaboração premiada) nasceu com o fito de propiciar tanto o
descobrimento de infrações penais, quanto a identificação da autoria e
participação de agentes em situações singularmente complexas que, na
maior parte das vezes, envolvem organizações criminosas cujas estruturas
de comando e modus operandi dificultam a persecução penal.
Para Guilherme de Souza Nucci, em “Manual de processo penal e
execução penal”, traz o conceito de delação premiada:
5

[...] a possibilidade de se reduzir a pena do
criminoso que entregar o(s) comparsa(s). É o
“dedurismo” oficializado, que, apesar de moralmente
criticável, deve ser incentivado em face do aumento
contínuo do crime organizado. É um mal necessário,
pois se trata da forma mais eficaz de se quebrar a
espinha dorsal das quadrilhas [...] (NUCCI, 2012, p.
168)
O instituto da delação premiada teve início com a Lei de Crimes
Hediondos e, posteriormente, foi utilizado para elucidar crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional e contra a ordem tributária. Assim ele foi sendo
considerado uma abordagem para resolver casos complexos (CUNHA,
2014).
Para que o delator cumpra pena com condições mais benéficas é
necessário que seja feito acordo de delação, com diminuição substancial
dos anos de sanção e chance de cumprimento de sanção em prisão
domiciliar.
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Basicamente, o instituto da delação premiada, para o acusado,
consiste em uma forma de atenuação de pena, chegando à total isenção
desta pelo juiz, caso se delate os comparsas da organização criminosa.
Fato é que a colaboração premiada tem se mostrado bastante eficaz
e tem ganhado, principalmente nos últimos anos, bastante destaque no
cenário nacional por conta de várias organizações criminosas que agiam no
ambiente político do país. Crimes investigados pela Polícia Federal e pelo
Ministério Público Federal puderam ser desarticulados mediante ajuda do
instituto da colaboração premiada.
É necessário esclarecermos que, apesar desse instituto se apresentar
como benéfico para a sociedade, ainda existem diversas controvérsias e
posições doutrinárias desfavoráveis. Há divergências que nasceram da
questão ética da perfídia. Cabe ressaltar, no entanto, que atualmente há
uma lei específica que a fundamenta.
Aires (2017) explica que as críticas à colaboração premiada também
são pautadas na sua incompatibilidade com a Constituição Federal de 1988,
especificamente no que se refere ao sistema processual penal. O autor a
defende, no entanto, tendo em vista que a considera um instrumento de
política criminal relacionado com a maior eficiência na resolução de casos
jurídico-criminais.
Para que haja uma eficácia de sua aplicação, a delação premiada tem
que funcionar da forma já prevista na Lei nº 12.850/13, ou seja, como a
perfídia daquele(s) que está(ão) inserido(s) na organização criminosa. Além
disso, exige-se um nexo causal entre a colaboração premiada e o efetivo
esclarecimento dos delitos e, como consequência, o desmantelamento da
organização criminosa.
De acordo com Canotilho e Brandão (2017), há uma diferença entre
delação e colaboração premiada, pois na delação ocorre apenas a confissão
de crimes e a apresentação de seus comparsas, mas na colaboração
processual, o acusado auxilia a autoridade policial no recolhimento de
provas contra os coautores de determinado crime, o que coopera com as
prisões.
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A delação/colaboração ocorre de acordo com, basicamente, as
seguintes hipóteses: O delator deve ter informações valiosas, que
contribuam com a investigação e o interesse da justiça. As informações
prestadas devem colaborar para a identificação de co-autores/partícipes da
organização, para o seu devido desmantelamento. Além dessas hipóteses,
cada caso é analisado individualmente e estabelecido em acordo formal,
inclusive para que o benefício (prêmio) seja efetivado.
A seguir, há a explanação de alguns princípios constitucionais que
acabam não sendo respeitados no instituto da delação premiada.
Ao se utilizar a colaboração premiada como ferramenta/instrumento
de política criminal, como justifica Aires (2017), inevitavelmente há a
desobediência de alguns princípios constitucionais, quais sejam:
contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, e não
autoincriminação.
A respeito dos princípios do contraditório e ampla defesa, cabe
esclarecer que tais princípios estão
expressamente previstos no art. 5º, LV,
5
da Constituição da República de 1988, nos seguintes termos: “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”.
Ao lado do contraditório, conforme se verifica, está disciplinado o
princípio da ampla defesa. A ampla defesa assegura à parte os meios para o
exercício do contraditório, entre os quais existe a possibilidade de produzir
provas, arrazoar e recorrer em sua defesa.
O princípio da ampla defesa está ao lado dos princípios de
contraditório e de isonomia, porque a amplitude da defesa se faz nos
limites temporais do procedimento em contraditório. A amplitude da
defesa não supõe infinidade de produção da defesa a qualquer tempo,
porém, que esta se produza pelos meios e elementos totais de alegações e
provas no tempo processual oportunizado na lei (MELLO, 2015).
Há de ser ampla, porque não pode ser estreitada (comprimida) pela
sumarização do tempo a tal ponto de excluir a liberdade de reflexão
cômoda dos aspectos fundamentais de sua produção eficiente. É por isso
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que, a pretexto de celeridade processual ou efetividade do processo, não se
pode, de modo obcecado, suprindo deficiências de um Estado já
anacrônico e jurisdicionalmente inviável, sacrificar o tempo da ampla defesa
que supõe a oportunidade de exaurimento das articulações de direito e
produção de prova (MELLO, 2015), que é o que ocorre quando se faz um
acordo de delação premiada.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa, portanto,
asseguram às partes a participação em simétrica paridade na construção de
provimento jurisdicional final, com possibilidade de utilização de todas as
ferramentas disponíveis no ordenamento jurídico para a defesa dos
interesses.
Já o princípio constitucional da presunção de inocência (ou de não
culpabilidade) é o famoso “até que se prove o contrário”. De acordo com
ele, ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado.
No caso da colaboração premiada, ao assinar o acordo, o réu está
assumindo/confessando a culpa. Ou seja, abrindo mão desse direito e
garantia fundamental. O acusado retira a dúvida de se ele é culpado ou
inocente, pois ao aceitar o acordo, a confissão é o primeiro passo para sua
efetivação, de modo que ele se autoincrimina, até mesmo por fornecer
detalhes essenciais para a investigação e desmantelamento da organização
criminosa.
Abrindo mão de direitos constitucionais, o acusado se encontra em
uma insegurança jurídica, o que Aires (2017) destaca que se dá pela
incerteza sobre o veredito final do processo, estando o réu, na maior parte
das vezes, detido preventivamente até o provimento jurisdicional. A
questão da insegurança jurídica será explorada mais adiante.
Como vimos acima, o instituto da colaboração premiada já foi
utilizado para resolução de crimes diversos, mas pretende-se também
analisar como ele ocorre no caso de organizações criminosas.
Tendo como especial foco a organização criminosa, o crime
organizado, a colaboração premiada caracteriza-se como um evento de
natureza processual incidental ao procedimento investigatório ou ao
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É necessário que se faça a conceituação de organização criminosa.
Desse modo, dispõe a Lei 12.850, de 02 de agosto de 2013, quanto à
organização criminosa:
Art. 1º, §1º: Considera-se organização criminosa a
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão
de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de
obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prática de infrações penais cujas
penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou
5
que sejam de caráter transnacional. (BRASIL, 2013)
Ressalta-se aqui que as atividades criminosas “clássicas” de
organizações, são: tráfico ilícito de entorpecentes, extorsões, tráfico de
armas e corrupção.
A colaboração deverá resultar na identificação dos demais coautores
e/ou partícipes de determinada organização criminosa e das infrações
penais por eles praticadas; na revelação da estrutura hierárquica e da
divisão de tarefas da organização criminosa; na prevenção de infrações
penais decorrentes das atividades da organização criminosa; na
recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações
penais praticadas pela organização criminosa; ou, ainda, na localização de
eventual vítima com a sua integridade física preservada.
Aires (2017) ressalta, ainda, que, por ser complexo, um acordo de
colaboração premiada demanda uma densa elaboração legislativa, sob
pena de consentir-se ofensas às garantias do réu, seja este colaborador ou
delatado, de modo a lancear a tutela da dignidade humana, princípio
norteador de qualquer ação jurídico-criminal, mas que não ocorre no
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3 BENEFÍCIOS DE COLABORAÇÃO X INSEGURANÇA JURÍDICA
A Lei nº 12.850/2013 aumentou os benefícios concedidos ao
colaborador, prevendo, não apenas redução de pena, como também
perdão judicial e substituição da pena corpórea por pena restritiva de
direitos. Ampliou significativamente o rol de resultados para a concessão de
possíveis benefícios. E, além disso, tanto estabeleceu direitos ao
colaborador, como instituiu requisitos de validade do termo de acordo da
colaboração.
O colaborador possui alguns direitos, dentre os quais:
I - usufruir das medidas de proteção previstas na
legislação específica;
II - ter nome, qualificação, imagem e demais
informações pessoais preservados;
III - ser conduzido, em juízo, separadamente dos
demais coautores e partícipes;
IV - participar das audiências sem contato visual
com os outros acusados;
V - não ter sua identidade revelada pelos meios
de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem
sua prévia autorização por escrito;
VI - cumprir pena em estabelecimento penal
diverso dos demais corréus ou condenados. (BRASIL,
2013)
Destaca-se que ter direitos não é o mesmo que ter benefícios, mas a
possibilidade de diminuição de pena e até mesmo de isenção total é o que
motiva o acusado a agir com perfídia.
Canotilho e Brandão (2017) tecem comentários sobre a instabilidade
jurídica da colaboração premiada, no que concerne às Convenções
Internacionais de direitos humanos, que mantém supremacia até mesmo
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em relação à Constituição de um Estado. Os autores relatam que não há
menção ao interesse público, princípio invocado para justificar o uso do
instituto da delação premiada.
Para Canotilho e Brandão (2017, p. 137), “a ‘cláusula de supremacia
dos direitos humanos’ não implica a neutralização do ‘novo direito penal’”.
Ao expor os motivos que não justificariam tal acordo, os autores enfatizam,
dentre outros motivos:
[...] qualquer relação jurídica – como é o caso do
esquema de “colaboração premiada” – pode
desencadear consequências reconduzíveis a ilicitudes
e resultados fortemente lesivos de direitos
fundamentais; (3) cuja defesa e protecção garantística
implica a existência de remédio jurisdicional
adequado, começando com as acções constitucionais
de defesa (acção e recurso de amparo, habeas corpus)
até às acções e recursos legalmente previstos segundo
os ditames processuais e materiais de um
5
processo justo
e equitativo (CANOTILHO &
BRANDÃO, 2017, p. 138)
Além da questão das consequências, do remédio jurisdicional e dos
recursos previstos, os autores também citam como preocupantes as
questões de legalidade, isonomia, privilégios e imunidades não razoáveis,
conexões entre provas e crimes, e obtenção de provas.
Tendo em vista as amplas discussões atuais a respeito desta
temática, este artigo tem a pretensão de acrescentar alguns
questionamentos, como o fato de que o acordo de delação premiada é
firmado em um momento de vulnerabilidade do acusado, tendo em vista a
sua prisão temporária.
Tal discussão ganha vulto após a edição do Projeto de Lei 4.372/16,
com objetivo de alterar a Lei 12.850/13 e estabelecer como condição para a
homologação da colaboração premiada o fato de o réu, necessariamente,
responder em liberdade à investigação ou ao processo instaurado em seu
desfavor. Tal alteração da regulamentação jurídica do instituto iria de
encontro às principais críticas ao instituto, que prevê a colaboração
“voluntária”, e não por meio de coerção.
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Costa (2016) faz um levantamento de operações da Polícia Federal e
constata que em diversas vezes a delação premiada foi precedida de prisão
preventiva. Desse modo, a autora destaca os casos em que a prisão
preventiva está descrita, que estão dispostos nos artigos 312 e 313 do
Código de Processo Penal. Dentre o rol, não há nenhuma menção à
utilização coercitiva para obtenção de acordo de delação premiada.
Mas a utilização da prisão preventiva está pautada no que prevê o
art. 312, que é “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal”.
O que se apresenta como controverso tem a ver com o fato de que o
pré-requisito para o acordo de colaboração ser firmado é de que este seja
voluntário e efetivo, conforme dispõe o artigo 4º da norma
infraconstitucional.
Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão
judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou
substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva
e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal [...]
(BRASIL, 2013, grifos nossos)
Ou seja, a voluntariedade é um requisito legal, de modo que muito
se questiona a ilegalidade causada pela não obediência a essa regra, tendo
em vista que a coação por meio de prisão preventiva para obter a delação
retira qualquer voluntariedade.
Além disso, não há uma interpretação desta lei conforme o
estabelecido na Constituição da República, respeitando-se o que prevê o
próprio Processo Penal. O respeito ao devido processo não pode ser
relegado em virtude de prisão com fins de obtenção de que o investigado
confesse e faça acordo para fornecer informações sobre o esquema
criminoso.
Costa (2016) também faz duras críticas à aplicação de prisões, que na
Lei nº 12.850/2013 está fora do previsto no art. 33 do Código Penal, tendo
em vista que prevê regime fechado para penas superiores a 8 anos e
semiaberto para condenações superiores a 4 anos de detenção.
No caso da Lei nº 12.850/2013, a prisão domiciliar está prevista para
penas superiores a 4 anos. No Código de Processo Penal, esta modalidade
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está prevista no art. 318 e no rol não há a premiação por colaboração de
réu.
Atualmente, nos noticiários de todo o país o que mais ouvimos é a
questão da prisão domiciliar. Muitos presos se encontram em casa,
cumprindo penas em regime de prisão domiciliar (ou semiaberto), possível
por meio de tornozeleiras eletrônicas, benefício advindo de acordos de
delação/colaboração premiada firmados.
Além do que prevê o Código de Processo Penal, a Lei de Execuções
penais, no art. 117, também cita as hipóteses, que estão ligadas a questões
de doença e impossibilidade de cumprimento da pena por idade avançada.
Desse modo, o que é questionado é o fato de penas elevadas e que
não se coadunam com o disposto no Código de Processo Penal serem
cumpridas na residência do réu, o que causa ilegalidade.
Em relação ao perdão judicial, este se encontra também no art. 4º da
Lei nº 12.850/2013. Além disso, ele está previsto no Código de Processo
Penal.
4 DELAÇÃO PREMIADA: 5RISCO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO?
Por não haver amparo legal na Constituição Federal e até mesmo no
Código de Processo Penal, o instituto da delação premiada é visto como
uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, pois suas bases estão
pautadas na ilegalidade, conforme demonstrado neste artigo.
A Constituição Federal prevê no art. 5º que ninguém deve ser
considerado culpada antes de a ação estar transitada em julgado, de modo
que a colaboração premiada vai totalmente contra este princípio. Desse
modo, a colaboração visa ao benefício da coletividade em detrimento dos
direitos individuais.
Art. 5º da Constituição Federal, LXIII: “o preso será informado de seus
direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a
assistência da família e de advogado”.
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A origem desse direito remonta ao século XVI e encontra-se
incorporado às convenções internacionais de direitos humanos e aos
ordenamentos jurídicos das nações democráticas. No Brasil, onde se opera
o direito ao silêncio, em razão do princípio da legalidade, e de um processo
penal garantista; o silêncio do investigado só pode ser vencido por
procedimentos penais, jamais pela força, intimidação, ou por meio da
coerção.
Destaca-se ainda que o direito ao silêncio contrapõe-se frontalmente
ao instituto da confissão como prova cabal de um crime dos regimes
inquisitoriais. O conceito tradicionalista de que a confissão era a “rainha das
provas” não mais se coaduna com o devido processo legal, e destoa da
evolução das garantias fundamentais da pessoa humana, especialmente nos
séculos XIX e XX.
Além disso, para Grossi (2015), o instituto da delação premiada está
baseado em conflito, pois, na medida em que oferece vantagem, qualquer
boa-fé é expurgada. O medo de penas exemplares também aflora o
egoísmo do condenado, que se vê diante de um benefício inconteste.
A norma infraconstitucional incentiva a traição, comportamento nada
moral e ético, sobretudo quando no art. 3, inciso I, da Constituição, há os
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, fica explicito que
o legislador não admite normas que fomentem a traição e o egoísmo, de
modo que tal instituto, apesar de estar previsto na Lei nº 12.850/2013, é
considerado inconstitucional.
Bitencourt e Busato também atentam para os motivos da delação ser
feita, tendo em vista que ela pode ter motivação vingativa, de vaidade ou
ódio ao grupo criminoso, motivo que é imperscrutável e gera desconforto,
apesar da exigência de provas além da delação, de acordo com o art. 4º,
§16, da Lei nº 12.850/2013, que traz que: “§ 16. Nenhuma sentença
condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de
agente colaborador”.
Zaffaroni (1996) também tece críticas aos “arrependidos” delatores,
questiona a impunidade e considera a delação premiada uma lesão à
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delinquente, comprado ao preço da sua impunidade para ‘fazer justiça’, o
que o Direito Penal liberal repugna desde os tempos de Beccaria” (1996, p.
45).
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O autor coloca em evidência que o medo da condenação é o mais
eficaz para motivar um acordo do que o arrependimento e a voluntariedade
do acusado. O que o Estado faz é promover a perfídia como forma de
obtenção de benefícios processuais.
Além de tudo isto que foi explicitado, cabe ressaltar que, ao
promover tais acordos, há uma clara confissão de incapacidade estatal de
investigação de crime organizado, tendo em vista que o delator poupa
tempo, deixando às autoridades apenas a apuração e a punição. Ao se
ignorar a questão ética que envolve a delação, privilegia-se a figura do
“justiceiro”, entende-se que os “fins justificam os meios”, e que uma
investigação está acima do Estado Democrático de Direito.
5

Uma das oposições levantadas contra a delação premiada diz
respeito ao suposto conflito ético que seu manejo pelo Estado implicaria.
Encontrando-se a ética, de modo geral, no pilar dos preceitos normativos
ao estabelecer implícita ou explicitamente o que não se deve fazer para que
outrem não sofra prejuízos, sendo, portanto, um ponto de convergência
entre as normas e a liberdade do próximo.
É a inoperância estatal que ainda incentiva a utilização de tal
instituto, que é contrário às normas constitucionais e traz resquícios da
legislação da Idade Média, em que o delator recebia privilégios ao trair seus
comparsas.
Em um modelo de Estado Democrático de Direito, a não observância
de princípios constitucionais e a não supremacia da dignidade humana
causa estranhamento. Nesse sentido, mesmo ao se oferecer um “prêmio”, o
fato de não ocorrer a tutela de direitos e princípios fundamentais é motivo
suficiente para as críticas de doutrinadores diversos.
O posicionamento da maioria dos doutrinadores, nesse sentido, é de
que a eficácia do instituto da delação premiada apoia-se na rescisão com o
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Estado democrático de direito, de modo que sua inconstitucionalidade é
evidente.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

5 CONSIDERAÇÕES
O tema da delação premiada, indubitavelmente ganha cada vez mais
relevância, ainda mais após a operação Lava Jato, assunto tratado
exaustivamente nas mídias brasileiras. A polícia federal utilizou-se da
colaboração de delatores para investigar e prender réus em casos de
corrupção e lavagem de dinheiro.
Apesar de os acordos de delação premiada terem obedecido à
legislação infraconstitucional (Lei nº 12.850/2013) e ter representado o
sucesso de diversas investigações contra o crime organizado, muito se tem
falado a respeito da sua inconstitucionalidade.
O alicerce do instituto da delação premiada está em bases contrárias
aos princípios constitucionais, e de paradigmas éticos e morais que
envolvem a perfídia, apesar dos incontestáveis benefícios para os processos
de investigação, dado o alto índice de pessoas delatadas, inclusive do alto
escalão dos cargos públicos, e o desmantelamento de grupos criminosos.
Neste artigo não se pretendeu questionar a questão dos benefícios
gerados pela celeridade e eficiência das demandas do sistema jurídicopenal no que concerne ao crime organizado. É indubitável que o instituto
da delação ou colaboração premiada é um instrumento eficaz na resolução
de crimes, mas não podemos deixar de questioná-lo pela visão de
doutrinadores que questionam a sua legalidade.
Por meio de levantamento bibliográfico, percebe-se que os
doutrinadores questionam muito a questão constitucional que engloba a
temática, principalmente no que se refere à não observância dos princípios
do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e da não
autoincriminação.
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Pretendeu-se, com este artigo, colaborar com as discussões atuais a
respeito desta temática, além de acrescentar alguns questionamentos e
análises, como o fato de que o acordo de delação premiada é firmado em
um momento de vulnerabilidade do acusado, tendo em vista a sua prisão
preventiva, o que compromete a questão da voluntariedade, exigida no art.
4º da Lei nº 12.850/2013.
Para a revisão bibliográfica, utilizamos diversos autores, dentre os
quais destacam-se: Aires (2017), Canotilho & Brandão (2017), Cunha (2014),
Costa (2016), Greco (2014), Grossi (2015), Mello (2015), e Zaffaroni (1996).
Constatou-se, nesta pesquisa, que há graves falhas na aplicação da
Lei que prevê a colaboração premiada, como vimos, não somente questões
éticas, mas legais, tendo em vista que ela já traz a não observância de
princípios fundamentais e constitucionais, como é o caso dos princípios de
contraditório, ampla defesa, presunção de inocência e não
autoincriminação.
Além disso, o instituto da5 delação premiada é causa de instabilidade
jurídica por alterar penas previstas no Código de Processo Penal e se basear
na celeridade de uma investigação e eficiência das autoridades policiais, em
detrimento da ameaça ao Estado Democrático de Direito.
É altamente questionável o fato de o Estado prometer ao réu
impunidade e atenuação de responsabilidade em troca de provas que
incriminem terceiros e desmantelem a organização criminosa a qual este
pertence. Do ponto de vista ético, muito se tem discutido.
A prisão preventiva também se apresenta como um modo coercitivo
de obter o acordo de delação premiada, hipótese que também não está
prevista no Código de Processo Penal. De modo que são muitos os motivos
de questionamento de doutrinadores.
Em palestra proferida a magistrados, o ministro Marco Aurélio de
Mello chamou a delação premiada de um ato de covardia, devido a não
espontaneidade de sua colaboração, pautada no medo da condenação.
Desse modo, tendo em vista a pesquisa bibliográfica feita, entendese o instituto da colaboração premiada uma ameaça ao Estado Democrático
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de Direito, principalmente pela sua inconstitucionalidade. Em um país que
valoriza o bom andamento da justiça, é imperativo que as leis estejam
pautadas na legalidade, e não a uma “justiça a qualquer preço”.
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Resumo: Muito embora a Constituição Federal preveja expressamente no
art. 150, inciso VI, alínea “d”, limitações ao poder de tributar sobre livros,
jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, existia uma
omissão no que diz respeito a essa imunidade, se ela poderia ter a sua
interpretação ampliada e ser conferida aos livros eletrônicos. Em virtude
disso, essa temática tornou-se um ponto de debates entre a doutrina e os
tribunais superiores, uma vez que os objetivos e os conteúdos dos livros
impressos são os mesmos dos livros eletrônicos, que são expandir a
informação, a educação e a cultura, assegurando consequentemente, os
direitos e garantias fundamentais dos indivíduos. Dessa forma, esse
trabalho tem como finalidade avaliar o julgamento e a interpretação do
Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto em tela no RE n°. 330817,
bem como demonstrar a importância e os efeitos sociais da extensão dessa
imunidade aos livros digitais e expor ideias acerca do instituto da
imunidade tributária á luz da hermenêutica constitucional vigente. Na
metodologia utilizou-se a análise e exploração de textos, através de um
levantamento bibliográfico, analisando as ideias de doutrinadores
brasileiros e as decisões proferidas por tribunais superiores, bem como
utilizou-se a interpretação da legislação vigente com consultas a materiais
que se encontram acessíveis na internet.
Palavras-chaves: Imunidade
Tributária;
Livros
eletrônicos;
Hermenêutica Constitucional; importância e efeitos sociais.

Abstract: Although the Federal Constitution expressly provides in art. 150,
subsection VI, letter "d", limitations on the power to tax books, newspapers,
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periodicals and the paper intended to be printed, there was an omission
with regard to such immunity, whether it could be interpreted broadly and
electronic books. As a result, this theme has become a point of debate
between doctrine and higher courts, since the objectives and contents of
printed books are the same as e-books, which are to expand information,
education and culture , thereby ensuring the fundamental rights and
guarantees of individuals. Thus, this work has the purpose of evaluating the
judgment and interpretation of the Federal Supreme Court regarding the
subject matter in the RE n °. 330817, as well as to demonstrate the
importance and social effects of the extension of this immunity to digital
books and to present ideas about the institute of tax immunity in the light
of current constitutional hermeneutics. The methodology used was the
analysis and exploration of texts, through a bibliographical survey, analyzing
the ideas of Brazilian doctrinators and the decisions rendered by higher
courts, as well as the interpretation of the legislation in force with
consultations with materials that were accessible on the Internet.
Keywords: Tax Immunity; Electronic
books; Constitutional Hermeneutics;
5
importance and social effects.
Sumário: 1.Introdução- 2.Conceito de Livro e suas Mutações;3. A
Imunidade Tributária e suas Diferenciações no Ordenamento Jurídico;4.Os
Avanços e Mutações da Hermenêutica Constitucional;5.A Análise e
Julgamento do RE nº330817 e a nova Interpretação do artigo 150,VI, Alínea
“d” da Carta Magna Vigente;6.Importância e Efeitos Sociais da Extensão da
Imunidade Tributária ao Livro Digital;7.Considerações Finais;8. Referências.

1. INTRODUÇÃO
É fato genuíno que os acontecimentos históricos influenciam a
ciência jurídica, de forma que as políticas interpretativas acabam por
modificar a aplicação das leis e dos princípios. Ao analisar a história do
Brasil poderíamos ressaltar que na época do Estado Novo, tempo este
compreendido entre os anos 1937 a 1945, o Brasil foi dominado pelas
políticas autoritárias e consequentemente, pela censura aos órgãos
responsáveis pela comunicação e imprensa.
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É curial apontarmos que nesse momento histórico pontuado por
autoritarismo surgiu o Departamento de Imprensa e Propaganda que
possuía a finalidade de impor impedimentos às empresas de
comunicação.
O Estado na tentativa de inibir a transmissão de ideologias que
fossem contrárias ao regime autoritário, impôs uma tributação elevada
nas importações do papel de imprensa. Em decorrência disso, o produto
final dos meios de comunicação tornou-se mais caro e,
consequentemente, dificultou o acesso e a disseminação das informações,
tendo em vista que poucos estabelecimentos podiam suportar a carga
tributária. A fotografia social disso, foi a construção de uma sociedade
impedida de ter acesso pleno à educação e a cultura, pois o principal
meio de comunicação daquela época encontrava óbices tributários para
realizar suas atividades.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, justamente em face
às barreiras tributárias impostas pelo regime militar anterior foi positivada
no artigo 150, inciso VI, alínea “d”, a imunidade aos livros, jornais e
periódicos, bem como ao papel destinado as suas impressões.
Atualmente a era digital encontra-se genuinamente estabelecida,
numa evolução constante na tecnologia, e igualmente, nos meios que
propalam a informação, no qual os mecanismos eletrônicos tornaram-se
verdadeiras ferramentas de estudo, trabalho e comunicação que
fomentam o processo de propagação da informação e da cultura, o que
implica numa sociedade cada vez mais informada.
Nesse sentido, é o entendimento de Roque Antônio Carrazza na
revista dialética de direito tributário (1997, n. 26/1997):
A sociedade da informação é constituída em
tecnologias de informação e comunicação que
envolve a aquisição, o armazenamento, o
processamento e a distribuição da informação por
meios eletrônicos, como rádio, televisão, telefone,
computadores, entre outros. Essas tecnologias não
transformam a sociedade por si só, mas são utilizadas
pelas pessoas em seus contextos sociais, econômicos
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e políticos, criando uma nova estrutura social, que
tem reflexos na sociedade local e global.
Diante desse cenário de progressão social e crescimento da era
tecnológica, surgiu um anseio da sociedade no sentido de a imunidade
tributária que é aplicada aos livros impressos, também conhecidos como
físicos, fosse estendida aos livros eletrônicos.
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Nesse diapasão, surgiu então uma nova visão interpretativa e
hermenêutica dos dispositivos Constitucionais.
Essa temática, objeto de estudo do presente trabalho, foi o centro
de vários debates doutrinários e nos tribunais, dado ao fato jurídico de
que os livros físicos gozavam de imunidade tributária enquanto os livros
digitais eram excluídos dessa benesse Constitucional.
A imunidade tributária aos livros eletrônicos é um tema
extremamente importante para sociedade, a ponto de que o Supremo
Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE n°330817, datado de dia 08
de Março de 2017, concordou
5 com a interpretação jurídica de que os
livros digitais deveriam desfrutar da imunidade conferida aos livros físicos,
pois é uma ferramenta de transmissão do conhecimento e tal limite no
poder de tributar estatal amplia a acessibilidade à informação, a educação
e a cultura, bem como barateia os custos de acesso a esse excelente
instrumento de propagação de informações.
Vejamos que a hermenêutica constitucional foi de suma importância
para resolução da problemática em questão, tendo em vista que tal
instituto prioriza a aplicabilidade dos preceitos Constitucionais. Há de se
ressaltar o argumento de que tal imunidade recai sobre o objeto e não
sobre a pessoa, tornando-se um instrumento para perpetuação da
efetividade dos preceitos fundamentais que a Constituição garante aos
indivíduos, como por exemplo, a educação a cultura e a construção de
uma sociedade livre, justa e norteada por valores que prezam pela
igualdade dos indivíduos, pois o conhecimento é a força motriz para
erradicar as desigualdades sociais.
O presente artigo está dividido em cinco capítulos. O primeiro
capítulo visa expor ideias a respeito do conceito de livro e suas mutações.
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O segundo capítulo tem a finalidade de esclarecer o instituto das
imunidades tributárias, a sua importância bem como as suas
diferenciações no ordenamento jurídico brasileiro.
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O terceiro capítulo tem o condão de expor o estudo da
hermenêutica, bem como as evoluções e transformações no viés
interpretativo, principalmente no que diz respeito à imunidade tributária
Constitucional.
O quarto capítulo tem o condão de expor a evolução da
interpretação do art. 150, inciso VI, alínea “d” da Carta Magna vigente,
bem como explanar a interpretação feita pelo Supremo tribunal Federal
no julgamento do RE n°. 330817 que estendeu a imunidade tributária aos
livros digitais.
Por fim, o quinto capítulo tem o fulcro de deixar patente a
importância e os efeitos sociais da extensão da Imunidade tributária aos
livros eletrônicos.
Esse trabalho adotará a metodologia de análise e exploração de
textos. Dessa maneira, será feito um levantamento bibliográfico,
analisando as ideias de doutrinadores brasileiros, bem como as decisões
proferidas por tribunais superiores.
Além disso, também será realizada uma interpretação da legislação
vigente, bem como consultas a materiais que se encontram acessíveis
na Web.
Ademais, a metodologia descritiva também será utilizada, com
objetivo de avaliar e destrinchar as características e fatores desse
benefício Constitucional e as suas consequências no ordenamento jurídico
pátrio.
2. CONCEITO DE LIVRO E SUAS MUTAÇÕES
O conceito de livro passou por diversas mutações ao longo dos
anos, de modo que se faz necessário avaliar a sua essência, o seu objetivo
primordial. Além do mais se o papel ou a maneira como é produzido faz
com que uma determinada coisa seja considerada um livro ou não.
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É válido pontuar que a forma não é um fator essencial, para a
determinação do que seja livro, tendo em vista que sua concepção
passou por mudanças, como desenhos nas paredes de cavernas, rolos de
pergaminho e papiro, posto que inicialmente os livros eram elaborados
de outras maneiras.
Em consonância com tal ideia, é o pensamento de Zidko (2013):
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A forma, definitivamente não é um elemento
essencial ao conceito de livro, pois, conforme
observamos no breve histórico acima, verificamos
que o livro passou por diversas mutações, desenhos
na parede de cavernas, rolos de pergaminho e papiro.
Até a invenção do papel os livros eram produzidos
em outros tipos de superfície, porém não há como
não chamá-los de livros.
Ainda nesse viés, é pertinente expor o entendimento de Hugo de
Brito Machado e Hugo de Brito Machado
segundo (2003, p. 101):
5
É curioso observar que alguns dicionários,
notadamente aqueles escritos há cinco ou mais
anos, ainda conceituam o livro como sendo uma
‘reunião de folhas impressas ou manuscritas em
volumes’, ou como ‘reunião de cadernos cosidos
entre si e brochados ou encadernados’. Todavia,
sabe-se que até a Idade Média os livros eram em
sua maioria rolos de pergaminho, e não folhas ou
cadernos soltos, cosidos e montados em capa
flexível ou rígida. Não seriam, então, livros? Caso
não fossem, surpresos ficaríamos em saber que
Platão, Aristóteles e Santo Agostinho nenhum livro
escreveram.
A luz dos conceitos explanados, poderíamos afirmar sem ressalva
que o livro não pode ser àquele que é produzido exclusivamente por
papel, assim o conceito de livro não pode limitar-se ao livro físico.

333
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

Corroborando com esse ponto de vista, muito embora de forma
restrita aos indivíduos portadores de deficiência visual, a Lei Federal
10.753/2003, reconheceu que os livros digitais são livros, conforme
depreende-se do conteúdo exposto no art. 2º, inciso VII da referida lei, in
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verbis:
Art. 2.º Considera-se livro, para efeitos desta
Lei, a publicação de textos escritos em fichas ou
folhas, não periódica, grampeada, colada ou
costurada, em volume cartonado, encadernado ou
em brochura, em capas avulsas, em qualquer
formato e acabamento.
(…)
VII - livros em meio digital, magnético e ótico,
para uso exclusivo de pessoas com deficiência
visual.
Ainda, nessa vertente a Lei estadual 4.077/2003 do Estado do Rio de
Janeiro e a Lei 11.670/2001 do Estado do Rio Grande do Sul, expõem
respectivamente os seguintes entendimentos:
Lei 4.077/2003, do Estado do Rio de Janeiro:
Art. 8.º São equiparados ao livro, para efeitos
legais:
(…)
VII - Produtos editoriais fixados por meios
eletroeletrônicos, eletromagnéticos ou digitais,
como videodiscos, videocassetes, fitas cassetes,
disquetes para computador, CD-ROM, desde que
contenham materiais originais ou derivados de
livros ou multimídias.
Lei 11.670/2001, do Estado do Rio Grande do
Sul:
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Art. 10. Considera-se livro, para efeitos desta
lei, toda publicação não periódica, identificável
quanto à responsabilidade editorial, produzida ou
comercializada de maneira unitária ou parcelada,
podendo seu conteúdo ser fixado em qualquer
formato ou veículo de uma ou múltiplas bases
materiais ou digitais.
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Art. 11. São equiparados ao livro, para efeitos legais:
(…)
VI - livros ou álbuns ilustrados e sem texto para
colorir, recortar ou caligrafar;
VII - produtos editoriais fixados por meios
eletroeletrônicos, eletromagnéticos ou digitais,
como videodiscos, videocassetes, fitas cassetes,
disquetes 5para computador, CD-ROM, desde que
contenham materiais originais ou derivados de
livros ou multimídia.
Dessa forma, resta patente que algumas leis, reconhecem que os
livros digitais encontram-se abarcados pelo conceito de livro.
Com isso, é pertinente expor o pensamento do jurista Roque
Antônio Carrazza (1999, p.488), com o fulcro de determinar o que seria
um livro, pelo menos sob o ponto de vista da seara jurídica:
(…) a palavra livro está empregada no Texto
Constitucional não no sentido restrito de conjuntos
de folhas de papel impressas, encadernadas e com
capa, mas, sim, no de veículos de pensamento, isto
é, de meios de difusão da cultura.
(…)
Hoje temos os sucedâneos dos livros, que, mais
dia menos dia, acabarão por substituí-los
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totalmente. Tal é o caso dos CD-ROMs e dos
demais artigos da espécie, que contém, em seu
interior os textos dos livros, em sua forma
tradicional.
Nesse escopo, é genuíno afirmar que o livro não deve ser
interpretado de uma forma tão restritiva, é primordial a realização de
uma análise extensiva do seu conteúdo para que seja possível a
identificação de determinado objeto como um livro.
O conteúdo do objeto é que irá determinar se este é um livro ou
não, caso propague à cultura, conhecimento, entre outros valores
educacionais, deve ser considerado um livro. Prevalecendo, desta
maneira a essência do material em detrimento da sua forma.
3. A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E SUAS DIFERENCIAÇÕES NO
ORDENAMENTO JURÍDICO
A imunidade tributária, passou por modificações de suma
importância, no que diz respeito a sua interpretação, finalidade e princípios
que regem a sua conceituação e aplicabilidade da regra constitucional
imunizante, nas palavras de Paulo de Barros Carvalho (2004.,p.181), é,
atualmente, compreendida:
A classe finita e imediatamente determinável de
normas jurídicas, contidas no texto da Constituição
Federal, e que estabelecem, de modo expresso, a
incompetência das pessoas políticas de direito
constitucional
interno
para
expedir
regras
instituidoras de tributos que alcancem situações
específicas e suficientemente caracterizadas.
Ao longo da evolução do sistema jurídico brasileiro, a norma que
garante a imunidade já foi compreendida como um privilégio de
determinadas classes sociais.
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Ulteriormente, a imunidade tributária assegurada pela Carta Magna
passou a ser um instrumento de proteção e difusão de ideias tutelados
pela Constituição Federal, um meio de execução de direitos apontados
como mais relevantes pelo regramento constitucional, dentre eles, os
direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira geração.
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Destarte, é preciso expor os conceitos do instituto da imunidade
tributária, bem como suas nuances, com fulcro de diferenciá-la das outras
benesses tributárias.
A Imunidade tributária prevista na Constituição Federal, resume-se a
ideia de inexistência, no mundo dos fatos das hipóteses tributárias, ou seja,
este instituto, está ligado a ausência de adequação da conduta que enseja
o fato gerador à norma tributária, já que inexiste hipótese de incidência
tributária. Ademais, a imunidade tributária também pode ser conceituada à
ideia de limitação ao poder de tributar do Estado. Nas palavras do jurista e
doutrinador Eduardo Sabbag (2015, p. 290), a imunidade tributária é
definida da seguinte forma:
5
Norma constitucional de desoneração tributária,
que, justificada no conjunto de caros valores
proclamados na Carta Magna, inibe negativamente a
atribuição de competência impositiva e credita ao
beneficiário o direito público subjetivo de não
incomodação perante o ente tributante.
No mesmo sentido, o renomado jurista, Hugo De Brito Machado
(2015, p. 288), entende que a imunidade tributária é compreendida da
seguinte maneira: “A imunidade impede que a lei defina como hipótese
de incidência tributária aquilo que é imune. É limitação da competência
tributária.”
Nessa linha de raciocínio, o doutrinador Amílcar de Araújo Falcão
(1995, P.64), expõe que a Imunidade é:
(...) Uma forma qualificada ou especial de não
incidência, por supressão, na Constituição, da
competência impositiva ou do poder de tributar,
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quando se configuram certos pressupostos, situações
ou circunstâncias previstas pelo estatuto supremo.
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Ademais, em convergência com a ideia exposta, os renomados
doutrinadores, Roberval Rocha Ferreira Filho e João Gomes Da Silva Junior
(2007, p. 149), entendem que a imunidade tributária pode ser entendida
como:
Pragmaticamente, trata-se de uma técnica
legislativa constitucional que qualifica situações que
não podem ser atingidas por alguns ou por qualquer
tipo de tributo, em vista de especificidades eleitas
pelo Constituinte como de proteção objetiva ou
subjetiva do alcance de normas tributárias, com o
objetivo de deixá-las fora do campo em que se
autoriza a instituição de tributos.
Percebe-se pela literatura jurídica que os pormenores que norteiam a
temática imunidade tributária estão ligados ao tema competência
tributária. Este último instituto, é um poder conferido aos entes políticos
para criarem tributos, bem como cobrem e fiscalizem a arrecadação
destes. De acordo com o célebre doutrinador Hugo de Brito Machado
(2015,p.39), “a Competência tributária é o poder impositivo juridicamente
delimitado, e sendo o caso, dividido”.
É coerente afirmarmos que a competência tributária, nos termos das
normas gerais que regulamentam o direito tributário, e igualmente nos
princípios constitucionais que norteiam a sua aplicação, constitui-se na
capacidade estatal, de criar, fiscalizar e arrecadar tributos.
Por outra vertente, a imunidade tributária, mostra-se como um
elemento limitador da competência tributária, ao afastar alguns fatos e
indivíduos do campo de aplicação do poder conferido aos entes políticos.
A imunidade tributária é um instituto muito importante para
proteção dos direitos fundamentais, assegurados pela Carta Magna e que
estão de acordo com os princípios e regras que norteiam o ordenamento
jurídico brasileiro.
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Diante disso, resta patente que a ideia de Imunidade tributária é uma
regra com dois desígnios, pois por um viés limita o poder de tributar do
Estado e por outra vertente é um mecanismo de preservação e efetivação
dos direitos fundamentais que estão regulamentados pela Constituição
Federal.
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Assim, é o entendimento de Regina Helena Costa, exDesembargadora do TRF- 3 .ª Reg., atual Ministra do Superior Tribunal de
Justiça, docente de curso de nível superior e doutrinadora ( 2009, p. 79):
A imunidade tributária apresenta dúplice
natureza: de um lado, exsurge como norma
constitucional demarcatória de competência tributária,
por continente de hipótese de intributabilidade, e, de
outro constitui direito público subjetivo das pessoas
direta ou indiretamente por ela favorecidas.
Ademais, é válido ressaltar que isenção e imunidade tributária não
5
são expressões sinônimas, pois a primeira, encontra-se regida no
ordenamento infraconstitucional, que depois de constituído o crédito
tributário, beneficia o indivíduo com a isenção de não cumprimento da
obrigação tributária. Diferentemente da imunidade tributária, que não
existe o crédito tributário e nem a obrigação tributária, pois a hipótese de
incidência tributária não existe.
Desse modo, fica evidente que os institutos denominados de
competência e imunidade tributária, devem estar harmonizados no
ordenamento jurídico e na sua aplicação, em um momento, impedindo a
limitação do exercício dos direitos fundamentais em favor da proteção
das finanças estatais e em outro momento, assegurando o arrecadamento
de tributos por parte do Estado.
4.
OS
AVANÇOS
CONSTITUCIONAL

E

MUTAÇÕES

DA

HERMENÊUTICA

O instituto da imunidade tributária passou por modificações, no que
diz respeito ao seu viés interpretativo, bem como sob o ponto de vista
axiológico. Infelizmente por um período de tempo a imunidade tributária
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funcionou como um meio de exclusão social, pois na época funcionava
como um privilégio para os indivíduos com patamares financeiros
elevados, e com isso deixava a carga tributária a cargo das classes baixas,
sem se preocupar com os anseios sociais.
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Nessa esteira, é o pensamento de Zidko (2013):
[...] a instituição da imunidade tinha objetivos
diversos, tais como privilégios aos nobres e ao clero,
sendo assim, diferente da proteção de algumas
questões sociais, como hoje se observa.
Numa análise pormenorizada da Constituição de 1824, se permite
afirmar que muito embora não estivesse previsto expressamente essa
regra imunizadora, esta Carta Magna já continha indicadores da norma
imunizante, o que pode ser apreciado pelo o inciso XV do artigo 179 que
na época previa a capacidade contributiva, pois estabelecia a
proporcionalidade da obrigação tributária de acordo com a capacidade
que indivíduo possuía para contribuir.
Destacamos que a primeira Carta Magna de 1891, previa nos artigos
10 e 11 da referida Constituição o instituto da imunidade tributária
recíproca entre os entes políticos, esta regra permanece na atual
Constituição, com o fulcro de preservar o Pacto Federativo entre tais
pessoas jurídicas de direito público.
É pertinente afirmar que as Constituições que vieram depois da Carta
Magna de 1891, ratificaram a regra imunizante, pois impuseram limitações
ao poder de tributar do Estado, com o fulcro de extinguir o caráter
absolutista dos Estados antepassados. Com isso, o viés social da tributação
e da norma imunizante foi sendo perpetuado na contextualização da
sociedade e do poderio estatal.
Diante dessas modificações que ocorreram, a ideia ultrapassada de
que o instituto da imunidade tributária é uma prerrogativa de classes e do
Estado decaiu ao longo do tempo. A partir de então surgiu uma estrutura
inovadora que teve como base as premissas Constitucionais que ergueu340
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se com um viés uno, através do qual, todas as normas sejam elas
Constitucionais, supralegais ou infraconstitucionais devem respeitar os
direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, sejam eles de primeira,
segunda, terceira, quarta ou quinta dimensão.
Nesse ínterim, a imunidade tributária sofreu transformações no seu
sentido jurídico, pois a maneira como este instituto deve ser interpretado,
encontra-se intimamente ligada ao motivo que ampara a sua existência.
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Ademais, os dispositivos e normas Constitucionais não são
expressões sinônimas, pois as normas encontram-se dentro dos textos, ou
seja, a norma não se resume ao texto constitucional, sendo mais ampla,
uma vez que também representam os princípios valorativos que norteiam
a conjuntura jurídica e social.
Essa ideia, encontra respaldo no processo de constitucionalização
que o Brasil passou, cujo ápice foi a publicação da Carta Magna de 1988
,quando surgiu a possibilidade de se estabelecer um novo ordenamento
5
Constitucional, que encontra-se além do positivismo, tendo como base a
força normativa Constitucional que fez com que paradigmas passados
fossem abandonados, culminando na eclosão de um novo viés
interpretativo cujo objetivo é constitucionalizar e consequentemente,
fortalecer os direitos fundamentais dos indivíduos.
Dessa forma, a maneira de interpretação dos textos legais deixou de
ser realizada apenas de forma literal e restritiva, e passou a ser processada
com o fulcro de encontrar o real sentido do dispositivo legal, ou seja, a
“letra fria da lei” deixou de ser o objetivo jurídico e deu lugar às normas
constitucionais dotadas de cargas valorativas.
Diante desse cenário os juristas, com destaque os magistrados
passaram de simples reprodutores dos textos legais e tornaram-se
genuínos intérpretes, com a finalidade de concretizar a ideia de que o
direito deve ser aplicado com métodos de interpretação que visem
alcançar o real sentido das normas constitucionais, resguardando de
forma absoluta os preceitos principiológicos do direito. Cuja função é
assegurar os princípios e direitos fundamentais, ou seja, a lei deixa de ser
aplicada apenas com o que o seu texto diz, pois tal aplicação não satisfaz
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a realidade social. Desta forma os comandos legais tornam-se verdadeiros
mecanismos de concretização dos direitos e garantias fundamentais.
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Deste modo é o pensamento do ilustre jurista Barroso (2013, p. 292):
“A hermenêutica jurídica é um domínio teórico, especulativo, voltado para
a identificação, desenvolvimento e sistematização dos princípios do
Direito”.
Nesta linha de raciocínio, a hermenêutica constitucional foi
modificada e evoluiu com o fulcro de conseguir estar em consonância
com as mutações sociais, e igualmente dos setores políticos, econômicos e
tecnológicos. É nesse viés que encontra-se inserida a interpretação do
artigo 150, inciso VI, alínea “D”, da Carta Magna vigente, dada a
interpretação conforme as necessidades sociais é que fazem com que a
seara jurídica esteja em constante evolução.
5. A ANÁLISE E JULGAMENTO DO RE Nº.330817 E A
NOVAINTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 150, VI, ALÍNEA “D” DA CARTA
MAGNA VIGENTE
O artigo 150 inciso VI, alínea “d” da Carta Magna dispõe que os
livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão são
protegidos pelo instituto da imunidade tributária que impõe uma
limitação ao poder de tributar dos entes políticos.
A imunidade tributária não funciona apenas como um privilégio
tributário, tendo em vista que também possui o condão de assegurar os
valores culturais, sociais e constitucionais. Na temática em questão, a
imunidade que artigo 150, inciso VI, alínea “d” da Constituição Federal
assegurou, tem valores que são de aplicabilidade e utilidade pública,
tendo em vista que beneficia toda a sociedade, uma vez que ao conceder
esse benefício constitucional aos livros, fomenta o acesso à informação e
a cultura de maneira menos onerosa.
A forma de interpretar esse regramento constitucional avançou, com
o fulcro de acompanhar os anseios sociais e não se tornar um
mandamento em desuso.
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Nesse sentido é o pensamento de Hugo de Brito Machado (2014,
p.295):
Na interpretação da norma imunizante tem-se
de atualizar o seu significado, ampliando-se quando
necessário o seu alcance para que não reste a mesma
inutilizada por uma espécie de esclerose que a
dominaria se prevalente o sentido estritamente legal.
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Nessa vertente, a hermenêutica constitucional evoluiu em relação ao
artigo 150, inciso VI, alínea “d” da Constituição. A mencionada norma
Constitucional possui a finalidade de assegurar o acesso à cultura,
educação e a informação e diminui o dispêndio no que diz respeito a
livros, jornais, periódicos e papéis que são destinados a sua impressão.
Além disso, esse dispositivo constitucional, visa garantir a liberdade
de expressão, no sentido de que basta transmitir ideias que os livros
gozam da benesse Constitucional.
Em virtude dessa premissa,
5 o Supremo Tribunal Federal ampliou a
interpretação do artigo em questão e o instituto da imunidade tributária
hodiernamente alcança também os álbuns de figurinhas, com fulcro de
assegurar a acessibilidade à informação e comunicação do público
infantil.
Ademais, posteriormente, o próprio STF estendeu a imunidade
tributária às listas telefônicas, tendo em vista que são úteis ao público
fomentando a informação e a comunicação.
Entretanto, é válido ressaltar que a imunidade concedida pela
Constituição foi objeto de controvérsia na literatura jurídica e no âmbito
dos tribunais, tendo em vista que o texto constitucional somente concedia
o referido benefício aos livros impressos. Diante disso, passou-se a
debater a possibilidade de extensão da imunidade aos livros eletrônicos.
Em um primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o
RE nº 33017, adotou a ideia de que tal dispositivo deve ser interpretado
restritivamente, em consonância com o princípio da legalidade,
concluindo que os e-books não fazem jus ao benefício conferido pela
Carta maior aos livros físicos.
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É necessário expor o pensamento de Oswaldo Othon de Pontes
Saraiva Filho, que é exposto na obra de Hugo de Brito Machado (2003,
p.192):
Embora a Constituição consagre todos esses
princípios relacionados com a liberdade, mormente, a
de expressão e de acesso à informação, insta
ponderar que, especificamente quanto ao aspecto
tributário, com o pragmático objetivo de
barateamento de preços, só concedeu imunidade
para os livros e os periódicos e o papel destinado a
sua impressão, favorecendo, desse modo, o consumo
desses bens e a democratização da cultura, da ciência
e da informação independente.
A maioria dos livros jurídicos se posicionaram contra o entendimento
do Supremo Tribunal Federal e defenderam a ideia de que os livros digitais
possuem as mesmas ideias e objetivos dos livros físicos.
Além disso, a maior parte da literatura jurídica se posicionou no
sentido de que quando foi elaborada a regra constitucional do artigo 150,
VI, alínea “d”, os aparatos tecnológicos ainda não eram evoluídos como nos
dias atuais e nem eram utilizados pelos indivíduos com a intensidade que
vigora atualmente.
Corroborando com esse entendimento, é a posição do doutrinador
Hugo de Brito Machado (2014, p 295):
A melhor interpretação das normas da
Constituição é aquela capaz de lhes garantir máxima
efetividade. Toda imunidade tem por fim a realização
de um princípio que o constituinte considerou
importante para a Nação. A imunidade dos livros,
jornais e periódicos tem por fim assegurar a
liberdade de expressão do pensamento e a
disseminação da cultura. Como é inegável que os
meios magnéticos, produtos da moderna tecnologia
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são hoje de fundamental importância para realização
desse mesmo objetivo, a resposta afirmativa se
impõe. O entendimento contrário, por mais
respeitáveis que sejam, e são, os seus defensores,
leva a norma imunizante a uma forma de esclerose
precoce, inteiramente incompatível com a doutrina
do moderno constitucionalismo, especialmente no
que concerne á interpretação especificamente
constitucional.
Ulteriormente, o Supremo Tribunal Federal melhorou o seu
entendimento a respeito do tema, pois modificou a interpretação com
relação ao artigo 150, inciso VI, alínea “d” da Carta Magna, estendendo a
imunidade tributária aos e-books.
Com esse posicionamento, o STF, cumpre sua função de guardião da
Constituição, uma vez que conferiu o real sentido de existência da
imunidade, bem como contribuiu
5 com os paradigmas de preservação do
meio ambiente. Além do mais esse viés interpretativo, incentiva à utilização
dos livros eletrônicos que não precisam da derrubada de árvores para
serem elaborados.
Em contrapartida, os livros físicos precisam da destruição de árvores
para que possam ser elaborados, e consequentemente tal situação ocasiona
efeitos ambientais negativos.
Outra vertente que deu ensejo à modificação da interpretação do
STF sobre o tema extensão da imunidade tributária aos livros digitais, foi de
que caso não fosse estendida, ocorreria, então, uma restrição ao direito de
acesso à informação a cultura e a educação, tendo em vista que os e-books
possuem as mesmas diretrizes dos livros físicos e evidentemente, também
propiciam a propagação do conhecimento, bem como contribuem para o
processo de concretização do direito de livre pensamento e expressão.
No dia 08 de Março do ano de 2017 foi proferida uma decisão que
repercutiu muito no âmbito jurídico, pois o Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário de nº 33087, por maioria dos votos dos seus
membros, estendeu a imunidade tributária aos e-books. O Ministro Dias
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Toffoli, que na ocasião era o relator do recurso conferiu a repercussão geral
ao referido recurso.
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Diante disso, é pertinente expor o voto do célebre Ministro:
“Sintetizando e já concluindo, considero que a
imunidade de que trata o art. 150, VI, d da
Constituição alcança o livro digital (e-book). De igual
modo, as mudanças históricas e os fatores políticos e
sociais presentes na atualidade, seja em razão do
avanço tecnológico, seja em decorrência da
preocupação ambiental, justificam a equiparação do
“papel”, numa visão panorâmica da realidade e da
norma, aos suportes utilizados para a publicação dos
livros. Nesse contexto moderno, contemporâneo,
portanto, a teleologia da regra de imunidade
igualmente alcança os aparelhos leitores
de livros
eletrônicos
(ou e-readers)
confeccionados
exclusivamente
para
esse
fim,
ainda
que,
eventualmente,
estejam
equipados
com
funcionalidades acessórias ou rudimentares que
auxiliam a leitura digital, tais como dicionário de
sinônimos, marcadores, escolha do tipo e do tamanho
da fonte etc. Embora esses aparelhos não se
confundam com os livros digitais propriamente ditos
(e-books), eles funcionam como o papel dos livros
tradicionais impressos e o propósito é justamente
mimetizá-lo. Enquadram-se, portanto, no conceito de
suporte abrangido pela norma imunizante. Esse
entendimento, como se nota, não é aplicável aos
aparelhos multifuncionais, como tablets, smartphone e
laptops, os quais vão muito além de meros
equipamentos utilizados para a leitura de livros
digitais. No caso concreto, entendo ser o CD-ROM
apenas um corpo mecânico ou suporte. Aquilo que
está nele fixado (seu conteúdo textual) é o livro. Tanto
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o suporte (o CD- ROM) quanto o livro (conteúdo)
estão abarcados pela imunidade da alínea d do inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal. O acórdão
recorrido, portanto, está em consonância com a
orientação da Corte, no que reconheceu ser imune o
livro digital 20 Em revisão RE 330817 / RJ denominado
Enciclopédia Jurídica Eletrônica e o disco magnético
(CD-ROM), em que as informações culturais são
fixadas.
Diante
do
exposto,
nego
provimento
ao
recurso extraordinário. Em
relação ao tema nº 593 da Gestão por Temas da
Repercussão Geral do portal do STF na internet,
proponho a seguinte tese: A imunidade tributária
constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro
eletrônico
(e-book),
inclusive
aos
suportes
exclusivamente utilizados para fixá-lo. É como voto.
Com esse entendimento, 5o órgão máximo do poder judiciário, atuou
em consonância com as necessidades da sociedade, tendo em vista que o
instituto da imunidade tributária foi estendida aos livros digitais, bem
como aos suportes e instrumentos.
Ademais, ao entender dessa forma a questão o STF atuou como um
genuíno guardião da Carta Magna, pois utilizou o direito para suprir um
anseio social, se valendo de institutos jurídicos como a interpretação,
normas que regem o direito tributário, os princípios gerais de direito,
entre outros.
Dessa forma, o referido tribunal assegurou os valores democráticos
e fortaleceu a concretização dos direitos e garantias fundamentais
garantidos pelo ordenamento jurídico brasileiro.
6. IMPORTÂNCIA E EFEITOS SOCIAIS DA
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA AO LIVRO DIGITAL

EXTENSÃO

DA

Nesse tópico se faz necessário expor o quanto é importante e quais
os efeitos da extensão do benefício da Imunidade Tributária ser estendido
aos livros eletrônicos. Diante desta premissa, é correto afirmar que com
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essa proteção tributária concedida aos e-books, irá facilitar o acesso ao
conhecimento e aos valores culturais, pois a concessão de material para
leitura, torna-se menos onerosa.
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Além do mais, essa extensão contribui para o processo de efetivação
dos direitos de livre manifestação do pensamento e acessibilidade às
informações e, consequentemente, irá fomentar a construção de uma
sociedade mais instruída e aculturada.
Nessa

vertente,

é

oportuno

expor

alguns

entendimentos

jurisprudenciais que trazem ideias que se atrelam ao que fora exposto
anteriormente.
O primeiro, é o entendimento do TRF4ª região, cujo relator é o jurista
João Pedro Gebran Neto, in verbis:
Constitucional. Tributário. Imunidade. Jornal. CDROM. 1. O fato de o jornal não ser feito de papel, mas
veiculado em CD-ROM, não é óbice ao
reconhecimento da imunidade do art. 150,VI, d, da CF
(LGL19883), porquanto isto não o desnatura como um
dos meios de informação protegidos contra a
tributação. 2.
Interpretação
sistemática
e
teleológica do texto constitucional, segundo a qual
a imunidade visa a dar efetividade aos princípios
da livre manifestação de pensamento, de
expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, de acesso à
informação e aos meios necessários para tal, o que
deságua, em última análise, no direito de
educação, que deve ser fomentado pelo Estado
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho, havendo liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber(art. 5.º, IV, IX, XIV, 205,
206, II etc.).
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O segundo, é do TRF2ª região, em que o relator é o operador do
direito Aluisio Gonçalves de Castro Mendes:
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Tributário. Livro. CD-ROM. Imunidade tributária.
Art. 150, VI, alínea d, da Constituição Federal
(LGL19883). - O conceito de livro deve ser entendido
como meio de transmissão de informações, tendo em
vista que a evolução histórica mostra que o material
utilizado para se expressar ideias foi modificado ao
longo do tempo, sendo sua impressão em papel mera
circunstância. - Deve-se priorizar a interpretação
teleológica, a qual possibilita a efetividade da
norma imunizante, tendo em vista que o objetivo
de se excluir a tributação ao livro é estimular a
leitura e, consequentemente, o nível de instrução,
cultura e formação da população brasileira. - Desta
forma, a imunidade abrange também o CD-ROM,
que constitui
apenas suporte físico para a
5
disseminação do conhecimento.
Dessa forma, fica claro que a extensão da imunidade aos livros
digitais é de suma importância para sociedade, pois estimula a
concretização de direitos constitucionais, como liberdade de expressão
intelectual, direito à educação e fortalece o processo de propagação do
conhecimento.
É coerente afirmar que essa extensão vai trazer efeitos benéficos à
sociedade, uma vez que indivíduos mais instruídos e com melhor grau de
educação e cultura, são mais tolerantes às diferenças que ocorrem com a
convivência em sociedade. Fato este que é essencial para que se possa
reduzir os índices de violência e desigualdade social e com isso cumprir
um objetivo constitucional, explícito no art.3º, inciso I da Constituição
Federal que é de “Construir uma sociedade livre, justa e solidária”.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dessas exposições demonstra que o direito tributário, além
de possuir fins econômicos e fiscais, também tem um viés social de suma
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importância para a população, pois contribui no processo de
desenvolvimento social. Exemplo disso, foi a extensão da imunidade
tributária aos livros eletrônicos que priorizou o direito de acesso à
informação, cultura e educação.
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Nesse diapasão, é correto afirmar que tal extensão se coaduna com o
artigo 220 da Constituição Federal, uma vez que impede que ocorra uma
restrição ao acesso à informação, ainda que de forma indireta.
Diante da importância do artigo mencionado, é necessária a sua
reprodução na íntegra, in verbis:
Art. 220. A manifestação do pensamento, a
criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto nesta Constituição.
Ademais, restou patente que a imunidade tributária por muito tempo
foi entendida como um privilégio que os ricos possuíam. Porém, essa ideia
foi modificada, tendo em vista que a Constituição passou a ter uma
diretriz axiológica, capaz de produzir eficácia por todo o sistema jurídico e,
consequentemente, atingiu o benefício Constitucional denominado de
imunidade tributária. Desta forma, tal instituto tornou-se um mecanismo
de concretização dos direitos de primeira, segunda e terceira geração.
Nesta premissa, as normas constitucionais, tornaram-se um
instrumental, com o fulcro de assegurar e materializar os direitos e
garantias fundamentais dos indivíduos.
No decorrer do trabalho, também vislumbrou-se o ideal de que o
ordenamento jurídico precisa acompanhar as mutações sociais, bem como
que a legalidade estrita não pode ser um óbice ao avanço da cultura,
educação e acesso à informação, uma vez que a legalidade deve ratificar e
contribuir no processo de concretização desses direitos.
Com as modificações ocorridas na sociedade, desde o advento da
Constituição de 1988 e da velocidade dos aparatos eletrônicos, percebeu350
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se que o artigo 150, inciso VI, alínea “d” da Carta Magna, necessitava de
um novo viés interpretativo, que ao invés de se prender ao texto frio da
lei, buscasse compreender o real sentido da norma.
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Em decorrência desse paradigma, muitas divergências surgiram,
principalmente no âmbito dos tribunais, no entanto, na literatura jurídica,
notou-se que a maioria defendia a ideia de que o instituto da imunidade
tributária deveria ser estendida aos e-books. Fato este que contribuiu para
que o Supremo Tribunal Federal decidisse pela extensão do benefício
Constitucional aos livros eletrônicos.
A luz das considerações expostas entendemos que o instituto da
Imunidade tributária aplicado aos livros, sejam eles físicos ou eletrônicos,
não pode ser compreendido apenas sob o viés fiscal, uma vez que numa
sociedade que precisa melhorar no que diz respeito à educação, cultura,
entre outros valores. Conceder essa benesse aos livros digitais contribui
diretamente, no processo de concretização dos direitos e garantias
fundamentais, já que possibilita
5 aos indivíduos acesso com mais facilidade
e de forma menos onerosa à informação, educação e cultura.
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EXCESSO DE PUNIÇÃO E O ENCARCERAMENTO DE INIMPUTÁVEIS NO
TOCANTINS
THATIANY ALVES BELFORT: Graduanda
do curso de Direito da Faculdade Serra
do Carmo-Fasec. Palmas-TO.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

LUCIANA AVILA ZANOTELLI[1]
(Orientador)
RESUMO: O presente estudo tem como escopo esclarecer sobre a
inimputabilidade dos doentes mentais que cometeram crime. Por meio da
consolidação das leis penais é isento de pena o agente que, por doença
mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo
da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Contudo,
os doentes mentais condenados que cumprem pena nas unidades
prisionais no estado do Tocantins, passam por situações degradantes, visto
que não existe hospital de custodia. O tratamento do inimputável por
doença mental deverá ser realizado em hospital de custódia por tempo
indeterminado. Nesse sentido no Estado do Tocantins há a extrema
necessidade da aplicabilidade da lei no que se refere à criação de
estabelecimentos destinados exclusivamente ao atendimento desses
indivíduos. Partindo dessa observação será analisada a ação civil pública n°
0000017-04.2017.827.2721 que tramita da comarca de Guaraí-TO, tem por
objeto a obrigação de fazer construir um hospital de custodia no Estado do
Tocantins.
Palavras-chave: Inimputabilidade. Tratamento. Hospital de Custódia.
ABSTRACT: The purpose of this study is to clarify the unimputability of the
mentally ill who committed crime. By means of the consolidation of criminal
laws, an agent who, due to mental illness or incomplete or delayed mental
development, was at the time of action or omission wholly incapable of
understanding the unlawful nature of the act or of determining himself
according to this understanding. However, mentally ill convicted prisoners
in the state of Tocantins are facing degrading situations, since there is no
hospital of custody. The treatment of the mentally imputable should be
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carried out in an indeterminate custody hospital. In this sense, in the state
of Tocantins, there is an extreme need for the applicability of the law with
regard to the creation of establishments intended exclusively for the care of
these individuals. Based on this observation, it will be analyzed the public
civil action no. 0000017-04.2017.827.2721 that is being processed by the
district of Guaraí-TO, whose object is the obligation to build a custody
hospital in the State of Tocantins.
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1 INTRODUÇÃO
A inserção dos inimputáveis por doença mental nos
estabelecimentos prisionais deverá seguir o que está de acordo com a nova
redação do Código Penal de 1940 dada pela reforma de 1984, os
inimputáveis e semi-imputáveis deverão cumprir pena em hospital de
custódia e tratamento psiquiátrico,
ou na falta deste, em outro
5
estabelecimento adequado, o que não se verifica, no estado do Tocantins.
Diante o contexto acima, pretende-se responder à seguinte
pergunta: face à inexistência de unidades de hospitais de custodia para o
atendimento dos condenados com doenças mentais, como estes cumprem
sua pena no Tocantins?
A partir do momento em que o apenado com doença mental não é
atendido dentro do que prescreve a lei, pode-se observar que há a violação
de direitos humanos, ocorridas no cárcere estabelecendo assim, o fracasso
do sistema prisional.
No Estado do Tocantins a falta do hospital de custódia levou a
tramitação de uma ação civil pública n° 0000017-04.2017.827.2721 da
comarca de Guaraí-TO, tem por objeto a obrigação de fazer construir um
hospital de custodia no Estado do Tocantins.
Nesse sentido, depreende-se que no Estado do Tocantins a
produção e o agravamento de problemas de saúde física e mental sem o
devido acompanhamento do inimputável por doença mental fica evidente
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que os direitos dessa população que são violados. Se presume nesse
sentido que frente os direitos humanos, é necessário uma reflexão, a partir
de que o único direito que o preso deveria perder ao ser condenado é o da
liberdade, todos os demais deveriam estar garantidos.
Por meio de uma investigação bibliográfica e a partir dos Autos do
Processo da Ação Civil Pública no 0000017-04.2017.827.2721, que tramita
na 1ª Vara Civil da Comarca de Guaraí, estado do Tocantins, Brasil, tendo
como objeto os doentes mentais, desprovidos de medicação e
acompanhamento psiquiátrico, em situação de encarceramento, pretendese analisar o assunto em questão, observando que o ordenamento jurídico
brasileiro deixa claro que o inimputável por doença mental deve ser
internado por tempo indeterminado em hospital de custodia.
2. A QUEM SE CONSIDERA COMO INIMPUTÁVEIS
O direito brasileiro considera que somente pessoas que possuem a
capacidade de discernimento do ilícito e que podem agir de acordo com
esse discernimento, caso cometam fato típico e ilícito podem ser
condenadas pelo mesmo. Às pessoas que cometeram o ato ilícito sem tal
consciência ou sem a possibilidade de controlar seu agir de acordo com seu
discernimento, há a previsão legal de determinação de inimputabilidade, ou
seja, são considerados inimputáveis
Assim, seriam considerados inimputáveis todas as pessoas que sejam
portadoras de doença mental ou desenvolvimento mental diferenciado
(incompleto ou retardado) e que por tal causa não se possam portar como
uma pessoa comum face ao ilícito (BRASIL, 1940).
De acordo com a previsão legal atual, portanto, as pessoas que não
tem capacidade de conhecimento do caráter ilícito do fato, ou mesmo que
o conheçam, que não conseguem agir de forma diferente estão isentos de
pena, sendo necessário, que ao invés de aplicar pena, o Estado se veja em
situação de aplicar medida curativa, ou seja, de aplicação de medida de
segurança.
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No Direito Penal Brasileiro, o conceito de inimputabilidade encontrase definido no artigo 26, caput, do Código Penal brasileiro. Desta maneira, o
autor que, ao tempo da ação ou omissão, por doença mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato, é considerado isento de pena. Para os
efeitos jurídicos da conduta praticada pelo autor, o delito existe, contudo,
inaplicável a pena. Porém existe a absolvição sui generis ou imprópria, visto
que, o sujeito é submetido à medida de segurança, mesmo tendo sido
absolvido, permanecendo, este, sob tutela do Estado.
Para o entendimento de Fuhrer (2000, p. 55):
Doença mental é toda manifestação nosológica,
de cunho orgânico, funcional ou psíquico, episódica
ou crônica, que pode, eventualmente, ter como efeito
a situação de incapacidade psicológica do agente de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento. Não é necessário
que cause5 os dois efeitos (falta de entendimento e
impossibilidade de autodeterminação) ao mesmo
tempo, basta um (FUHRER, 2000, p. 55):
De acordo com o referido autor, a imputabilidade poderá ser
diminuída ou excluída, toda vez que a enfermidade mental for capaz de
causar um vício na manifestação da vontade ou no entendimento do
agente, causado pela doença mental, somente a presença da doença não é
o suficiente, mas que seja determinante para impossibilitar compreensão de
seus atos na pratica de conduta delitiva.
Clarifica Leiria que: (1980, p.240):
A doença mental, para os efeitos da norma
jurídica, apresenta-se como um estado morboso da
psique, capaz de produzir profundas inibições na
Inteligência ou na vontade, no momento da ação ou
da omissão. Por outro ângulo, é de se ter presente
que o conceito psiquiátrico de doença mental, embora
sirva de base para a formulação do conceito jurídico,
nem sempre coincide exatamente com este.
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Igualmente, não é de se confundir a perturbação da
saúde mental, com a doença mental propriamente
dita. Nas enfermidades psíquicas, há sempre uma
perturbação da saúde mental, mas, tais perturbações
nem sempre decorrem de uma doença mental, na
concepção científica do termo (LEIRIA, 1980, p.240)
Desta maneira, o conceito jurídico de doença mental não é igual ao
conceito psiquiátrico, perturbação mental não se confunde com o doença
mental, embora o conceito psiquiátrico seja a base do conceito jurídico,
pois embora o conceito médico inclua transtornos que não causam a
impossibilidade de conhecimento da ilicitude do fato e não impeçam a
ação conforme esse entendimento, para o direito penal, é necessário que a
doença ou transtorno seja tal que impeça o conhecimento da ilicitude ou a
ação contrária do agente.
É importante destacar que tal distinção não foi sempre utilizada pelo
direito no Brasil e no mundo, pois até o século XVIII os chamados “loucos”
eram punidos por delitos que eventualmente cometessem da mesma forma
que outra pessoa qualquer, ou seja era prevista a pena e o cumprimento da
mesma em instituições comuns, sem qualquer atendimento que visasse o
atendimento curativo ao hoje chamado de inimputável.
Nesse sentido aponta Cordeiro que:
Longo e penoso tem sido o percurso dos doentes
mentais desde que Pinel, em 1784, os separou dos
presos de delito comum, dando ao doente o direito
de ser tratado por instituições de saúde não ligadas
ao poder judiciário. Até aí, o doente mental foi
sistematicamente descriminado [sic] e segregado pela
sociedade. A loucura foi desde sempre, e ainda hoje,
considerada como fenômeno maldito [...] (CORDEIRO,
2003, p.7-8).
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Se nota, portanto que o reconhecimento da inimputabilidade e do
tratamento diferenciado e curativo dos inimputáveis na verdade se mostra
como uma conquista de direitos dessa parcela da população.
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No ordenamento atual, as legislações civil e penal estabelecem que
a saúde mental e a maturidade psíquica são requisitos para a capacidade
civil e responsabilização penal do indivíduo. Nesse sentido, o portador de
doença mental que, ao tempo do crime, era inteiramente incapaz de
entender a ilicitude do ato ou de determinar-se de acordo com ele, está
isento de pena e deve ser submetido à medida de segurança, cuja
finalidade é curativa e preventiva (MALCHER, 2009).
Para a avaliação da inimputabilidade do agente, três sistemas
podem ser observados: biológico, psicológico e biopsicológico. Nesse
sentido:
De acordo com o sistema biológico, leva-se em
conta a causa e não o efeito. (...) se o sujeito é
portador 5de doença mental e pratica um fato típico
e antijurídico, pela circunstância de ser doente é
considerado inimputável, não importando que a
causa tenha excluído ou diminuído a capacidade de
compreensão ou de determinação da conduta
delituosa. Para o sistema psicológico, o que importa
é o efeito e não a causa. Leva em conta se o sujeito,
no momento da prática do fato, tinha condição de
compreender o seu caráter ilícito e de determinarse de acordo com essa compreensão ou não. Se o
agente não tinha capacidade de compreensão ou
determinação, é considerado inimputável, sem que
seja necessário precisar sua causa. O sistema
biopsicológico é constituído dos dois primeiros.
Toma em consideração a causa e o efeito. Só é
inimputável o sujeito que, em consequência da
anomalia mental, não possui capacidade de
compreender o caráter criminoso do fato ou de
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determinar-se de acordo com essa compreensão
(JESUS,1985, p.483)
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O Código Penal brasileiro optou pelo sistema biopsicológico, no
que diz respeito à adoção de critérios para se examine a inimputabilidade
em razão da saúde mental. Podendo ser percebido quando se analisa o
artigo 26. Devendo ser ao inimputável aplicada a medida de segurança,
prevista no caput do artigo 26 do Código Penal Brasileiro.
Assim:
A finalidade do direito penal é a proteção de
bens e valores jurídicos fundamentais. Bem jurídico é
o bem da vida; (...). Para a proteção dos bens
jurídicos foram criados os tipos penais, que
estabelecem modelos de condutas sujeitas à
imposição de pena. (...) se for apurado que ao tempo
da ação ou omissão não dispunha da integridade de
suas faculdades mentais, em vez de pena sofrerá
medida de segurança (...) (CORDEIRO, 2003, p. 234).
O direito penal pune quem conscientemente viola os bens jurídicos
por si tutelados, ele busca proteger o Estado de direito e os bens jurídicos
de afrontas cometidas ou deliberadamente ou de forma descuidada (no
caso de culpa), mas ao mesmo tempo o mesmo não pode permitir que
mesmo o inimputável traga insegurança à sociedade, cabendo, então
aplicar medidas capazes de diminuir o risco à sociedade por atos
cometidos por inimputáveis e garantir o devido tratamento dos mesmos.
Nesse sentido:
O inimputável (doente mental ou imaturo, que é o
menor) não comete crime, mas pode ser sancionado
penalmente, aplicando-se-lhe medida de segurança,
que se baseia no juízo de periculosidade, diverso,
portanto, da culpabilidade. O autor de um fato típico e
antijurídico, sem compreensão do que fazia, não
merece ser considerado criminoso – adjetivação
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reservada a quem, compreendendo o ilícito, opta por
tal caminho, sofrendo censura –, embora possa ser
submetido a medida especial cuja finalidade é
terapêutica, fundamentalmente (NUCCI,2016, p. 268).
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Á vista disso, para que o agente da infração penal seja classificado
como inimputável, ao tempo da ação ou omissão criminosa, a ausência de
discernimento deve ser global, não sendo possível o agente se auto
compor e conter suas ações.
O Estado é responsável por cuidar da resolução de conflitos, e,
consequentemente, por aplicar as penas proporcionais aos atos praticados
pelos agentes. Exercia, assim, a chamada jurisdição, vale dizer, o poder de
aplicar ao caso concreto o direito compatível, bem como de proceder à
execução de suas decisões (GRECO, 2011).
É importante salientar que em caso de inimputabilidade o Estado
entende que não é o caso de aplicação de pena, uma vez que o agente não
5
atuou de forma deliberada para infringir a lei, mas, por causa de sua
condição não se encontrava apto a decidir sobre a obediência ou não da
norma penal.
Desta maneira, há a internação em hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico, que está previsto em lei e deve ser garantido os inimputáveis e
semi-inimputáveis. Como já mencionado anteriormente os inimputáveis são
inteiramente incapazes de entender a ilicitude do fato e de determinar-se
de acordo com esse entendimento. Já o Semi-imputável – é o indivíduo
que, apesar de aparentemente são, não tem plena capacidade de entender
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento
(CÓDIGO PENAL, art. 26).
Sobre a internação em hospital de custodia Fragoso (2003) destaca
que:
[...] a internação em hospital de custódia e
tratamento
psiquiátrico
aplica-se
obrigatoriamente aos inimputáveis, que tenham
sido absolvidos, com base no art. 26 do CP, e
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que tenham praticado um fato em que a lei
define como crime, punido com a pena de
reclusão. Aplica-se também, facultativamente,
aos inimputáveis que tenham praticado fato
previsto como crime, punido, porém, como pena
de detenção, bem como aos semi-imputáveis
(FRAGOSO, 2003, p. 500).
Em relação as medidas de segurança, o Código Penal, no artigo 96
informa que são: internação em hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado; - sujeição a
tratamento ambulatorial. Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se
impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha imposta.
É oportuno observar que o art. 97 do Código Penal prevê que o
inimputável será submetido à internação ou tratamento ambulatorial.
Assim, mesmo que ocorra absolvição por inimputabilidade, o Estado
coercitivamente aplicará a medida de segurança, impondo ao réu o
tratamento adequado, de forma que, enquanto não cessada a
periculosidade, permanecerá em instituição destinada ao fim de melhor
atendê-lo (TRISTÃO, 2001).
Prado (2014) ainda ressalta que é uma causa geral de diminuição da
pena. Contudo, em razão do sistema vicariante – para os semi-imputáveis -,
os efeitos da semi-imputabilidade são a diminuição da pena ou sua
substituição por medida de segurança (internação ou tratamento
ambulatorial), caso o condenado necessite de tratamento curativo (art.98,
CP
A legislação prevê, no artigo 14, parágrafo 2º c/c
artigo 42 da Lei de Execução Penal, na ausência de instalações voltadas
para atender o inimputável, o tratamento poderá ser realizado em outro
estabelecimento adequado para a assistência médica e psiquiátrica,
desde que autorizado pela direção do estabelecimento. Não se
admitindo o cumprimento de medida de segurança em presídio
comum, ou seja, não é permitido a permanência do sentenciado em
cadeia pública ou estabelecimento em que inexista tratamento
necessário ao sentenciado.
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No caso de crime punido com detenção, o juiz poderá submetêlo a tratamento ambulatorial, no qual a pessoa se apresenta durante o
dia em local próprio para o atendimento, a fim de receber assistência
médica (ALMEIDA, 2012).
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A medida de segurança é uma medida do Estado, embasada
no jus puniendi (direito de punir exercido pelo Estado), conferida ao
autor inimputável ou semi-imputável que pratica um fato tipificado
penalmente e ilícito, de acordo com seu grau de periculosidade.
A Reforma Penal de 1984 determina que deve ser aplicada
medida de segurança no caso de crimes cometidos por pessoa com
doença mental, desde que esta seja considerada semi-imputável ou
inimputável. Isto se dá por entender que por não serem responsáveis
pelos seus atos, estes devem ser tratados e não punidos.
Essa determinação tem como objetivo a adequada reintegração social
tornando-o apto a conviver em sociedade sem voltar a delinquir, ou seja,
cometer crimes.
5

Conforme Bittencourt quatro são as diferenças principais entre a
pena e a medida de segurança:
a) As penas têm caráter retributivo-preventivo; as
medidas de segurança têm natureza eminentemente
preventiva. b) O fundamento da aplicação da pena é a
culpabilidade; a medida de segurança fundamenta-se
exclusivamente na periculosidade. c) As penas são
determinadas; as medidas de segurança são por
tempo indeterminado. Só findam quando cessar a
periculosidade do agente. d) As penas são aplicáveis
aos imputáveis e semi-imputáveis; as medidas de
segurança são aplicadas aos inimputáveis e,
excepcionalmente, aos semi-imputáveis, quando estes
necessitarem de especial tratamento curativo
(BITTENCOURT, 2003, p. 681).
Nos casos de doentes mentais que praticaram delito e se veem
encarcerados tem uma realidade específica, comum na maior parte do país:
os doentes mentais encarcerados vivem em espaços inadequados nas
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unidades prisionais, convivendo em celas com presos comuns, sendo
frequentemente submetidos a maus-tratos e em condições de vida
degradantes (ALMEIDA, 2012).
Por não disporem de tratamento psiquiátrico e psicológico
especializado, são retirados das celas sob a justificativa de que apresentam
perigo aos outros presos, ficando no pátio das unidades, muitas vezes sob
sol e chuva, sem garantia mínima de seus direitos fundamentais. Como se
observa, a noção de periculosidade, em tese, estigmatiza o agente que
pratica o delito, e por outro lado, quando devidamente aferida, serve como
barreira protetiva para o restante da sociedade (CORDEIRO, 2003).
Almeida (2012) observa que o tratamento concedido aos presos com
doenças mentais nas unidades prisionais chega ser desumano, pois não
lhes são oferecidas as mínimas condições para recuperação ou mesmo para
a garantia de sua saúde. Os principais transtornos desenvolvidos por eles
são esquizofrenia, psicopatias e etilismo crônico.
Nesse sentido constitui dever do Estado garantir aos apenados
dignidade humana, não é porque a pessoa praticou um comportamento
indigno, ou ato ilícito que devera ser privada dos direitos fundamentais
inerentes ao ser humano.
Segundo a Constituição Federal de 1988, seu art. 5°, inciso XLVII, b,
não existe prisão perpétua no Brasil, mas a realidade desses apenados é
bem diferente, ferindo o Princípio da Dignidade Humana. Uma vez que são
abandonados em uma cela de unidade prisional, sem qualquer
acompanhamento especializado.
3. PRÁTICAS NO TRATAMENTO CONCEDIDO A PRESOS COM
DOENÇA MENTAL NO TOCANTINS FACE A INEXISTENCIA DE
HOSPITAL DE CUSTODIA
O Estado do Tocantins sendo o mais novo da federação não possui
hospital de custodia para que os inimputáveis cumpram suas penas, estes
cumprem pena em celas comuns de cadeia, sendo essa medida um reflexo
da insegurança, que tem feito com que o Estado adote medidas
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punitivistas, inconstitucionais e arbitrarias, afim de controlar as desordens
causada por esta insegurança.
Notória e intrigante, portanto, a relação entre uma política
econômica que tornou o ser humano descartável e uma política criminal
ansiosa por transformá-lo em matéria-prima útil para o capital (BOLDT;
KROHLING, 2011).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Diante da necessidade de conter a massa de excluídos, o Estado
maximiza o seu poder punitivo e minimiza a efetividade dos direitos
humanos, criando, em prol da segurança pública, um direito penal de
exceção que reproduz o ciclo de violência devastador.
Oliveira e Costa (2017) citam que em 10 de janeiro de 2017, após 08
anos de provocação ao Ministério Público Estadual e Defensoria Pública
Tocantinense, a sociedade civil, solitariamente, por via de movimentos da
Igreja Católica, resolveu por protocolar ação civil pública, gerando assim os
autos do processo nº 0000017-04.2017.827.2721 que tramita na 1ª Vara
5
Civil da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins
A desembargadora do TJTO Etelvina Maria Sampaio Felipe em
acórdão sobre a apelação n°0014446-59.2015.827.0000 referente á ação
popular n°50044181-78.2009.827.2729 a qual era relatora, reconhece que o
Estado do Tocantins não nega sua obrigação, mas também não á cumpre,
pois sequer há projeto de construção de hospital de custodia.Direitos e
garantias fundamentais ignorados impossibilitando a ressocialização do
reeducando.
Os sujeitos ativos da ação, retrataram uma situação já denunciada
junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com registros
antigos e atuais de casos onde se denota grave violações de direitos
elementares à pessoa, tais como, situação de doentes mentais desprovidos
de tratamento psiquiátrico, postos em cela de cadeia, sem acesso à
medicação, dentre outras situações.
Há graves violações de direitos humanos, ocorridas no cárcere de
doentes mentais, o fracasso do sistema prisional não é tratado como
prioridade pelo estado, que assisti tudo de braços cruzados.
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A Convenção Americana sobre Direitos Humanos protege o direito à
integridade pessoal, bem como, o direito a tratamento humano, incluindo o
direito a não ser submetido a penas ou tratos cruéis, desumanos ou
degradantes, direito a igual proteção dos direitos fundamentais. (BOLDT;
KROHLING, 2011).
Toda a pessoa tem o direito à dignidade da pessoa humana, não
podendo ser posta em situação degradante, sem atendimento mínimo à
sua saúde física e mental.
O criminoso, ou quem quer que seja, deve ser respeitado enquanto
ser humano, isto é uma característica inerente, inalienável, indisponível e
sagrada nos povos da comunidade internacional.
Com base no princípio da dignidade da pessoa humana é direito do
doente mental, embora tenha praticado crime, receber atendimento de
qualidade com profissionais da saúde especializados, para que estes
possam possibilitar ao doente mental o tratamento adequado, a fim de
cessar ou minimizar sua periculosidade e também para que seja possível
sua reinserção ao convívio social e familiar.
No entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal:
O internado será recolhido a estabelecimento
dotado de características hospitalares (art. 99 do CP).
Na falta de vaga, a internação pode dar-se em
hospital comum ou particular, mas nunca em cadeia
pública (...). Desta forma, constitui constrangimento
ilegal a manutenção de réu destinatário da medida de
segurança em estabelecimento inadequado por
inexistência de vaga em hospital. (TJMG - HC
nº 10000130537350000. 04/11/2013).
Observa-se, no entanto, a inexistência de hospitais de custódia ou alas
psiquiátricas em unidades prisionais no Tocantins, em detrimento da
legislação e tratados internacionais de que o Brasil é signatário, a exemplo
da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948, uma
prática comum em vários estados brasileiros, em que doentes mentais
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permanecem em ambiente carcerário, sem o tratamento psiquiátrico
necessário e o que é mais grave, em situação degradante.
A ação civil pública n° 0000017-04.2017.827.2721 que tramita da
comarca de Guaraí-TO, tem por objeto a obrigação de fazer construir um
hospital de custodia no Estado do Tocantins.
A ação em questão tem por finalidade trazer á conhecimento público
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e
notório entre os Magistrados, Promotores de Justiça, Defensores
Públicos e Advogados Criminalistas.
Tendo em vista que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
ainda mais, quando este tem sob sua tutela o corpo de uma pessoa, o
pleito da Ação Civil Pública visa condenar o Estado do Tocantins a fazer
construir Hospital de Custódia, ou local adequado nos termos da legislação
nacional, a fim de alocar doentes mentais delinquentes que estejam sob
5
medida de segurança internativa.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto das transformações vivenciadas pela sociedade, bem
como diante de estudos que comprovam a ineficácia desse sistema para a
inserção de presos com esse tipo de transtorno, não se admite mais um
doente mental em cela de cadeia submetido em condições degradantes,
sendo-lhe válido tratamento adequado.
Por seu turno, a Lei nº 10.216/01, fazendo marco na reforma
psiquiátrica, acudiu a necessidade de se tornar a internação do doente
mental “último ratio”, reservar tais internações quando inevitáveis, mas
sempre com a premissa de haver tratamento psiquiátrico humanizado,
voltado à reinserção social e tendo como matriz o doente mental em seu
direito à convivência familiar.
Observa-se, no entanto, que direitos esses direitos, considerados
fundamentais, vêm sendo violados pelo Estado. Como se verifica nos
documentos analisados, o Estado tem alegado falta de recursos financeiros
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para dar o atendimento garantido por lei, bem como garantir o direito à
dignidade e saúde em favor do doente mental.
O cumprimento das medidas de segurança, que deveria ocorrer em
Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTPs) ou em Alas de
Tratamento Psiquiátrico (ATPs) localizadas em presídios ou penitenciárias,
diante da inexistência de hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico ou
alas de tratamento na quase totalidade dos Estados-Membros brasileiros, o
doente mental que deveria ser submetido à medida de segurança acaba na
carceragem como se estivesse cumprindo uma pena.
Tal situação indica a necessidade de um maior investimento no
sistema prisional, no sentido de ampliar e qualificar os serviços de saúde
mental, com o intuito de fornecer a essa parcela da população um
tratamento adequado. Acreditamos que a discussão sobre o tema pode
fornecer elementos para futuras intervenções no sistema prisional e para a
elaboração de políticas públicas de saúde, com ênfase especial à saúde
mental.
A atenção à saúde das pessoas privadas de liberdade é um direito a
ser garantido. Desse modo, para além do diagnóstico e atenção aos
problemas de saúde mental e outras demandas de saúde da população
carcerária, o próprio sistema penitenciário precisa ser repensado, pois são
muitos os elementos desse universo que se configuram como fatores de
risco ao adoecimento: superlotação, condições precárias das celas,
ociosidade, alimentação inadequada, entre outros fatores.
Da forma como está constituído, o sistema prisional,
frequentemente, contribui para o aprofundamento das múltiplas exclusões
vivenciadas pelos reclusos antes do encarceramento. A produção e o
agravamento de problemas de saúde física e mental sem o devido
acompanhamento é mais um dos direitos dessa população que são
violados. Faz-se urgente refletir que o único direito que o preso deve
perder ao ser condenado é o da liberdade, todos os demais devem estar
assegurados.
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RESUMO: O presente artigo científico aprofunda-se diretamente ao tema
sobre mães que vivencia a gestação dentro do sistema prisional, trazendo
grande enfoque as mães, presa provisoriamente suspeita de crime
relacionado ao tráfico de drogas ou contra o patrimônio sendo esse o perfil
da maioria das mulheres em situação prisional no Brasil, um fato de
extrema relevância no entanto pouco estudado dentre as doutrinas
nacional, inclusive das grávidas e puérperas que estão encarceradas nas
unidades femininas, procurando novos caminhos jurídicos da relação de
mãe e filho em seus primeiros anos de vida ate os 12 anos, onde o cárcere
trás a possibilidades de danos a formação para a vida. Portanto, seguindo
esse raciocínio o presente trabalho teve como primordial uma reflexão ao
contexto atual do cárcere feminino no regime jurídico sobre as mães
gestantes, aonde propaga a necessidade de se refletir sobre o seu
respectivo controle no meio acadêmico com enfoque as crianças que vivem
no meio penitenciário desde o inicio de sua vida. Nesse contexto, a escolha
do tema se deu a fim de promover um estudo sob o aspecto jurídico em
relação à importância dos direitos da criança, evidente a lei 13.257 de
2016 e seu acrescimentos ao ECA, as mudanças ocasionadas ao Código de
Processo Penal em seu artigo 318 além da mudança da lei na CLT,
abordando o poder familiar diante da situação supracitada.
Palavras-chave: Prisão Feminina, Crianças no Cárcere, Poder Familiar, Lei
nº 13.257/2016.
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ABSTRACT: This scientific paper deepened directly to the topic about
mothers who experience pregnancy within the prison system, has been
bringing great mothers focus temporarily suspected crime, related to drug
trafficking or against the patrimony which most women in profile prison
situation in Brazil, a fact of extreme importance in which little studied
among national doctrines, including the pregnant women and recent
mothers who are incarcerated female units, looking for new legal paths of
the relationship of mother and child in their early years up to 12 years,
where the prison behind the possibilities of damage and experience.
Therefore, following this reasoning, the present work had as paramount a
consideration in the current context of the women's prison in the legal
regime on pregnant mothers, where propagates the need to reflect about
your respective control in academia focusing the children living in the
Middle from the start of your prison life. In this context, the choice of the
theme took place in order to promote a study under the legal aspect in
relationship the importance of the rights of the child, the law of 13,257 2016
and its acrescimentos to the ECA, the changes caused to the criminal
5 beyond changing law in CLT, addressing
procedure code in your article 318
the
family
power
before
the
above-mentioned
situation.
Keywords: Women's prison, Children in prison, family power, Law No
13.257/2016.
SUMÁRIO: Introdução; 2 Finalidade da Lei 13.257/2016 diante as alterações
no ECA, CPP e CLT; 3 Princípios das Regras de Bangkok e Finalidades; 4
Mães no sistema Prisional e a aplicabilidade da lei 13.257/2016 diante o
poder familiar; Considerações finais.

I INTRODUÇÃO
A figura materna carcerária dentro do poder familiar vem representar
um importante marco para exigir uma postura ativa dos Magistrados. Isso
porque, apesar de tanto a Constituição, como a Convenção Internacional
dos Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e da Adolescente já
adotarem a Doutrina da Proteção Integral como base, ainda se observava
no Judiciário um comportamento retrógado em relação à população
carcerária e o poder familiar. Diante do habeas corpus 143641 coletivos foi
373
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dado transformação de prisão domiciliar a prisão preventiva, sem
condenação de presas gestantes, com filhos com até 12 anos ou com
deficiência, as mulheres hoje que se encontra no cárcere não sofrem apenas
limitações ao seu direito de ir e vir, sofrem violações aos seus direitos
básicos, direitos essenciais à saúde, à vida até os que são envolvidos em
uma política de reintegração social, educação, trabalho e atenção à
manutenção da unidade familiar, atingindo no tema do trabalho em apreço,
não só a presa, como também seu filho.
No entanto a área do direito a criança e adolescentes, assim como
todos os seres humanos, está favorável ao erro deixando claro que dentro
do âmbito penal o poder de reaver ás leis jurídicas para fins de avanço, no
qual a Lei nº 13.257/16 trás a socialização materna junto à criança no poder
familiar.
Assim sendo, o presente artigo apresentará um dilema e reflexão
sobre os diversos elementos primordiais da lei juntamente com a
Constituição Federal e com as Regras das Nações Unidas para o Tratamento
de Reclusas e Medidas não Privativas de Liberdade para Mulheres
Delinquentes, as Regras de Bangkok sensível a esta questão elaboraram
medidas para proteção das mulheres carcerárias a fim de evitar que em
certos devaneios ocorra tratamento desumano com a população feminina
diante ao sistema prisional.
2 FINALIDADE DA LEI 13.257/2016 DIANTE AS ALTERAÇÕES NO
ECA, CPP E CLT.
A promulgação da Lei 13.257 de 08 de março de 2016 o Marco Legal
da Primeira Infância, permitiu a substituição da prisão provisória pela
domiciliar, exatamente tendo em conta à inexistência de condições dignas e
saudáveis a permanência da mãe e da criança no interior do cárcere
privado, os avanços na proteção da criança e adolescente constitui direta
ou indiretamente ao desenvolvimento da participação dos pais na
assistência efetiva dos filhos, a delimitação que institui este benefício em
prol do filho menor em situação de risco não aponta o
desencarceramento injustificado de genitoras irresponsáveis, onde
ádestituição do poder familiar se funda as condições mínimas necessárias
ao desenvolvimento adequado da criança seja integridade física afetiva ou
material.
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2.1 ALTERAÇÕES DA LEI 13.257/2016 SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA
Diante da implantação da Lei 13.257/2016, o Estatuto da Criança e
Adolescente foi onde mais efetivou alterações perante a lei envolvida,
alterando os artigos que de fato abordavam sobre politicas publicas e
prioritários a primeira infância.
Estas alterações trouxeram diversos direcionamentos para a
aplicação da lei, perante as politicas para a criança que sofre o
encarceramento juntamente com sua mãe. Para tanto em favor das crianças
que vivia presente do cárcere por meios de suas mães no qual não tinha
disposições especificas para submeter às crianças desde a concepção aos 6
anos de idade, tendo ainda aquelas presas gestantes,mulheres com filhos
de até 12 anos de idade ou de pessoas com deficiência que ainda não
foram condenadas podem requerer a substituição da prisão preventiva por
domiciliar de acordo com Habeas Corpus coletivo 143641 da Segunda
Turma do Superior Tribunal Federal sem prejuízo da aplicação das medidas
alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP). À
5
vista disso o capitulo estará abordando as principais alterações do Estatuto.
O artigo 3°, em seu paragrafo único, especifica sobre todas as
crianças e adolescentes onde a lei 13.257/2016 programou em seu devido
paragrafo sobre, a visão e não descriminalização sem distinção as crianças
designadas aos projetos para atenção prioritária.
Nesse ensejo pode-se revelar a importância da previsão legal
prevista no art. 3 do Estatuto da Criança e Adolescente sobre a atenção
prioritária no qual ira assegurar os direitos fundamentais a criança e
adolescente que adquirir destes direitos:
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e de dignidade.
Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas
as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação
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familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência,
condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição
econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição
que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que
vivem. (BRASIL, 1990).
Outro importante avanço foi o art. 8 acrescentando todas as
mulheres a ter acesso à saúde especificamente as gestantes e ainda aquelas
que estiverem no momento puerpério:
Art. 8° É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às
políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às
gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e
ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no
âmbito do Sistema Único de Saúde. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de
2016)
(...)
§ 4° Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à
gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de
prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal.
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)
§ 5° A assistência referida no § 4° deste artigo deverá ser prestada
também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus
filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em
situação de privação de liberdade. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de
2016)
(...)
§ 7° A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno,
alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento
infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos
e de estimular o desenvolvimento integral da criança.
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
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§ 10° Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com
filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de
privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e
assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em
articulação com o sistema de ensino competente, visando ao
desenvolvimento integral da criança. (BRASIL, 1990).
O determinado artigo adequa a aplicação do atendimento a saúde
ao SUS (Sistema Único de Saúde) onde deve ser priorizada a atenção
integral, vindo a ser como responsável principal pela saúde da primeira
infância desde a gestação, se forma suplementar o paragrafo 4°, onde trata
especificamente sobre a gestante e seu atendimento psicológico no
momento do parto ao pós-parto. O artigo dispõe sobre a atenção a
primeira infância para gestante privada de liberdade.
Assim, a necessidade de observância dos precedentes o artigo 11, §
2°, estabelece sobre o poder publico o tratamento e medicações para as
crianças e adolescentes como tecnologias assertivas ao tratamento:
Art. 11. É assegurado acesso
5 integral às linhas de cuidado voltadas à
saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de
Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços
para promoção, proteção e recuperação da saúde. § 1° A criança e o
adolescente com deficiência serão atendidos, sem discriminação ou
segregação, em suas necessidades gerais de saúde e específicas de
habilitação e reabilitação. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016).
§ 2° Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que
necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias
assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e
adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas
necessidades específicas. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
§ 3° Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de
crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente
para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem
como para o acompanhamento que se fizer necessário. (BRASIL, 1990).
Esta aplicação também vem abordada no artigo 12 que dispõe o
acesso aos pais ou responsáveis para acompanhamento nas unidades de
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terapia intensiva como também cuidados intermediários e ainda na unidade
de neonatais:

Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde,
inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de
cuidados intermediários, deverão proporcionar condições
para a permanência em tempo integral de um dos pais ou
responsável, nos casos de internação de criança ou
adolescente. (BRASIL, 1990).
Uma importante alteração aborda este elencado no §2 do artigo 13,
onde evidencia a possível violência à criança, demostrando os serviços que
deverão ser ampliados a defesa:

Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo
físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos
contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade,
sem prejuízo de outras providências legais.
§ 1° As gestantes ou mães que manifestem interesse em
entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente
encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e
da Juventude.
§ 2° Os serviços de saúde em suas diferentes portas de
entrada, os serviços de assistência social em seu componente
especializado, o Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas) e os demais órgãos do Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão
conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na
faixa etária da primeira infância com suspeita ou confirmação
de violência de qualquer natureza, formulando projeto
terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se
necessário, acompanhamento domiciliar. (BRASIL, 1990).
Tem como base a importância da convivência familiar, a lei
13.257/2016, alterou o art. 19 do ECA:

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e
educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em
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família substituta, assegurada a convivência familiar e
comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento
integral.
§ 1° Toda criança ou adolescente que estiver inserido em
programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua
situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses,
devendo a autoridade judiciária competente, com base em
relatório elaborado por equipe Inter profissional ou
multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela
possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família
substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28
desta Lei.
§ 2° A permanência da criança e do adolescente em
programa de acolhimento institucional não se prolongará por
mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que
atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada
pela autoridade judiciária.
5

§ 3° A manutenção ou a reintegração de criança ou
adolescente à sua família terá preferência em relação a
qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em
serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos
termos do § 1o do art. 23, dos incisos I e IV do caput do art.
101 e dos incisos I a IV do caput do art. 129 desta Lei.
§ 4° Será garantida a convivência da criança e do
adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por
meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou,
nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade
responsável,
independentemente
de
autorização
judicial. (BRASIL, 1990).
Ao se observar o artigo 34, deixa claras as implementações onde a
União precisara fazer implantações e acolhimentos a famílias com politicas
publicam, trazendo pessoas capacitadas para o acolhimento destas famílias
em auxilio temporário a crianças e de adolescentes que pode diversas
formas são afastadas do devido convívio familiares em seu modelo.
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Art. 34. O poder público estimulará, por meio de
assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o
acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou
adolescente afastado do convívio familiar.
§ 1° A inclusão da criança ou adolescente em programas
de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento
institucional, observado, em qualquer caso, o caráter
temporário e excepcional da medida, nos termos desta Lei
(...)
§ 3° A União apoiará a implementação de serviços de
acolhimento em família acolhedora como política pública, os
quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento
temporário de crianças e de adolescentes em residências de
famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não
estejam no cadastro de adoção.
§ 4° Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais,
distritais e municipais para a manutenção dos serviços de
acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse
de recursos para a própria família acolhedora. (BRASIL, 1990).
A lei da primeira infância alterou ainda o artigo 260, que tinha seu
percentual de recursos captados pelo fundo da infância e adolescente onde
determinava diretamente para programas de atenção integral apenas à
primeira infância, já na redação estes fundos serão redirecionados
as disposições do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e
as do Plano Nacional pela Primeira Infância.
Art. 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos
Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais ou
municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente
deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites:violência e
as situações de calamidade (art. 35 da lei 13.257 alterando o artigo 260 do
ECA).
(...)
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§ 1º -A. Na definição das prioridades a serem atendidas com os
recursos captados pelos fundos nacional, estaduais e municipais dos
direitos da criança e do adolescente, serão consideradas as disposições do
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e as do Plano Nacional
pela Primeira Infância. (BRASIL, 1990).
A lei 13.257/2016 teve influencia na mudança do artigo 265-A, em
seu paragrafo único referindo à forma de comunicação a direito das
crianças no qual deveria ser abordado de forma clara e fácil para linguagem
das crianças ali assistências.
2.2 ALTERAÇÕES DA LEI 13.257/2016 NO CODIGO DE PROCESSO
PENAL
De acordo com a alteração da Lei 13.257/2016 o código de processo
penal dissertou diversas alterações, tornando seu objetivo a proteção
integral da criança e adolescente da primeira infância. No qual será
elencado abaixo suas devidas mudanças.
Logo o artigo 6° do CPP deixa claro sobre a implantação das
providencias a serem tomadas 5pelas autoridades, sobre a visibilidade da
pratica de infração penal, em sua postura o delegado. Onde após a vigência
da lei 13.257/2016 acrescentou o inciso X.
Art. 6º – Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a
autoridade policial deverá:
[...]
X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e
se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual
responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. (BRASIL,
1941).
Trazendo subsidiariamente o artigo 304 do CPP, que foi modificado
para incumbir os policias a transcrever as infrações nos autos, informações
sobre os filhos de pessoas presas se a ou não doença devida idade como
elencado no artigo.
Art. 304– Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o
condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do
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[...]
§ 4° Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá
constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas
idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato
de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado
pela pessoa presa. (BRASIL, 1941).
O Código de Processo Penal veio também referir ao magistrado,
no §10 artigos. 185 do CPP devem ser relatados a existência de filhos e com
quem se encontra, com pergunta obrigatória durante o questionamento
interrogatório.
Observemos:

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade
judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e
interrogado na presença de seu defensor, constituído ou
nomeado.
[...]
§ 10. Do interrogatório deverá constar a informação
sobre a existência de filhos, respectivas idades e se
possuem alguma deficiência e o nome e o contato de
eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela
pessoa presa. (BRASIL, 1941). (Grifo nosso)
E dever diante do depoimento o delegado de policia e também juiz
relatar perante os autos se existem filhos menos ou com deficiência, se
encontram em situação de risco de alguma forma, onde assim deverão
encaminhar aos programas relacionados de acolhimento às crianças em
riscos eminentes diante do código de processo Penal.
Ao se falar sobre prisão domiciliar o Código de Processo Penal já
dispõe de artigo para comprimento da pena domiciliar. Conforme o artigo
317, "a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado
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em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização
judicial"(BRASIL, 1941.).
As estimativas para prisão domiciliar se encontra elencado no artigo.
318, que perante a lei 13.257/2016 houve diversas reformas, O inciso IV
desse artigo, antes da lei 13.257/2016, dispunha desta forma: "IV – Gestante
a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de risco". Logo após
a lei o artigo ficou redigido como "IV – Gestante". Deixando claro que a
utilização do beneficio de prisão domiciliar dever se a mulheres gravidas,
sem distinção de tempo deixando a antiga redação à mercê, pois ela
considerava outros meios para conseguir a prisão domiciliar, em
consequência disso foi elencado novo inciso onde houve hipóteses novas
da prisão domiciliar além da gestante.
Após a modificação, o texto do artigo traz a seguinte redação:

V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos;
VI – homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do
filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (BRASIL,
5
1941).
Estas alterações ocorreram de diversas mudanças aos processos dos
presos, no qual prezou pela convivência familiar com as crianças e a
proteção
delas.
Nesta mesma esteira de medica de caráter, considera-se que o acusado ou
o não assegurado tem por direito a substituição da pena preventiva por
uma domiciliar, de modo que a prisão preventiva seja substituída para o
bem do preso, se de fato estiver apto e for adequado as devidas mudanças
do art. 318, deixando então os requisitos deste artigo, como requisito
mínimo sendo este em conjunto não suficiente para substituição do ato,
deixando assim o órgão magistrado examinar as causas ordenatória para
deliberação da pena de substituição. (LIMA,2015)
2.3 ALTERAÇÕES DA LEI 13.257/2016 NA CLT
O texto da Consolidação das Leis Trabalhista com a lei 13.257/2016
teve alguns de seus artigos contemplados com a modificação de suas
redações.
Dentro deste contexto o artigo 473 da lei trabalhista das hipóteses
de interrupção de contrato pelo trabalhados, onde foi incluídas hipóteses
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onde o trabalhador poderá se ausentar sem interrupção do devido contrato
de trabalho empregatício.
Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem
prejuízo do salário: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)
X - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames
complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou
companheira;
XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em
consulta médica. (BRASIL, 1941).
As alterações que ocorreu na CLT pela lei 13.257/2016 no artigo 473
foram para interrupção do contrato pelo trabalhador, onde o trabalhador
possa se ausentar do seu momento laborativas sem perda ou ter prejuízo.
Dentro do contexto Fabiana Botelho descreve que a expressamente
sobre a alteração dentro da lei trabalhista citando direitos:
No campo do direito trabalhista, passou-se a prever ausência do
emprega- do, sem prejuízo do salario, ate? dois dias para acompanhar sua
esposa ou companheira em consultas médicas e exames complementares
durante o período de gravidez, assim como a ausência por um dia por ano
para acompanhar filho de ate? 6 anos em consulta medica. (ZAPATA, 2016,
p.28)
A lei inclui-o em seus artigos benefícios aos pais de gestantes sem
qualquer perda ao empregado, no mais quando o beneficiário estiver neste
tempo não pode exercer nem uma atividade remunerada, onde o qual deve
e estar presente para deveres do seu filho.
3 PRINCÍPIOS DAS REGRAS DE BANGKOK
As Regras de Bangkok contemplam diversos aspectos sobre visão do
cárcere feminino, onde deixa claro o principio básico da criança que
sobrevive em uma prisão juntamente com sua genitora. A tradução das
regras de Bangkok publicada pela ONU no ano de 2010, onde demostrava a
melhoria para vida das mães carcerárias, mulheres carcerárias, no qual foi
ratificada no Tratado Internacional, onde as devidas diretrizes especificava
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As regras de Bangkok disciplinavam questões fundamentais a forma
humana da criança junta à convivência com sua mãe, onde determinava
que o desenvolvimento da criança viesse do estimulo do ambiente
vivenciado, onde acarretava também as regras o crescimento do bebê,
onde isso trazia em conjunto os direitos humanos para a não violação das
mães carcerárias dos presididos femininos diante de todo sistema
carcerário, onde as regras defendia a substituição da pena por medidas
alternativas sintetizando o problema.
3.1 FINALIDADE DAS REGRAS DE BANGKOK
Com efeito, dos estudos de demais profissionais a ONU para expor a
finalidades das Regras de Bangkok convocou vários países para aceitação e
homologação do tratado, no qual inclui o Brasil a se alinhar para utilizar em
pratica no seu solo as devidas5 regras. Contudo desde o alinhamento do
tratado o Brasil passou por um caminho longo para chegada do seu devido
conhecimento e aplicabilidade do tratado, no ano de 2012 ocorreu no
Conselho de direitos Humanos varias criticas sobre a forma especificas de
como o Brasil estava atuando sobre a precariedade do sistema prisional, no
qual para a ONU o Brasil esta atuando de forma desatenta o trata onde ele
era signatário.
As regras de Bangkok disciplinavam questões fundamentais a forma
humana da criança junta à convivência com sua mãe, onde determinava
que o desenvolvimento da criança viesse do estimulo do ambiente
vivenciado, onde acarretava também as regras o crescimento do bebê,
onde isso trazia em conjunto os direitos humanos para a não violação das
mães carcerárias dos presididos femininos diante de todo sistema
carcerário, onde as regras defendia a substituição da pena por medidas
alternativas sintetizando o problema.
A publicação das Regras de Bangkok para português em sua
tradução ocorreu no ano de 2016, onde a regra era pouco conhecida pelo
mundo dos juristas e penalistas, perante a não disponibilização na língua
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portuguesa. O Conselho Nacional de Justiça fez uma solenidade para
implantação das Regras de Bangkok, visando que estas regras fossem
usadas pelo poder judiciário quando fosse proferido devidas sentença. Esta
solenidade aconteceu no dia 08 de março de 2016, onde homenageando as
mulheres por tal ato de vitória, onde o Supremo Tribunal Federal publicou
sua versão traduzida.
Nessa perspectiva elucida o Ministro Ricardo Lewandowski em voto
relembrou:
(...)
“Mas a mera tradução da norma, por si só, não
garante sua aplicação pelos poderes responsáveis. Por
isso é necessário que o fato ganhe ampla repercussão,
considerando o tamanho das mudanças que podem
acarretar sobre o encarceramento feminino. Essa
divulgação deve ser qualificada com a participação dos
diversos atores estatais e da sociedade civil, ao se
discutir sobre a problemática do encarceramento
feminino e sobre como aplicar as Regras de Bangkok
sistematicamente
pode
combater
a
violência
institucional que dessa situação decorre”. (BRASIL,
2016, p.10)
O Presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, levantou alguns
problemas carcerários femininos, dizendo que os pais deveria adotar sim
esta ótica sob a perspectiva de gênero, que o judiciário ainda desconhece
da matéria em integra sobre as Regras de Bangkok, que de certa forma as
regras viria para auxiliar.
As Regras de Bangkok disciplina em unir-se sobre questões da
maternidade a mulheres presas no quais precisam de garantias de
convivência da criança com sua mãe, onde deixa claro que e primordial para
o desenvolvimento humano da criança em sua vida, como também
integraliza o local e ambiente para o desenvolvimento da criança em sua
regra, defendendo o direito humano dentro do sistema carcerário feminino,
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alternativas perante a violação desses direitos adquiridos.
4. MÃES NO SISTEMA PRISIONAL E A APLICABILIDADE DA LEI
13.257/2016 DIANTE O PODER FAMILIAR.
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O sistema prisional e um tema que vem sendo destaque hoje na
sociedade, pois antes da publicação das Regras de Bangkok e da vigência
da lei 13.257/2016 já existia legislação que vigorava sobre as relações das
mães, mulheres carcerárias com crianças entre muros penitenciários
abordando elas sobre as devidas alternativas. A alteração legal teve por
objetivo tutelar a integridade física e moral da criança ou adolescente.
Assim, o art. 14o da Nº. 7210/84, com as alterações da Lei Nº.
11942/09objetiva que:
Art. 14°, §3. Será assegurado acompanhamento
médico à mulher, principalmente no pré-natal e no
pós-parto, 5
extensivo
ao
recém-nascido.
(BRASIL, 2009).
Deixando claro que o auxilio a mães gestantes dentro do cárcere era
precário mais existia amparo dentro da lei, como demostra ainda em
seu art. 8º, §4º, §5 da Lei 8069/90, com as alterações da Lei Nº. 12.010/2009:
Art. 8º, §4. Incumbe ao poder público proporcionar assistência
psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como
forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal.
art. 8º, §5. A assistência referida no § 4º deste artigo deverá ser
também prestada a gestantes ou mães que manifestem interesse em
entregar seus filhos para adoção (BRASIL, 2009).
A aplicabilidade da lei tem como objetivo proteger o bem mais
precioso que seria a vida humana correlacionada às crianças que vivenciam
junto com suas mães no Brasil dentro dos muros presidiários, com a
aplicabilidade da lei 13.257/2016 no ano de 2016 onde foi sancionada pela
Presidência, no qual ficou conhecida como o Marco Nacional da primeira
infância havendo evidencias que sucedessem uma lei especifica onde
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evidenciasse a proteção integral da criança desde ventre a prioridade
absoluta aos filhos, por ser vulnerável, não pode sofrer as consequências da
pena recebida pela mãe.
Com a evolução prevista recentemente da lei de prisão domiciliar
onde a criança tem a possibilidade de não conviver no meio do cárcere, ou
se encontra sem nenhum responsável por seus cuidados vem ocasionando
a chance da gestante, e de homem que seja único responsável pelos
cuidados do filho em substituir sua pena por prisão domiciliar dando em
qualquer tempo da gestação no caso das mães ou apenas que tenha filho
menor de 12 anos sem nenhum responsável. (ZAPATA,2016, p.28)
Determinando estes benefícios podemos referir as mães de crianças
que estão gerando, uma gestação saudável, onde a lei da suma importância
à criança e não só a mãe, deixando claras as questões físicas e emocionais
onde poderia atingir diretamente a criança e ao feto, o código de processo
penal em seu art. 318 determina prisão domiciliar não só apenas para mães
ate 6 meses, ou que tenha risco eminente o artigo resguarda também as
mulheres com filhos de até 12 anos e homens que sejam o único
responsável pela criação dos filhos, trazendo assim em massa a
aplicabilidade da lei diante o poder familiar.
Pablo Stolze Gagliano em sua doutrina atribui e conceitua-se o
poder familiar como:
O poder familiar como o plexo de direitos e obrigações reconhecidos
aos pais, em razão e nos limites da autoridade parental que exercem em
face dos seus filhos, enquanto menores e incapazes. Note-se, desde ja?, que
essa profunda forma de autoridade familiar somente e? exercida enquanto
os filhos ainda forem menores e não atingirem a plena capacidade civil.
(GAGLIANO, 2017, p.600)
Sendo assim, o poder familiar está diretamente agregado à
prioridade da criança desde seu desenvolvimento ou até mesmo a suas
garantias, onde deixa visível o dever dos genitores, sendo direito de ambos
a convivência onde resulta o filho a receber as devidas assistências, o Poder
Familiar representa papel fundamental na família, através dele que os pais
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conjuntamente desempenham o poder de comando, guarda e proteção aos
filhos. No entanto, esse poder confere aos pais mais deveres do que
direitos, obrigações de dar afeto, educação, lazer, alimentos, saúde, tudo
para que a criança tenha uma vida digna.
O afastamento dos genitores no poder familiar fere o artigo 1634 do
Código Civil além do artigo 33 do Estatuo da Criança e Adolescente.
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Vejamos:
Art. 1.634, CC. Compete aos pais, quanto à pessoa
dos filhos menores:
I–dirigir-lhes a criação e educação;
II–tê-los em sua companhia e guarda;
III–conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para
casarem; 5
IV– nomear-lhes tutor por testamento ou documento
autêntico, se o outro dos pais não lhe sobrevier, ou o
sobrevivo não puder exercer o poder familiar;
V– representa-los, até os dezesseis anos, nos atos da
vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em
que forem partes, suprindo-lhes o consentimento;
VI–reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;
VII – exigir que lhes prestem obediência, respeito e os
serviços próprios de sua idade e condição. (BRASIL,
2002).
Art. 33, Lei n.8.069/90. A guarda obriga à prestação
de assistência material, moral e educacional à criança
ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito
de opor-se a terceiros, inclusive os pais (BRASIL,1990)
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Analisando sobre o Poder familiar desempenha em saber suas
funções e deveres da criança, segundo “Junior (2011, p.110), O poder
familiar e? instituto que reconhece e legitima o poder-dever dos pais de
livremente conduzir e cuidar dos atos e da vida do filho, com a finalidade
de encaminha?-lo para a maturidade e prepara?-lo para o exercício pleno”
Deste modo o poder familiar não seria conferido como uma forma de
repressão e sim no desígnio da proteção preparando os para o futuro.
A lei 13.257 de 2016 priorizarmos a manutenção do poder familiar e
a permanência da criança com seus genitores. Devido a pena dentro do
sistema carcerário muitas mães não têm o vínculo materno juntamente com
os filhos por esta forma vem a ser muito difícil restabelecer o poder familiar
após comprido a devida pena.
As crianças e adolescentes que vivenciou a sua infância com parentes
nem se quer lembra-se da figura materna mãe pelo fato de que maioria das
vezes não nutriram o vínculo com a genitora através de visitas nas unidades
prisionais deixando assim a criança desassistida pelo leito materno dentro
do poder familiar. Percebe-se então que o código civil juntamente com o
Estatuto da Criança e Adolescente o dever dos genitores estando este
direito ligado aos menores, independente das condições assistenciais
estabelecidas dentro do vinculo familiar.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sistema prisional reflete a realidade ocorrida com diversas mães
que por atos traumáticos detém seus filhos atrás das celas, que acaba
relacionando a dignidade da pessoa humano a criança de forma ao
vivenciar o ambiente precário que muitas vezes se torna sua casa, sem
escolha estas crianças aderiram a vida atrás das devidas grades femininas.
A vigência da Lei 13.257 de 08 de março de 2016 o chamado Marco
Legal da Primeira Infância, permitiu a substituição da prisão provisória pela
domiciliar, além das alterações e inclusão de artigos e inciso nas devidas leis
do Código Processo Penal, Consolidação das Leis Trabalhistas e Estatuo da
Criança e Adolescente, abrangendo à inexistência de condições dignas e
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saudáveis a permanência da mãe e da criança no interior do cárcere, além é
claro, dos efeitos de sua permanência na prisão.
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Somando a estas leis alteradas as Regras de Bangkok vieram para
elencar o atendimento necessário para as mães encarceradas abordado
dentro do tema, pois são diversos os efeitos aos filhos das encarcerada,
diante disso a Regra de Bangkok a luz do habeas corpus 143641 coletivos
do STF, foi dado a possibilidade de transformação da prisão preventiva a
prisão domiciliar, sem condenação de presas gestantes, com filhos com até
12 anos ou com deficiência.
Mas em regra estes benefícios e em prol do filho menor em
situação de risco, não visando o desencarceramento injustificado de
genitoras irresponsáveis onde a destituição do poder familiar não se
funda as condições mínimas necessárias ao desenvolvimento adequado da
criança, seja afetiva, psicológica, moral, educacional ou material, já que a
criança é totalmente inimputável.
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RESUMO: O presente estudo foi desenvolvido tendo como objetivo
principal analisar a corrupção política, abordando aspectos históricos da
cultura brasileira que influenciaram na formação de uma sociedade onde a
corrupção, em suas diversas modalidades, mostra-se cada vez mais
presente, bem como buscou compreender o posicionamento da população
frente aos crimes desta espécie. O estudo voltou-se ainda para uma breve
análise das distinções do tratamento judiciário frente ao escândalo de
corrupção envolvendo o Ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva. O trabalho
teve como base axiológica a Constituição Federal de 1988, o Código Penal
de 1940 e o Código Processual Penal de 1941, além de buscar na doutrina
fundamentos para toda a temática abordada, utilizando da metodologia de
pesquisabibliográfica.
PALAVRAS-CHAVE: Corrupção; Corrupção política.
ABSTRACT: The present study was developed with the main objective of
analyzing political corruption, addressing historical aspects of Brazilian
culture that influenced the formation of a society where corruption, in its
various modalities, is increasingly present, as well as seeking to understand
the positioning of the population against the crimes of this species. The
study also turned to a brief analysis of the distinctions of the legal
treatment of the corruption scandal involving former President Luis Inácio
Lula da Silva. The work was based on the Federal Constitution of 1988, the
Criminal Code of 1940 and the Criminal Procedure Code of 1941, as well as
seeking in the doctrine grounds for all the subject matter, using the
methodology of bibliographical research
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INTRODUÇÃO
A sociedade brasileira atual é resultante de todo o processo histórico a
qual o país fora submetido desde antes mesmo de sua colonização pelos
portugueses. Questões culturais, sociais, políticas e econômicas
contribuíram para essa resultante cultura social repleta de miscigenações.
Embora o processo histórico tenha contribuído para uma sociedade
calorosa e empática, conforme é conhecido o povo brasileiro
mundialmente, algumas práticas ocorridas desde os primórdios da história
do solo tupiniquim acarretaram certa deficiência moral em alguns aspectos,
acarretando façanhas que também ganharam fama mundial, como o
famoso “jeitinho brasileiro”.
O presente estudo busca analisar de forma sucinta o fenômeno da
5
corrupção política no Brasil, fazendo um balanço acerca de fatos sociais e
jurídicos. O tema da corrupção mostrou-se cada vez mais interessante,
tendo em vista de tratar-se de um fenômeno mundial de grande amplitude.
Inicialmente, o estudo propõe-se a contextualizar o leitor acerca de
como ocorrera o processo de evolução do Brasil, especificando as fases
históricas e suas principais características – sociais ou políticas, que
influenciaram de forma direta ou indireta na permanência da corrupção
dentro da cultura brasileira.
O segundo capítulo do trabalho, por sua vez, volta-se para uma análise
do comportamento da sociedade frente ao crime de corrupção política,
explanando acerca de como a corrupção se tornou cada vez mais enraizada
na cultura do povo brasileiro, abordando ainda o conceito dos crimes
denominados como “crimes de colarinho branco” e qual a sua relação com
a história da formação cultural da sociedade.
O terceiro capítulo do presente estudon abordará o tema da elitização
da corrupção, evidenciando que, principalmente por fatores culturais e
políticos, existe grande distinção da forma de tratamento tanto da
sociedade quanto das autoridades frente a casos de corrupção política.
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Buscando aprofundar o tema e expor as gritantes diferenças, o capítulo
terceiro dispõe ainda de um tópico voltado a explanar apenas sobre o caso
da prisão do ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva e situações controversas
que se fizeram presente em todo ocaso.
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1

ASPECTOS INTRODUTÓRIOS SOBRECORRUPÇÃO
O presente trabalho tem por vertente a análise da corrupção política
no atual cenário político-cultural brasileiro, entretanto, é imprescindível
contextualizar o leitor acerca deste tema, através da explanação acerca do
crime de corrupção, suas modalidades e as perspectivas culturais notadas a
partir da evolução histórica deste conceito e tipo de atitude.
Faz-se mister salientar que, em respeito ao tema proposto, os
conceitos apresentados neste capítulo tem como objetivo melhor
organização metodológica, no intuito de sustentar o desenvolvimento dos
demais capítulos, onde há a inserção aprofundada no tema proposto.
1.1 CONCEITO EMODALIDADES
A formulação de um conceito acadêmico a respeito de corrupção é um
desafio, uma vez que, trata-se de um fenômeno não datado e de
abrangência universal, que engloba não apenas regimes políticos e
legislativos, mas também ideologias (RIBEIRO, 2004, p. 21).
Existem várias ciências e disciplinas que estudam o fenômeno da
corrupção, produzindo conceitos sob óticas distintas de estudo. O Direito,
enquanto uma ciência jurídica, estuda a corrupção como uma conduta
criminal disposta no Código Penal, bem como explana acerca de suas
modalidades. A Sociologia, por sua vez, tem como objetivo a compreensão
acerca da corrupção nas teias de relacionamentos interpessoais e nos
mecanismos sociais que são determinantes para a prática da corrupção. Há
ainda a ótica da Economia, do Jornalismo e da Administração acerca do
fenômeno aqui estudado, cada uma sob as perspectivas inerentes à sua
ciência e área deabrangência.
Para compreender a essência do conceito de corrupção, é preciso
olhar para sua raiz, desde a sua criação. Para tanto, a partir ponto de vista
etimológico,
Plácido
e
Silva
(1986,
p.183)
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conceitua corrupção como sendo “Derivado do latim curruptio,
de corrumpere (deitar a perder, estragar, destruir, corromper),
etimologicamentepossui o sentido de ação de depravar (corrupção de
menores), de destruir ou adulterar (corrupção de alimentos)”. Neste mesmo
aspecto, Medeiros aduz que:
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a palavra corrupção vem do latim, corruptio, e referiase ao cerne deteriorado de um fruto e, por analogia,
retrata a podridão moral em uma determinada
sociedade. O termo também pode ser originário da
palavra rumpere, equivalente a romper ou dividir,
de onde deriva corrumpere, também com o
sentido de deterioração ou depravação e alteração
(MEDEIROS, 2016,p.01)
É possível observar então que a origem etimológica da palavra
corrupção remete a uma perspectiva de adulterar o sentido natural das
relações, de corromper, dividir e5deteriorar tudo aquilo que abranger.
Sendo a corrupção um fenômeno que pode manifestar-se em todas as
formas de relação social e interpessoal, ela pode vestir-se de inúmeras
maneiras. Neste sentido,Filgueiras (2006) compreende que a corrupção
pode assumir quatro formas: cultural, política, social eeconômica.
Segundo o autor, a corrupção em sua forma cultural leva em
consideração o juízo moral de valor e os costumes. Na forma social, por sua
vez, os juízos morais são vinculados ao modo de agir, como, por exemplo,
na usurpação de bens por parte de agentes e/ou instituições. A corrupção
em sua forma econômica é aquela representada por todas as modalidades
de apropriações indébitas de um domínio público, ou seja, quaisquer
formas de apropriação eivada de ilegalidade que caracterize a ocorrência
do fenômeno da corrupção.
A corrupção política, que por sua vez é o objeto principal de estudo
neste trabalho, está ligada a avaliação do decoro do corpo político, sob a
ótica dos princípios de ordem, considerando as virtudes que entendem-se
social e moralmente inerentes à este corpo político e à sociedade como um
todo, principalmente por compreender que a honestidade, a ética e a moral
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são virtudes que todo cidadão deve desenvolver. Ainda sobre a corrupção
política, o autor aufere que:
a prática da corrupção representa uma ação
intencional por parte de uma autoridade, no interior
de um sistema social, que tende a sobrepor seus
interesses privados ao interesse comum, tendo em
vista uma estrutura normativa institucionalizada, a
qual determina as fronteiras de uma ação aceita ou
não aceita no interior do sistema (FILGUEIRAS, 2006,
p. 4).
Neste mesmo sentido, porém sob uma ótica sociológica e tendo em
vista a teoria da modernização, Medeiros (2016) conceitua a corrupção
política como sendo uma conduta praticada por autoridades políticas que
entram em colapso direto com as normas e regras vigentes no
ordenamento.
A corrupção política mostra-se então um fenômeno de alta gravidade,
visto que é cometido pelas autoridades políticas, que são indivíduos
escolhidos para representarem a população e acabam por agir em
desconformidade não apenas com o desejo do cidadão, mas também com
todo o escopo normativo e principiológico do ordenamento jurídico pátrio
e das condutas sociais compreendidas como moralmente aceitas. Trata-se
de um crime responsável pela morte e precariedade de vida de milhões de
pessoas, por isso, mesmo que não envolva a violência propriamente dita, é
de grande lesividade para a sociedade.
1.2 ASPECTOS NORMATIVOS DO FENÔMENO DACORRUPÇÃO
Embora o conceito de corrupção seja alvo de grande debate
doutrinário, no aspecto normativo, o Código Penal Brasileiro tratou de
definir de forma clara e concisa a respeito do crime de corrupção, tratandoa em vários tipos normativos. A corrupção em sua forma política fora
disposta no Título XI, que dispõe acerca dos crimes contra a Administração
Pública.
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A respeito da corrupção política o Código Penal de 1940 aduz que a
corrupção é uma conduta ilícita que pode ser manifestada de forma passiva
ou ativa. A modalidade passiva é estabelecida da seguinte forma:
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Art. 317 – Solicitar ou receber, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela,
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.
Percebe-se, portanto, que a corrupção passiva trata-se do ato
conhecido popularmente como “recebimento de propina”. O tipo penal
descrito trata da solicitação da vantagem, e não da exigência, uma vez que
esta caracteriza o crime de concussão. Por tratar-se de crime de mera
conduta, a solicitação da vantagem indevida caracteriza o crime de
corrupção passiva, não sendo necessário que o funcionário pratique ou
5
deixe de praticar algum ato, entretanto, se o fizer, trata-se de causa de
aumento de pena de umterço.
A corrupção ativa, por sua vez, está disposta no artigo 333 do Código
Penal, com a seguinte disposição: Art. 333 – Oferecer ou prometer
vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar,
omitir ou retardar ato de ofício: Pena – reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.
Evidencia-se então a distinção entre a corrupção ativa e a passiva,
porquanto que na ativa, conforme consta no dispositivo supracitado, tratase daquele de oferece ou promete vantagem a funcionário público. É
imprescindível compreender que o pagamento de propina não caracteriza
conduta tipificada no Código Penal, apenas o oferecimento ou
prometimento desta.
Neste diapasão, Capez (2017) afirma que a corrupção dentro do
ordenamento jurídico brasileiro não é caracterizada como um crime
bilateral, uma vez que o legislador optou prever um tipo penal para aquele
que corrompe e aquele que é corrompido, ou seja, nem sempre a
configuração de corrupção passiva dependerá do delito de corrupção ativa
evice-versa.
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2 A CORRUPÇÃO E O SISTEMA POLÍTICOBRASILEIRO
O câncer da corrupção na sociedade brasileira trata-se de um
fenômeno enraizado na sociedade desde a colonização pelos portugueses.
A história não justifica o caos que hoje se instaura, mas explica como esta
cultura tornou-se tão expressiva dentro dos lares, círculos profissionais, de
amizade e principalmente: dentro do ambiente político. Neste sentido, “a
corrupção é um tema que acompanha de perto a história política brasileira,
é parte da formação social e tem raízes bem fincadas em nossas práticas
políticas e administrativas” (LOPEZ, 2011, p. 35).
2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DO SISTEMA POLÍTICOBRASILEIRO
Para compreender e edificação e a estrutura do sistema político e a
influência da cultura brasileira neste resultado, é imprescindível uma análise
de todo o contexto histórico, compreendendo as primeiras vertentes que
determinariam o início da estruturação cultural do povo tupiniquim.
Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, entretanto, apenas em
1530 iniciou-se o processo de colonização do país, marcado pelas
características mercantis e administrativas da América Portuguesa. Logo
após a chegada dos portugueses às terras brasileiras, os indígenas locais
foram utilizados como mão de obra pelos portugueses, para exploração de
pau brasil, em troca de objetos de valor irrisório, como espelhos, cachaça,
chocalhos eafins.
Diante deste cenário, é possível vislumbrar dois tipos de situações que
indicavam a corrupção e a deturpação da ética, enquanto preocupação com
o próximo. A respeito dos funcionários portugueses responsáveis pela
guarda e armazenamento do pau brasil, “esses funcionários aproveitavam o
clima de soltura para negociarem com nações vizinhas, tirando proveitos
individuais” (AIRES, 2015, p.7). Além disto, o cenário jurídico e social
evidenciava que o regime normativo não possuía regras claras, sendo
totalmente voltado para beneficiar asautoridades.
O Brasil Império fora marcado por inúmeras formas de corrupção,
dando origem a duas novas espécies do gênero – a corrupção eleitoral e a
concessão de obraspúblicas.
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A corrupção eleitoral torna-se visível a partir da compreensão que o
alistamento eleitoral não utilizava critérios específicos e menos ainda com
algum viés de justiça, conforme aduzAIRES:
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No Brasil Império, 1822 a 1889, o alistamento de
eleitores era feito a partir de critérios diversificados,
pois somente quem possuísse uma determinada
renda mínima poderia participar do processo eleitoral.
A aceitação dos futuros eleitores dava-se após uma
listagem elaborada e examinada por uma comissão
que também julgava os casos declarados “suspeitos”.
“Enfim, havia liberdade para se considerar eleitor
quem fosse de interesse da própria comissão”. Depois
disso ocorriam as eleições, sendo que os agentes
(eleitorais) deveriam apenas verificar a identidade dos
cidadãos que constava na lista previamente formulada
e aceita pela comissão (AIRES, 2015, p.20).
5

O cenário político e social da época, embora evidenciasse um governo
buscando interesses privados frente aos interesses da população, não era
visto como um governo corrupto, embora a falácia da população em prol
do esbanjamento das autoridades públicas seja a própria corrupção em sua
essência e materialização.
O período Republicano tem como marco histórico a Proclamação da
República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, sendo dividida
didaticamente em cinco fases: República Velha, Era Vargas, República
Populista, Ditadura Militar e Nova República
Cada uma das fases da República, embora com grandes distinções de
forma de governo, teve como principal escopo a ideia de ordem e
progresso, presentes na bandeira nacional. Porém, apesar da propagação
da ideia de um regime totalmente novo, a cultura social mostrava que a
forma de estado republicana. A compra de votos, por exemplo, é uma das
principais características desteperíodo.
2.2 O CIDADÃO BRASILEIRO E OS CRIMES DE COLARINHOBRANCO
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Conforme expostoem linhas anteriores, a corrupção é um fenômeno
presente na cultura brasileira há séculos. Além de todo o contexto histórico,
repleto de fatores que contribuíram para a consolidação deste tipo de
cultura, a própria população brasileira tem grande parcela de culpa.
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Entre inúmeros fatores que influenciam direta e indiretamente esse
tipo de praxe, a cultura patrimonialista destaca-se por sua forte
interferência para que a soma dos fatores resulte neste cenário cultural
O patrimonialismo, característica presente desde o Brasil Colônia, é
conceituado por Faoro da seguinte maneira:
O patrimonialismo é uma forma de organização social,
distinta do feudalismo e capitalismo. Ela é marcada
pela existência de um estado caracteristicamente
marcado pela fusão entre as noções de soberania,
pertencente
à
esfera
pública,
e patrimônio,
pertencente à esfera privada. Nesse sentido, como
resultado desta confusão entre a esfera pública e
privada, o estado patrimonial tende a ver os bens
econômicos de uma nação como uma extensão da
propriedade do estado, nele intervindo e controlando
para seuspropósitos. (FAORO, 2002, citado por
BARREIRA, 2017. Texto online)
A partir desde conceito, é possível compreender a submissão da
população frente a seus governantes, bem como evidencia o pensamento
de que aqueles que detêm o poder são soberanos, quando, em verdade, o
poder fora conferidos a eles pela população como forma de representação,
e não para ser utilizado indiscriminadamente visando fins particulares,
tampouco para ser a base de um vida boêmia.
Do patrimonialismo surgem ainda dois fenômenos igualmente
responsáveis pela propagação da corrupção no país: clientelismo e
coronelismo, praxes culturais que são apontadas por historiadores como
bases do populismo e do assistencialismo nacionais. O coronelismo
evidencia o poder político exercido pelos grandes proprietários de terra
sobre os trabalhadores rurais que se encontram em condição de
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subordinação. O clientelismo, por sua vez, é apontada pelo autor como uma
versão urbana do coronelismo, tendo em vista que, devido à profissão e/ou
status social, os eleitores eram também clientes daqueles que detinham
poder e embarcavam na vida política. Desde o início da história do povo
brasileiro o ingresso na vida política representava uma forma de
enriquecimento fácil, principalmente em um país onde a vida pública seja
sinônima de status epoder.
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A análise da histórica do povo brasileiro evidencia que, embora a
criminalidade seja associada a pobreza e àqueles que vivem à margem da
sociedade, existem crimes de elevado potencial lesivo para a sociedade
que devem ser desassociados de questões econômicas. Ainda voltando o
olhar do presente estudo para a históriapátria, é possível perceber que
aqueles que detinham o poder sempre agiram de forma a colocar os
interesses privados frente aos interesses públicos.
A respeito desde tipo de conduta, tem-se os crimes chamados de
“crimes de colarinho branco”, expressão criada por Sutherland, que definiu
este tipo de crime como sendo5 todo delito praticado por uma pessoa de
elevado status social (SUTHERLAND, citado por SILVEIRA, 2016). Por serem
pessoas com poder e autoridade, são dotadas de uma áurea de
respeitabilidade, criada pela própria sociedade, fator que influencia na
redução da possibilidade de repressão
A partir destes conceitos e percepções, evidencia-se que apesar dos
crimes de colarinho branco serem crimes de grande impacto social, que
refletem de forma direta em questões fundamentais para garantia do
Estado Democrático de Direito, como saúde, educação, segurança pública e
saneamento básico, são tratados apenas em esferas cíveis ou
administrativas, aumentando a impunidade deste tipo de conduta.

3

ELITIZAÇÃO DACORRUPÇÃO
O crime de colarinho branco, conceito apresentado no capítulo
anterior, é um problema social e criminológico, alimentado pela cultura do
endeusamento de autoridades e políticos, conforme pode ser visualizado
nos grandes escândalos políticos que resultam em total impunidade para
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seus autores, que ainda são escolhidos novamente pelo povo para
exercerem as mesmasfunções.
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Devido à associação da pobreza e da marginalidade – não em seu
conceito pejorativo, mas referindo-se àqueles que vivem à margem da
sociedade, existe grande relutância em compreender a lesividade de um
crime de corrupção política, ainda que seus prejuízos para a sociedade
sejam incalculáveis.
3.1 A

DISTINÇÃO

DE

TRATAMENTO

NO

CRIME

DE

CORRUPÇÃOPOLÍTICA
Diante do atual cenário político brasileiro é possível afirmar que o a
população possui elevado nível de tolerância em relação ao crime de
corrupção política.
No país,a crescente onda de crimes de violência ameaça a população
fora constatada propagação da ideia de linchamentos públicos como forma
de combate ao crime. A situação fora objeto de um estudo elaborado pela
Universidade Estadual do Ceará (2017), que evidenciou a crescente onda de
tentativa de fazer “justiça com as próprias mãos”, motivada pela descrença
najustiça.
Apesar de a movimentação social voltar-se para buscar tentativas de
combate à impunidade, em se tratando de crimes de corrupção política o
discurso social mantem- se, porém a prática – de voto e de
comportamento, mostra que há nítida distinção de tratamento.
A prática dos linchamentos públicos trata-se de uma espécie de
barbárie que faz inúmeras vítimas inocentes, conforme o caso do professor
de história André Luiz Ribeiro, relatado na matéria “Dias de Intolerância”,
D’Agostinho (2018), que fora linchado após ser confundido com um
assaltante.
O que não se compreende é o uso indiscriminado de violência contra
uma pessoa, somente pela suspeita de que ela tenha cometido um delito
de pequeno potencial ofensivo, como o furto de um celular, por exemplo,
enquanto mantem-se a bajulação para com políticos comprovadamente
corruptos.
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Salienta-se que não há no presente estudo o intuito de induzir ao
comportamento violento em repressão a nenhum tipo de conduta
delituosa, visto que esta veste-se também de características criminosas.
Entretanto, é uma função social do operador do direito questionar-se a
respeito da aplicabilidade das normas jurídicas e também sociais.
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A cultura social brasileira justifica a distinção de tratamento da
população quanto aos crimes de colarinho branco, principalmente de
corrupção política, e os crimes de menor potencial ofensivo porém
abarrotados de violência direta, por inúmeros aspectos já destacados no
presente estudo anteriormente.
O Estado brasileiro, entretanto, deve-se atentar aos dispositivos
normativos e aos princípios axiológicos presentes nos instrumentos
normativos, como aConstituição

Federal de 1988, o Código Penal de 1940 e o Código de Processo Penal de
5
1941, devendo agir de forma imparcial,
tratando todos de forma igualitária.
Embora o Estado deva manter-se imparcial frente a todas as situações,
independentemente de quais sejam as figuras presentes nos polos ativos
ou passivos das relações jurídicas, em algumas situações é possível
visualizar distinção, conforme será explanado no próximo tópico.
3.2APRISÃODOEX- PRESIDENTELULA- A POSTURA DO JUDICIÁRIO
E DA SOCIEDADE
Não seria possível finalizar um estudo acerca da cultura de corrupção
política no Brasil ignorando uma dos maiores acontecimentos históricos do
país: a prisão de um ex-presidente por intermédio da maior operação
anticorrupção já deflagrada nacionalmente.
A Operação Lava Jato fora iniciada perante a Justiça Federal de Curitiba
e trata-se da maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro no
Brasil. O Ministério Público Federal (2018) aduz que “A operação Lava Jato é
a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já
teve. Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da
Petrobras, maior estatal do país, esteja na casa de bilhões de reais”.

405
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

O caso recebera esta denominação porque as investigações
inicialmente tinham por objeto a utilização de uma rede de postos de
combustíveis e lava jato de automóveis para realizar a movimentação de
recursos ilícitos e, apesar de a investigação ter descoberto outras
organizações criminosas, o nome permaneceu (Polícia Federal, 2018).
A partir da Operação Lava Jato quatro organizações criminosas foram
investigadas e processadas, sendo estas lideradas por doleiros. As provas a
respeito das organizações criminosas levaram os investigadores a um
esquema de corrupção gigantesco, envolvendo a Petrobrás e mais três
partidos políticos: Partido dos Trabalhadores(PT),PartidoProgressista (PP)e o
Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O esquema de corrupção que
fora descoberto durava há pelo menos 10 (dez anos), e envolveu doleiros,
empreiteiras e partidos políticos (Polícia Federal, 2018).
O Procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da forçatarefa da Lava Jato, escrevera o livro “A luta contra a corrupção – A Lava
Jato e um país marcado pela impunidade” (2017), onde abordou a respeito
dos momentos decisivos da operação, bem como a primeira delação, os
ataques sofridos pelos investigadores, a prisão dos investigados, em
especial do ex-Presidente Luis Inácio Lula da Silva. Segundo Dallagnol
(2017) a dimensão da operação fora um fator surpresa para todos os
procuradores, visto que ninguém esperava se deparar com o maior
esquema de corrupção do país. A respeito da Lava Jato, Dallagnol (2017, p.
131) afirma que “A Lava Jato abre uma janela de oportunidade. Embora por
si própria não transforme o país, pode ser o ponto de apoio para alavancar
as mudanças com que sonhamos. A hora éagora”.
Conforme fora explanado, a Operação Lava Jato desmascarou um
enorme esquema de corrupção, e que segundo dados da Polícia Federal
(2018) resultou em 844 mandados de busca e apreensão no Brasil e no
exterior, 210 mandados de condução coercitiva, 97 mandados de prisão
preventiva, 104 mandados de prisão temporária e 06 prisões em flagrante.
Entretanto, para coadunar com o tema proposto no presente estudo, o foco
deste subitem terá como objeto apenas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no
âmbito da Operação Lava Jato, restringindo-se à uma análise a cerca da
distinção de tratamento legal e da sociedade.
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No dia 05 de abril de 2018 o juiz federal Sérgio Moro determinou a
prisão do ex-presidente Lula, cuja pena fora definida pelo TRF-4 em 12 anos
e um mês de prisão. O juiz definiu que Lula teria até as 17h do dia 06 de
abril para se entregar voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba, quando
o mandado de prisão seria cumprido.
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Neste momento, percebe-se uma situação nitidamente atípica de
mandado de prisão.O juiz,em seu despacho motivou sua decisão em face
do cargo que fora ocupado pelo ex presidente. Apesar de ser
compreensível e respeitável a decisão do juiz, é nítido que a influência do
ex presidente na mídia e a autoridade a ele inerente foram fundamentais
para essa tomada de decisão. Ainda no despacho, o juiz vetou o uso de
algemas sob qualquer hipótese.
Ainda no dia 05 de abril de 2018, Lula chegou na sede do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, onde houve grande concentração de militantes,
lideranças do PT e de outros partidos políticos. A multidão, composta por
fãs e militantes, realizou protestos com mensagens de apoio à Lula e
chegou a dormir no local, conforme
fora noticiado em vários veículos de
5
comunicação. Em um de seus discursos, o petista comentou a respeito da
Operação Lava Jato e criticou a postura do juiz Sergio Moro com a seguinte
fala:
"Não pensem que eu sou contra a Lava Jato, não... a
Lava jato, se pegar bandido, tem que pegar bandido
mesmo que roubou, e prender. Todos nós queremos isso.
Todos nós, a vida inteira, dizíamos: 'só prende pobre, não
prende rico'. 'Todos nós dizíamos. E eu quero que continue
prendendo rico. Eu quero. Agora, qual é o problema? É que
você não pode fazer julgamento subordinado à imprensa
porque, no fundo, no fundo, você destrói as pessoas da
sociedade na imagem das pessoas e, depois, os juízes vão
julgar e falar: 'eu não posso ir contra a opinião pública,
porque a opinião pública tá pedindo pra caçar'. Quem
quiser votar com base na opinião pública largue a toga e
vá ser candidato a deputado. Escolha um partido político e
vá ser candidato. A toga é o emprego vitalício. O cidadão
tem
que
votar
apenas
com
base
nos
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autosdoprocesso.”(SILVA, Lula. 2018).Após dois dias, o expresidente se entregou à Polícia Federal. A prisão de
Luiz Inácio Lula da Silva ocorreu em 07 de abril de
2018, data em que entregou-se à polícia federal no
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
Tendo como objeto de análise apenas este período entre a decisão do
juiz Sergio Moro e a prisão de Lula, é possível visualizar inúmeros aspectos
já abordados no presentetrabalho.
A postura cautelosa do judiciário, embora seja compreensível,
evidencia que os crimes de colarinho branco são situações onde até mesmo
a lei torna-se maleável. O juiz respeitosamente permitiu que o expresidente se entregasse de forma voluntária buscando evitar situações
constrangedoras e midiáticas. Em contrapartida, o Brasil presenciou um
verdadeiro espetáculo diante das câmeras. Entregando-se apenas um dia
depois do prazo estabelecido, Lula mostrou a todos que estava acima da lei,
visto que tinha o apoio da sua militância. O despacho deveria ter sido
cumprido em sua íntegra, com a prisão do presidente sendo cumprida
tempestivamente. A autoridade e o poder – características do colarinho
branco, não podem estar acima da competência e do poder conferidos a
um juiz de direito no exercício de suas atribuições.
Embora uma das maiores reclamações do povo brasileiro seja a
corrupção e a criminalidade como um todo, a mesma sociedade que pede
justiça para as centenas de assaltos e furtos que acontecem diariamente no
país, é a que considera uma injustiça a prisão de alguém que, através da
corrupção, desviou bilhões de reais dos cofres públicos. Conforme
explanado anteriormente, a cultura brasileira endeusa políticos e
autoridades a ponto de ter como herói nacional um ex-presidente da
República condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
3.2 AS MEDIDAS CONTRA CORRUPÇÃO
Em 2016 a equipe da Operação Lava Jato apresentou ao Congresso
Nacional um pacote denominado “10 Medidas Contra a Corrupção”, sendo
uma iniciativa dos procuradores da república que fazem parte da forçatarefa da operação.
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As medidas tratam-se de uma proposta de medidas legislativas que
tem como principal objetivo coibir os delitos de improbidade administrativa
e que envolvam desvios de verba pública.
A ideia de tentar elaborar meios de combate à corrupção surgiu em
decorrência da Operação Lava Jato, que encontrou inúmeras barreiras
desde o início das investigações. A respeito dos entraves criados, Dallagnol
aduz que
Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

O sistema é tão bem-feito para não funcionar que a
Operação Lava Jato é uma execução que confirma a
regra. O esforço e a qualificação de uma multidão de
agentes públicos que trabalharam na investigação
foram essenciais, mas ela não existiria sem uma série
de coincidências improváveis (DALLAGNOL, 2017, p.
09).
Evidencia-se, então que a própria legislação pátria, bem como a
estrutura político-administrativa são edificadas para dificultar o combate à
5 as lacunas legislativas propositalmente
corrupção. Buscando preencher
deixadas no caminho, a equipe da Operação Lava Jato elaborou as
propostas legislativas conhecidas como “10 Medidas Contra Corrupção”, as
quais seriam:
1) Prevenção à corrupção, transparência e
proteção
à
fonte
de
informação
2) Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes
públicos
3) Aumento das penas e crime hediondo para
corrupção de altos valores
4) Aumento da eficiência e da justiça dos recursos
no processo penal
5) Celeridade nas ações de improbidade
administrativa
6) Reforma no sistema de prescrição penal
7)
Ajustes
nas
nulidades
penais.
8) Responsabilização dos partidos políticos e
criminalização do caixa 2
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9) Prisão preventiva para evitar a dissipação do
dinheiro desviado
10) Recuperação do lucro derivado do crime
(Polícia Federal, 2018).
Cada uma das medidas supracitadas relaciona-se intimamente com
uma forma de punir os crimes de desvio de verba pública, bem como os de
improbidade administrativa. A punição destes crimes tem como objetivo
mostrar que estes crimes são puníveis e que seus agentes não estão acima
da lei, buscando ressarcir a administração pública e combater a cultura da
corrupção.
A morosidade do sistema como um todo é uma crítica feita por
todos os cidadãos que tem consciência do tempo demandado para
qualquer procedimento judicial. Referindo-se a uma operação que tem
como investigados empresários e políticos do alto escalão, e até mesmo um
ex-presidente, o processo torna-se ainda mais demorado.
Além da morosidade, uma das principais críticas feitas por
Dallagnol (2017) refere-se aos entraves criados pelo próprio sistema e nesse
quesito, ele questiona a respeito da prescrição criminal:
A prescrição criminal foi criada para estabilizar as
relações sociaisdiante da inércia do autor da ação
penal. Se o Estado nunca se esforçou para punir o
criminoso após muitos anos, a punição passa a não
ser mais possível em prol da pacificação e da
estabilidade social. Nos Estados Unidos, ela acontece
apenas na fase de investigação. Depois da acusação,
não há qualquer tipo de prescrição. No entanto, hoje,
no Brasil, a prescrição acontece mesmo quando não
há inércia e depois da denúncia. Ela acaba
funcionando como uma punição ao autor da ação e,
consequentemente, à vítima e à sociedade. O texto
original da 6ª Medida do pacote anticorrupção de
iniciativa popular busca corrigir essa distorção. Assim,
essa medida propõe alterações na lei para que a
lógicada prescrição seja restabelecida, restaurando a
racionalidade do sistema. Só deve haver cancelamento
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dos processos e crimes se o Ministério Público não
agir ou não o fizer adequadamente. Dessa forma, a
prescrição retroativa seria extinta e, quando o MP
percebesse que o caso está demorando no tribunal,
poderia protocolar uma petição rogando seu
julgamento prioritário. Diante da demonstração
inequívoca da ausência de inércia do poder público, a
contagem do prazo prescricional recomeçaria. A 6ª
Medida daria um tratamento à matéria que é bastante
moderado quando comparado com o inglês, que trata
a corrupção como um crime imprescritível, ou com
aquele do Congresso peruano, que aprovou
recentemente, de modo unânime, na primeirade duas
votações necessárias, a imprescritibilidade da
corrupção grave ou recorrente. No Brasil, são
imprescritíveis apenas o racismo e a ação de grupos
armados contra o Estado democrático e aordem
5
constitucional.
(DALLAGNOL, 2017, p. 34 e 35).
Conforme explanado por Dallagnol, a prescrição criminal em sede
dos crimes de desvio de dinheiro e improbidade administrativa acabam por
incentivar as práticas delitivas, corroborando com a cultura de impunidade.
Apesar de as “10 Medidas Contra Corrupção” terem sido criadas no
âmbito da Lava Jato, é imprescindível compreender que o desapontamento
já se estende desde antes desta operação.
A Operação Lava Jato representa um marco no combate à
corrupção. Pela primeira vez na história teve-se um ex-presidente
investigado e preso, acusado de corrupção. Neste diapasão, Dallagnol
(2017, p.96) afirmou ainda que “Não é só o Caso Lula. É o caso Lula. É o
caso Renan, o caso Aécio Neves, se eles perderem o foro, é o caso Eduardo
Cunha. É o caso de todo poderoso que praticou crimes graves”. Observa-se
então que o foco do combate a corrupção não se volta para partidarismo
político, e sim como uma maneira de buscar punir aqueles que
normalmente se encontram em escalões tão elevados que não são
atingidos pelas sanções penais.
A prisão do ex-presidente Lula fora um marco essencial para a
Operação. Dallagnol afirmou ainda que se o STF negasse a prisão do ex411
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presidente Lula em segunda instância, a Lava Jato estaria sob perigo de
catástrofe (DALLAGNOL, 2017).
O sucesso das medidas contra corrupção em que pese sua
aceitação pela população corroborou para que o procurador da república,
DaltanDallagnol, em conjunto com a Transparência Internacional e a
Fundação Getúlio Vargas, elaboraram um pacote com mais de 70 novas
propostas de combate não somente a corrupção, mas à impunidade como
um todo, que deverão ser convertidas em projetos de lei.
Embora a Lava Jato não tenha se encerrado ainda, é notável que
sua deflagração fora essencial para o país, pelos novos rumos tomados
quanto à procura de combate a corrupção, quanto pelos marcos históricos
de combate à impunidade.

4 CONSIDERAÇÕESFINAIS
Através do estudo realizado, tornou-se evidente que a formação da
cultura brasileira ocorreu através da somatória de inúmeros fatores, desde a
colonização pelos portugueses, bem como por todos os períodos históricos
que a sucederam e foram cruciais para formar todos os arranjos culturais
presentes no país, nos aspectos positivos e negativos. A corrupção, em
todas as suas modalidades, é um fenômeno de raízes profundas, adubadas
por uma história repleta de situações que influenciaram diretamente para
esteresultado.
Toda a atipicidade que envolvera a prisão do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva mostraram que o judiciário, ainda que tente manter-se
distante e independente para exercer suas atribuições com imparcialidade,
sofre com interferências exteriores. Em sede de crimes cometidos por
aqueles que detém poder, autoridade e elevado status social, nota-se de
forma ainda mais nítida a dificuldade de atuação – seja por voluntariedade
ou não.
É preciso que a sociedade brasileira compreenda a dimensão de um
crime como a corrupção política. A precariedade da saúde pública no Brasil
sentencia centenas de pessoas à morte diariamente. A ausência de
investimentos na educação retarda o processo de aprendizado e reduz a
oportunidade de crescimento profissional, pessoal e econômico de milhões
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de brasileiros. Entretanto, a cultura da população brasileira coaduna para a
perpetuação desta espécie de crime, permitindo que os responsáveis pela
miséria do povo sejam vistos como símbolo de esperança, enquanto na
realidade suas mãos estarão sempre sujas de sangue, escondidas debaixo
das luvas do status e do poder, elitizadas com colarinhos brancos e ternos
degrife.
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ANDRÉIA AYRES GABARDO DA ROSA[1]
RESUMO: Este artigo procura apresentar a delinquência juvenil nas escolas
públicas e as medidas socioeducativas aplicadas a esses casos. Traz,
inicialmente, um breve histórico e abordagem terminológica da
delinquência juvenil e dos principais dispositivos legais conexos à
delinquência, tais como a Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, a Lei nº 8.069/90 e a Lei nº 12.594/12, para, em seguida, fazer
uma distinção entre escola pública e escola particular, e a partir daí
delinear quais são as medidas socioeducativas aplicadas aos casos de
agressão aos professores das escolas públicas brasileiras. O objetivo
fundamental é identificar as medidas socioeducativas aplicadas aos casos
de agressão contra docentes dessas instituições de ensino, utilizando-se o
método o dedutivo, através de pesquisa bibliográfica. Os resultados
indicam que as medidas socioeducativas aplicadas aos casos de agressão
buscam minimizar a prática de atos infracionais cometidos por
adolescentes, e que não somente a escola, mas a família e a sociedade
como um todo, devem cumprir os papéis que lhe são atribuídos a fim de
alcançar a efetiva recuperação e ressocialização desses adolescentes em
conflito com a lei.
PALAVRAS-CHAVE: Delinquência juvenil; escola pública; professores
agredidos; medidas socioeducativas.

ABSTRACT: This article attempts to present juvenile delinquency in public
schools and socio-educational measures applied to such cases. It initially
presents a brief history and terminological approach to juvenile
delinquency and the main legal provisions related to delinquency, such as
the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988, Law No. 8,069
/ 90 and Law No. 12,594 / 12, then make a distinction between public
school and private school, and from there outline whatare the socio416
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educational measures applied to cases of aggression to teachers of
Brazilian public schools. The main objective is to identify the socioeducational measures applied to cases of aggression against teachers of
these educational institutions, using the deductive method, through
bibliographic research. The results indicate that socio-educational
measures applied to aggression cases seek to minimize the practice of
infractions committed by adolescents, and that not only the school but the
family and society as a whole must fulfill the roles assigned to them in
order to achieve the effective recovery and resocialization of these
adolescents in conflict with the law.
.KEYWORDS: Youth delinquency; public school; teachers; socio-educational
measures.

1.

INTRODUÇÃO

5
O presente trabalho aborda
a delinquência juvenil nas escolas
públicas e tem como objetivo principal identificar as medidas
socioeducativas aplicadas aos casos de agressão contra docentes dessas

instituições de ensino.
Inicialmente há uma necessidade de se delinear um breve histórico
acerca da delinquência juvenil e conceituá-la, pois segundo Feijó & Assis
(2004), Schoemaker (2000) e Silva e Hutz (2002), citados por Nardi e
Dell’Aglio (2010, p. 70), esta se refere às transgressões à lei realizadas por
adolescentes. Ainda, para Martins (2005, p. 96) “a expressão ‘delinquência
juvenil’ tem, geralmente, uma conotação jurídica e designa os atos
cometidos por um indivíduo abaixo da idade de responsabilidade criminal,
isto é, que infringem as leis estabelecidas”.
Em seguida, convém destacar os principais dispositivos jurídicos
brasileiros conexos à delinquência e diferenciar escola pública da escola
particular.
Por fim, através de um levantamento de dados, junto ao judiciário
brasileiro, acerca de algumas ocorrências contra docentes das escolas
públicas, este trabalho torna-se relevante, à medida que a sociedade
necessita conhecer quais medidas socioeducativas estão sendo aplicadas
417
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às crianças e adolescentes que estão assumindo esse comportamento
conflitante com a lei dentro escola pública.
Dessa forma, através do método dedutivo, que para Prodanov e
Freitas (2013) parte do geral para descer ao particular, “a partir de
princípios, leis ou teorias consideradas verdadeiras e indiscutíveis”, e da
pesquisa bibliográfica, elaborada com base em materiais já publicados, tais
como livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos,
jornais, boletins, monografias, dissertações, teses dentre outros, espera-se
ser possível identificar as medidas socioeducativas que estão sendo
aplicadas aos casos de delinquência juvenil contra docentes das escolas
públicas brasileiras.
2.

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 DELINQUÊNCIA JUVENIL: BREVE CONTEXTO HISTÓRICO E
ABORDAGEM TERMINOLÓGICA
Na antiga Roma, época em que vigorava a Lei das XII Tábuas, já se
admitia, implicitamente, tratar os menores de forma individualizada no
que diz respeito ao Direito Penal. Os critérios de diferenciação entre os
impúberes (menores incapazes) e os púberes (os que já se encontravam na
puberdade) era o exame dos órgãos genitais e a capacidade ou não para
procriar. Assim, aqueles que eram incapazes para a procriação, eram
considerados impúberes, portanto, caso cometessem alguma infração,
recebiam do legislador romano tratamento específico, tendo sua pena era
reduzida (ALENCAR, 1975).
Justiniano é que viria a fixar a idade de quatorze anos como marco
inicial da aptidão para procriar em relação ao sexo masculino, pois por
tradição, a nubilidade, para o sexo feminino, era estabelecida a partir dos
doze anos de idade. Também a eles não era atribuída
responsabilidade penal.
Com a queda do Império romano e inserção do direito bárbaro na
organização romana, eram considerados menores aqueles incapazes de
portar armas, atentando o direito repressivo mais para a dependência do
indivíduo em relação à família do que para a idade propriamente dita e
para a coexistência dos sistemas jurídicos dos vencedores e dos vencidos.
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Contudo, ainda segundo este autor, no decorrer da Idade Média,
devido ao direito romano ser um direito mais evoluído, este e o direito
bárbaro viriam sofrer um processo interpenetração, no qual os sistemas
jurídicos ora consagravam a irresponsabilidade penal do menor, ora
preceituavam um abrandamento da repressão e das normas
consuetudinárias, pois os menores infratores recebiam uma pena menos
severa do que as aplicadas aos maiores.
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Na verdade, o que se desejava, era incutir nos menores infratores um
temor sacro e um arrependimento sincero (PHILIPPE ROBERT citado por
ALENCAR, 1975).
Nos séculos seguintes iriam ser observadas as mesmas práticas
penais, mais ou menos drásticas, até que, a partir do século XIX, com a
Revolução Industrial, cujo emprego das máquinas era em grande escala,
houve uma consequente revolução social e econômica.
Foi sem dúvida alguma, o fator urbanização,
que, agudizou a problemática das condições de
5
sobrevivência
das crianças. A vida nas cidades ao
longo do período da Revolução Industrial,
antecedida da exclusão dos pequenos exproprietários de terras, acabou por enredá-los, em
grandes "bolsões" de mão-de-obra barata para a
indústria, a promover grandes convulsões sociais no
mundo capitalista. (ANDRADE, 2010, p. 6)
E devido a essas transformações na ordem econômica e social, as
crianças foram inseridas no mercado de trabalho precocemente, sendo
afastadas da escola, e obrigadas a viverem em condições precárias, de
miserabilidade social, violências, elevando, assim, as taxas de mortalidade
infantil.
De excluídos, passaram a marginalizados.
Cansados e desnutridos, mesclados com toda
espécie de adultos nas fábricas e com os vadios nas
ruas, esses meninos tomavam facilmente o caminho
do crime. Tanto o fato causou espécie que o poder
público e mesmo a iniciativa privada sentiram a
419
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necessidade de que fossem dispensados cuidados
especiais aos menores, em geral, e, muito em
particular, aos menores delinquentes. (ALENCAR,
1975, p. 138).
Assim, cria-se uma oposição entre criança de rua e criança educada,
brilhantemente descrita na obra História Social da Criança e da família, do
historiador francês, Philippe Ariés, a qual discorre sobre a rudeza da
infância escolar dos séculos XVI e XVII:
"(...) Nos séculos XVI e XVII, os contemporâneos
situavam os escolares no mesmo mundo picaresco
dos soldados, criados, e, de um modo geral, dos
mendigos. Um cônego de Dijon, falando sobre a
juventude dourada da cidade (à qual pertencia o
filho do presidente da Corte Suprema), e de sua
partida em 1592 para 'ir para as universidades das
Leis em Toulouse', chamava-a literalmente de
escória. (...) Uma nova noção moral deveria
distinguir a criança, ao menos a criança escolar, e
separá-la: a noção de criança bem educada. Essa
noção praticamente não existia no século XVI, e
formou-se no século XVII. Sabemos que se originou
das visões reformadoras de uma elite de pensadores
e moralistas que ocupavam funções eclesiásticas ou
governamentais. A criança bem educada seria
preservada das rudezas e da imoralidade, que se
tornariam traços específicos das camadas populares
e dos moleques. (...) Esses hábitos no princípio
foram hábitos infantis, os hábitos das crianças bem
educadas, antes de se tornarem os hábitos da elite
do século XIX, e, pouco a pouco, do homem
moderno, qualquer que seja sua condição social. A
antiga turbulência medieval foi abandonada
primeiro pelas crianças, e finalmente pelas classes
populares: hoje, ela é a marca dos moleques, dos
desordeiros, últimos herdeiros dos antigos
420
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vagabundos, dos mendigos, dos 'fora da lei', dos
escolares do século XVI e início do século XVII."
(ARIÉS, citado por ANDRADE, 2010, p. 8-9)
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Também no Brasil, como em quase todo o mundo ocidental, houve
essa confusão conceitual que se fez e faz presente, e, conforme preceitua
Andrade (2010) “historicamente se construiu a categoria criança nãoescola, criança desviante, criança em situação irregular, enfim,
carente/delinquente, (...) compondo uma nova categoria, os menores”.
Segundo Ferreira (1997), o conceito ideal que temos da infância e da
juventude contrasta com o conceito de delinquência juvenil, pois este é
algo que se aplica apenas a crianças ou jovens, dando-se sua aceitação ao
longo do tempo e se consagrando com a criação, pela sociedade, de
instituições direcionadas para tratar da delinquência uma vez que a família,
a escola e a comunidade não eram capazes de assegurar as regras que se
julgavam desejáveis para as crianças.
O conceito de delinquência juvenil surge como
5
uma construção
social e institucional em torno da
qual se reúnem definições e ideias sobre situações e
comportamentos que contrastam com o conceito
ideal que temos da infância e da juventude. A um
determinado nível, a delinquência juvenil é definida
a partir das leis, das práticas e das crenças relativas
ao comportamento das crianças e dos jovens que
governam as instituições responsáveis social e
legalmente pelo controle e tratamento do
comportamento do comportamento considerado
delinquente e de outros problemas juvenis. A um
outro nível, a delinquência juvenil é o
comportamento: o comportamento que os jovens
estabelecem com a família, os amigos e outros
adultos nos espaços onde a delinquência emerge.
(FERREIRA, 1997, p. 916)
Martins (2005) explica que “a expressão ‘delinquência juvenil’ tem,
geralmente, uma conotação jurídica e designa os atos cometidos por um
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indivíduo abaixo da idade de responsabilidade criminal, isto é, que
infringem as leis estabelecidas”.
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Entretanto, conforme preceitua Zeitoune:
A partir do Estatuto da Criança e do
Adolescente, o termo delinquência deixou de ser
usado no Brasil, rompendo-se, assim, o paradigma
da “situação irregular” que regia o Código de
Menores para o qual “menores” eram as crianças ou
os adolescentes abandonados, carentes ou
delinquentes. O ECA passou a adotar a doutrina da
“proteção integral”, expressa na Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito da Criança,
reconhecendo a população infanto-juvenil brasileira
como sujeito de direitos, ratificando, assim, o artigo
227 da Constituição Federal, que assegura à criança
e ao adolescente, 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 á convivência familiar e
comunitária. Dessa forma, coloca-os a salvo de toda
crueldade e opressão. (ZEITOUNE, 2014 p. 69)
Logo, esta doutrina de proteção integral às crianças e adolescentes,
principalmente no que se refere a terminologias antes utilizadas e
atualmente substituídas, visa retirar o estigma marginalizado que a
sociedade vinha impondo a esse grupo de pessoas ao longo dos tempos,
uma vez que essa mesma sociedade precisa se conscientizar de sua
responsabilidade no que diz respeito à educação dos próprios filhos.
2.2

PRINCIPAIS DISPOSITIVOS JURÍDICOS BRASILEIROS CONEXOS À

DELINQUÊNCIA: CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL;
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990; LEI Nº 12.594, DE 18 DE JANEIRO
DE 2012.
A evolução dos direitos da criança se deu gradativamente em todo o
mundo. No Brasil, com a elaboração da nova Constituição sob a
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responsabilidade da Assembleia Nacional Constituinte instalada no país
em 1987, o movimento em prol da infância se mobilizou e conseguiu
incluir o artigo 227 na Constituição Federal de 1988, o qual preceitua
o seguinte:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do
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 à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade eopressão.
§ 1º - O Estado promoverá programas de
assistência integral à saúde da criança e do
adolescente, admitida a participação de entidades
não governamentais
e obedecendo os seguintes
5
preceitos:
§ 1º O Estado promoverá programas de
assistência integral à saúde da criança, do
adolescente e do jovem, admitida a participação de
entidades não governamentais, mediante políticas
específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde
na assistência materno-infantil;
II
- criação de programas de prevenção e atendimento
especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou
mental, bem como de integração social do adolescente portador de
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a
convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos,
com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.
II - criação de programas de prevenção e
atendimento especializado para as pessoas
portadoras de deficiência física, sensorial ou mental,
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bem como de integração social do adolescente e do
jovem portador de deficiência, mediante o
treinamento para o trabalho e a convivência, e a
facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos,
com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de
todas as formas dediscriminação.
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção
dos logradouros e dos edifícios de uso público e de
fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim
de garantir acesso adequado às pessoas portadoras
de deficiência.
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os
seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho,
observado o disposto no art. 7º, XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente
à escola;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola;
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato
infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por
profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar
específica;
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e
respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento,
quando da aplicação de qualquer medida privativa daliberdade;
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica,
incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob
a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou
abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança
e ao adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins.
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VII - programas de prevenção e atendimento
especializado à criança, ao adolescente e ao jovem
dependente de entorpecentes e drogas afins.
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a
violência e a exploração sexual da criança e do
adolescente.
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§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público,
na forma da lei, que estabelecerá casos e condições
de sua efetivação por parte de estrangeiros.
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do
casamento, ou por adoção, terão os mesmos
direitos e qualificações, proibidas quaisquer
designações discriminatórias relativas à filiação.
§ 7º No atendimento dos direitos da criança e
do adolescente levar-se- á em consideração o
disposto no
5 art. 204.
§ 8º A lei estabelecerá:
I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos
jovens;
II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à
articulação das várias esferas do poder público para a execução de
políticas públicas.
A doutrina brasileira da proteção integral à criança e ao adolescente
veio por fim ao preceito antes adotado, ou doutrina da situação irregular,
que era baseada no Código de Menores – Lei nº 6.697, de 10 de outubro
de 1979, o qual não via a criança como alguém que necessitasse de
direitos e levava em consideração somente o âmbito penal, um sistema
processual punitivo. Com a promulgação da Lei nº 8.069, dia 13 de julho
de 1990, a qual dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
e dá outras providências, foram regulamentados os artigos 227 e 228 da
Constituição.
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Art. 228. São penalmente inimputáveis os
menores de dezoito anos, sujeitos às normas da
legislação especial.
Para Marinho e Vargas (2014), o Estatuto da Criança e do
Adolescente trouxe inovações profundas não apenas no sentido de dar
uma resposta institucional da justiça juvenil à delinquência e à infância,
mas ao atribuir à família, à comunidade, à sociedade e ao poder público, a
responsabilidade pela efetivação dos direitos de crianças e adolescentes
em todas as esferas da vida social.
O ECA expressa direitos da população infantojuvenil brasileira, pois afirma o valor intrínseco da
criança e do adolescente como ser humano, a
necessidade de especial respeito à sua condição de
pessoa em desenvolvimento, o valor prospectivo da
infância e adolescência como portadora de
continuidade do seu povo e o reconhecimento da
sua situação de vulnerabilidade, o que torna as
crianças e adolescentes merecedores de proteção
integral por parte da família, da sociedade e do
Estado; devendo este atuar mediante políticas
públicas e sociais na promoção e defesa de seus
direitos (CONANDA, 2006, p. 15).
Convém ressaltar que o referido estatuto veio substituir termos
anteriores à sua vigência utilizados. Assim, o ECA substituiu o termo
“menor” por “criança” e “adolescente”; “crime” por “ato infracional”,
“delinquente juvenil” por “infrator” ou “adolescente em conflito com a lei”.
Art. 2º. Considera-se criança, para os efeitos
desta Lei, a pessoa até doze anos de idade
incompletos, e adolescente aquela entre doze e
dezoito anos de idade.
Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta
descrita como crime ou contravenção penal.
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Art. 104. São penalmente inimputáveis os
menores de dezoito anos, sujeitos às medidas
previstas nesta Lei.
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E com a finalidade de abordar o que deve ser feito no enfrentamento
de situações de violência que envolvam adolescentes autores de atos
infracionais ou vítimas de violação de direitos no cumprimento de medidas
socioeducativas, a Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, instituiu o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, que trata de
um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a
execução de medidas socioeducativas, onde por adesão, incluem-se nele
os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos,
políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em
conflito com a lei.
O documento que se constitui um guia na implementação das
medidas socioeducativas está organizado em nove capítulos:
O primeiro capítulo, marco situacional,
5
corresponde
a uma breve análise das realidades
sobre a adolescência, com foco no adolescente em
conflito com a lei, e das medidas socioeducativas no
Brasil, com ênfase para as privativas de liberdade.
Para tanto, ancorou-se em dados oficiais publicados
em estudos e pesquisas. O segundo capítulo trata
do conceito e integração das políticas públicas. O
terceiro trata dos princípios e marco legal do
SINASE. O quarto contempla a organização do
Sistema. O quinto capítulo trata da gestão dos
programas. O sexto apresenta os parâmetros da
gestão pedagógica no atendimento socioeducativo.
O sétimo trata dos parâmetros arquitetônicos para
os programas socioeducativos; o oitavo, da gestão
do sistema e das normas, definições e etapas para a
elaboração
de
projetos
arquitetônicos
e
complementares das Unidades de atendimento
socioeducativo de internação e internação
provisória (SINASE, 2006, p. 16).
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O SINASE vem ratificar os direcionamentos tomados pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente no sentido de manter o caráter pedagógico da
medida socioeducativa, dando prioridade às medidas em meio aberto
(prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida), ao invés das
medidas restritivas de liberdade (semiliberdade e internação em
estabelecimento educacional).
Tais medidas devem ser reavaliadas e observadas pelo Plano
Individual de Atendimento, o qual deverá ser considerado na hora de
reavaliá-las, conforme os artigos 120, 121 e 122 da Lei nº 8.069/90:
Art. 120. O regime de semiliberdade pode ser
determinado desde o início, ou como forma de
transição para o meio aberto, possibilitada a
realização
de
atividades
externas,
independentemente de autorização judicial.
§ 1º São obrigatórias a escolarização e a
profissionalização, devendo, sempre que possível,
ser utilizados os recursos existentes na comunidade.
§

2º

A

medida

não

comporta

prazo

determinado aplicando-se, no que couber, as
disposições relativas à internação.
Art. 121. A internação constitui medida privativa
da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento.
§ 1º Será permitida a realização de atividades
externas, a critério da equipe técnica da entidade,
salvo expressa determinação judicial em contrário.
§ 2º A medida não comporta prazo
determinado, devendo sua manutenção ser
reavaliada, mediante decisão fundamentada, no
máximo a cada seis meses.
§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo
de internação excederá a três anos.
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§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo
anterior, o adolescente deverá ser liberado,
colocado em regime de semi- liberdade ou de
liberdade assistida.
§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um
anos de idade.
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§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação será
precedida de autorização judicial, ouvido o
Ministério Público.
Art. 122. A medida de internação só poderá ser
aplicada quando:
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou
violência a pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras
5 graves;
infrações
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida
anteriormente imposta.
§ 1º O prazo de internação na hipótese do
inciso II I deste artigo não poderá ser superior a três
meses.
§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a
internação, havendo outra medida adequada.
Portanto, a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/90 e o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo – SINASE (Lei nº 12.594/12) instituem os procedimentos
jurídicos para adolescentes em conflito com a lei, visando garantir que
esses jovens sejam responsabilizados pelos seus atos, por meio de
medidas socioeducativas, as quais não devem possuir caráter de pena, mas
de reeducação ou ressocialização.
2.3

DISTINÇÃO ENTRE ESCOLA PUBLICA E ESCOLA PRIVADA
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Ferreira (1997) afirma que a família e a escola estão no centro da
problemática em torno da delinquência juvenil, portanto, faz-se necessário
diferenciar, no Brasil, escola pública da escola particular.
Dourado e Bueno (2001) apontam que há vários critérios para a
identificação das instituições educativas, tais como perfil institucional do
mantenedor, natureza jurídica, fonte principal de recursos, existência de
contrapartida financeira para o benefício que oferecem, dentre outros;
assim, o que é público diferencia-se do privado pela manutenção/gestão,
onde este se caracteriza pela gerência e propriedade de pessoas físicas ou
jurídicas de direito privado e aquele pelo poder governamental ou de
entidades de direito público.
Independente se pública ou privada, conforme Abramovay (2008), “a
escola é um espaço de construção de saberes, de convivência e
socialização”.
A Educação, a princípio, é uma obrigação do Estado, e a escola
pública deve ser um espaço para proporcionar às crianças e adolescentes
uma educação de boa qualidade.
Se

a

escola

pública

é

um

ambiente

colaborativo

para

o

desenvolvimento das potencialidades das crianças e jovens, por que há
tantos casos de delinquência nesse espaço escolar? Prontamente, há que
se realizar um levantamento de dados sobre algumas ocorrências de
delinquência juvenil nas escolas públicas brasileiras e a identificação das
medidas socioeducativas aplicadas a esse grupo de jovens – por vezes
estigmatizados pela sociedade como “marginais”.
2.4
AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICADAS AOS CASOS DE
AGRESSÃO AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS
Para o Código Penal, quando há violação dos bens jurídicos
penalmente protegidos pelo Estado por maiores de dezoito anos, tal
conduta é descrita como crime ou contravenção penal, entretanto, quando
há a mesma conduta por parte de crianças e/ou adolescentes, o Estatuto
da Criança e do Adolescente considera tal conduta um ato infracional, que,
quando praticado por maiores de doze e menores de dezoito,
corresponderão às medidas socioeducativas, conforme o art. 112 doECA:
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Art. 112. Verificada a prática de ato infracional,
a autoridade competente poderá aplicar ao
adolescente as seguintes medidas:
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I – advertência;
II – obrigação de reparar o dano;
III – prestação de serviços àcomunidade; IV –
liberdade assistida;
V – inserção em regime de semiliberdade;
VI – internação em estabelecimento educacional; VII –
qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
A advertência, disciplinada no art. 115 do ECA, consiste em
repreensão verbal e pode ser praticada em qualquer ambiente em que
esteja instituída uma relação de hierarquia e cumprimento de normas, tais
como família e escola. No ambiente escolar, tal medida é a primeira
aplicada pelo professor e demais servidores quando há violação a alguma
regra, principalmente a agressão verbal.
5

A obrigação de reparar o dano, tipificada no art. 116 do referido
estatuto, para Sá (2009) tem como objetivo “o de incutir no adolescente o
alcance de sua conduta, ou ainda, projetar um ensinamento pedagógico
da importância em cumprir a lei”.
Art. 116. Em se tratando de ato infracional com
reflexos patrimoniais, a autoridade poderá
determinar, se for o caso, que o adolescente restitua
a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por
outra forma, compense o prejuízo da vítima.
Parágrafo
único.
Havendo
manifesta
impossibilidade, a medida poderá ser substituída
por outra adequada.
Exemplo dessa medida socioeducativa vem do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que, em sentença, julgou procedente a demanda em
que o autor, professor da Escola Estadual Dr. Antônio Ablas Filho, foi
agredido nas dependências da escola, condenando os requeridos ao
pagamento de indenização, a título de dano moral, em valor
correspondente a R$ 10.000.00 (dez mil reais), com correção monetária
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desde a sentença, além de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir
da citação.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização –
Dano moral – Agressão física – Apelo contra
sentença que julgou procedente a demanda – Aluno
da rede pública de ensino que agrediu o professor
dentro da escola por ele frequentada – Provas
constantes dos autos segura para a procedência do
pedido – Condenação bem decretada – Sentença
mantida – Recursos improvidos. (TJ-SP - APL:
00503001720098260562 SP 005030017.2009.8.26.0562, Relator: Luiz Ambra, Data de
Julgamento: 11/09/2015, 13ª Câmara Extraordinária
de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2015)
A terceira medida socioeducativa, ou prestação de serviços à
comunidade, versa sobre o cumprimento de trabalhos por um período não
superior a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais e etc,
podendo também ser aplicada como forma alternativa à imposição de
medida privativa de liberdade, tendo como objetivo “induzir no infrator a
ideia de responsabilidade, de apego às normas comunitárias, de respeito
pelo trabalho, bem como produz na comunidade uma sensação de
obediência às regras” (SÁ, 2009).
Já a liberdade assistida, em relação às medidas em meio aberto, é a
mais grave, conforme preceitua o art. 118 do ECA:
Art. 118. A liberdade assistida será adotada
sempre que se afigurar a medida mais adequada
para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar
o adolescente.
§ 1º A autoridade designará pessoa capacitada
para acompanhar o caso, a qual poderá ser
recomendada
por
entidade
ou
programa
de atendimento.
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§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo
mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo
ser prorrogada, revogada ou substituída por outra
medida, ouvindo o orientador, o Ministério Público
e o defensor.
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O exemplo da aplicação da liberdade assistida cominada com a
prestação de serviços à comunidade foi o caso de uma aluna de 15 anos
da Escola Estadual Bahia em Porto Alegre-RS, que agrediu uma professora,
provocando nela traumatismo craniano, tendo como resultado a aplicação
de medida socioeducativa de liberdade assistida pelo período de seis
meses e mais 24 semanas com quatro horas semanais de prestação de
serviços à comunidade.
A quinta medida do art. 112 do ECA, tipificada no seu art. 120, é a de
semiliberdade, intermediária entre a internação e as medidas do meio
aberto. Trata-se de medida fixada de início pelo juiz a qual não possui
tempo determinado. Foi aplicada ao caso de agressão abaixo descrito.
5
APELAÇÃO.
ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS
AOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA
LEVE E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

(ART. 129, CAPUT, DO CP E ART. 21, DO DECRETOLEI
3.688/41).
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA
DA REPRESENTAÇÃO PELA ALEGADA AUSÊNCIA DE
PROVAS ACERCA DA PRÁTICA DOS ILÍCITOS COM
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES
DAS VÍTIMAS HARMÔNICAS E COERENTES COM OS
DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO.
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AS LESÕES
SOFRIDAS. ADOLESCENTES QUE CONFESSARAM A
INTENÇÃO DE AGREDIR A VÍTIMA E TEREM
PRATICADO
O
ATO,
ACABANDO
POR
ACERTAR UMA PROFESSORA QUE INTERVEIO NA
BRIGA. PROVAS SUFICIENTES E CONCRETAS SOBRE
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AS PRÁTICAS DOS ATOS POR TODOS OS
ADOLESCENTES. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE
QUE DEVE SER MANTIDA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO. DEFENSOR
QUE NÃO FOI NOMEADO PELO JUÍZO A QUO.
RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO.(TJ-SC
APR: 00043517120158240058 São Bento do Sul
000435171.2015.8.24.0058, Relator: Cinthia Beatriz da
Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento:
21/06/2018, Quinta Câmara Criminal)
A última e mais grave medida criada pelo sistema de medidas
socioeducativas previstas no ECA, destinada aos casos que requerem uma
medida mais enérgica e extrema, é a internação, a qual encontra-se
definida nos arts. 121 e seguintes, no Estatuto da Criança e do
Adolescente. Tal medida não possui prazo determinado, podendo ser
reavaliada a casa seis meses, não podendo ultrapassar três anos, haja vista
interferir na liberdade individual.
Sá (2009) enfatiza que a internação é uma das medidas que mais
chamam atenção nos noticiários, pois além de serem veiculadas muitas de
rebeliões e fugas de adolescentes dos centros de internação, essas
medidas são as mais criticadas pela sua ineficácia, tendo em vista estarem
internados lá jovens de alta periculosidade que muitas vezes saem piores
do que entraram.
A internação foi aplicada ao caso a seguir descrito.
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO
ADOLESCENTE.
ATO
INFRACIONAL
EQUIPARADO A LESÕES CORPORAIS. AGRESSÃO À
PROFESSORA.
PARTICIPAÇÃO
EFETIVA
DO
ADOLESCENTE. PALAVRA DA VÍTIMA UNIFORME EM
DESCREVER A CONDUTA AGRESSIVA DO APELANTE.
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SENTENÇA MANTIDA. CABIMENTO DE MEDIDA
SOCIEDUCATIVA
DE
INTERNAÇÃO,
SEM
POSSIBILIDADE
DE
ATIVIDADES
EXTERNAS.
REGISTROS
INFRACIONAIS.
APELAÇÃO
DESPROVIDA. DETERMINADA, DE OFÍCIO, MEDIDA
DE PROTEÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO.
(Apelação Cível Nº 70055099931, Sétima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/08/2013)
(TJ-RS - AC: 70055099931 RS, Relator: Jorge
Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 28/08/2013,
Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 06/09/2013)
Desta forma, evidencia-se que a internação é uma medida adotada
por não ser possível a adoção de outra medida que viesse a suprir a
necessidade de ressocialização, principalmente se já tivesse sido aplicada
sem êxito.
5

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O atual cenário educacional brasileiro, no qual professores das
escolas públicas encontram-se sujeitos em seu ambiente de trabalho às
duas principais formas de violência: física (brigas, agressões físicas e
depredações) e não física (ofensas verbais, discriminações, segregações,
humilhações e desvalorização com palavras e atitudes de
desmerecimento), estes se veem obrigados a acionar o judiciário a fim de
que os agressores sejam responsabilizados pelos atos cometidos contra
tais docentes no desempenho de suas funções.
Como em qualquer esfera da sociedade, o sistema educacional
também possui regras e normas as quais visam organizar a dinâmica e o
funcionamento escolar, onde para Amabrovay:
As regras e normas são instrumentos que
regulam e regem procedimentos e atos, assumindo
um caráter obrigatório acerca de uma determinada
forma de comportamento, sendo utilizadas para que
se mantenha a ordem escolar. Assim, valem-se de
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uma série de medidas formais, e até mesmo
informais, para lidar com os possíveis conflitos que
possam emergir no ambiente escolar, sendo
pensadas para coibir ou minimizar ocorrências
violentas. Tais medidas, para que possam surtir o
efeito desejado, devem ser amplamente conhecidas,
o que também não assegura que elas serão
respeitadas e cumpridas (ABRAMOVAY, 2008, p. 3)
O fato é que as questões de violência, indisciplina e atos infracionais
fazem parte do cotidiano escolar, e o professor, conforme esclarece Di
Giogio (2002) citado por Ferreira (2008), é “um profissional chamado a
desempenhar o papel de verdadeira liderança intelectual no sentido mais
amplo da expressão”, contudo, este, ao invés de exercer seu trabalho com
dignidade e respeito, vem realizando-o diante de uma realidade escolar
repleta de agressão física, extorsão, vandalismo e incivilidades, como
xingamentos, linguagem
rude,
empurra-empurra
e
humilhação
(DEBARBIEUX, 2002).
De acordo com Marriel et al (2006) “a desvalorização do professor
pela sociedade leva o aluno também a desvalorizá-lo, (...)”. Ainda,
conforme as referidas autoras:
(...) há que se debater as dificuldades
enfrentadas pelos professores, haja vista os
problemas que circundam seu ofício. A baixa
valorização dos professores e a falta de tempo para
reciclagens são algumas das muitas dificuldades
enfrentadas por essa categoria.
A realidade enfrentada do professor brasileiro
foi evidenciada em pesquisa feita pela Unesco, com
apoio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep, 2004). O perfil
dos professores brasileiros revela que 60% dos
educadores de ensino fundamental têm mais de 100
alunos, considerando todas as escolas em que
trabalham e 18,7% dos professores atendem mais
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de 400 alunos. No ensino médio 51,8% dos
profissionais da educação, têm de 101 a 400
estudantes e 42,2% possuem mais de 400 alunos.
Este trabalho relata ainda que mais de 40% dos
professores trabalham em mais de uma escola e
quase 15% desses profissionais da educação
exercem mais de 40 horas semanais. Há que se
pensar na capacidade de oferecer atenção
individualizada,
diante
desse
excesso
de
contingente atendido por cada educador. (MARRIEL
et al, 2006, p. 47)
Portanto, para que sejam minimizadas as agressões a professores por
parte de alunos adolescentes, faz-se necessária uma atuação estatal mais
eficiente no que diz respeito à segurança das escolas públicas do
país, bem como, de forma solidária, os demais responsáveis, família e
sociedade cumpram os papéis que lhe são atribuídos a fim de alcançar a
efetiva recuperação e ressocialização do adolescente em conflito com a lei,
5
pois o cumprimento das medidas socioeducativas requer um esforço
mútuo de todas as instituições envolvidas.
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Orientador)
RESUMO: Com a reforma trazida pela lei 12.015/2009, houve uma
ampliação do crime de “estupro”, que assimilou o crime de “atentado
violento ao pudor”, tutelando a dignidade sexual como valor a ser
protegido, independente de gênero, passando a admitir a possibilidade de
o crime ocorrer com autoria da mulher e tendo como vítima o homem.
Surgem algumas implicações jurídicas, que acabam por não encontrar
reverberação na lei, a exemplo da gravidez da autora do crime e suas
5
consequências para o homem
enquanto vítima do mesmo crime.
Questiona-se sobre a possibilidade ou não da gestante autora do crime
poder praticar o aborto sentimental, se considerando a ponderação entre
princípios e/ou direitos constitucionalmente previstos.
Palavras-chave: Aborto Sentimental; Estupro; Direito Penal;
ABSTRACT: With the reform brought by law 12,015 / 2009, there was an
increase in the crime of "rape", which assimilated the crime of "violent
attack to modesty", protecting sexual dignity as a value to be protected,
independent of gender, possibility of the crime occurring with the
authorship of the woman and having as victim the man. There some legal
implications, which ended up not finding reverberation in the law, such as
the pregnancy of the author of the crime and its consequences for the man
as a victim of the same crime. It is questioned the possibility or not of the
pregnant woman authorizing the crime to be able to practice sentimental
abortion, considering the consideration of principles and / or
constitutionally foreseen rights.
Keywords: Sentimental Abortion; Rape; Criminal Law;
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1 INTRODUÇÃO
A partir de evoluções sociais e culturais ocorridas nas últimas décadas
os papeis sociais do homem e da mulher sofreram alterações profundas,
que foram, em grande parte, incorporadas aos debates jurídicos,
desaguando em efetivas mudanças na jurisprudência e, mais além, nas
legislações. Entre elas o Código Penal Brasileiro, doravante denominado CP,
que passou a reduzir distinções inadequadas, feitas no tratamento prestado
pela norma aos gêneros masculino e feminino.
Nesse sentido surge a Lei nº 12.015/2009, que mescla os crimes de
estupro e atentado violento ao pudor, até então existentes separadamente
em dispositivos normativos distintos, de forma a modificar o CP mitigando
as iniquidades até então vigentes.
Nesse sentido, este trabalho objetiva demonstrar a referida inovação
legislativa, trazida pela Lei nº 12.015/2009, assinalando suas respectivas
implicações nas esferas cível e penal, quanto aos sujeitos no processo,
ressaltando a hipótese em que a mulher gravida encontra-se como sujeito
ativo, portanto como autora do crime, ao passo de figurar, no outro lado, o
homem como sujeito passivo, portanto vítima do ato ilícito.
Ressalta-se, porém, que não houve a alteração necessária quanto a
normas responsáveis por regular algumas implicações advindas da referida
reforma, de modo que restaram desamparadas pela lei, gerando dissenso
hermenêutico, ao que este trabalho também se encarregará de tratar,
evidenciando caminhos interpretativos possíveis.
2 A REFORMA PRODUZIDA PELA LEI 12.015/2009
A já cita Lei reformou o CP em sua Parte Especial, Titulo VI, Capitulo I,
para retirar a expressão “dos crimes contra os costumes” e substitui-la por
“dos crimes contra a dignidade sexual”, abdicando do parâmetro
“costumes” - nessa circunstância, considerado atrasado e inadequado homenageando em seu lugar a voz corrente dos direitos humanos, nos
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Para que se identifiquem as distinções entre a antiga e a nova
redação, se cita como era a redação anterior à reforma dos crimes de
“estupro” e de “atentado violento ao pudor”, que eram trazidos em
dispositivos normativos distintos:
Estupro
Art. 213. Constranger mulher à conjunção
carnal, mediante violência ou grave ameaça:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
(Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990).
Atentado violento ao pudor
Art. 214. Constranger
alguém, mediante
violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir
que com ele se pratique ato libidinoso diverso da
conjunção carnal:
Pena 5- reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
(Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990).
(BRASIL, 1940)
A já mencionada Lei nº 12.015/2009 veio alterar dispositivos
normativos relativos aos crimes sexuais, de forma a mesclar os, antes
existentes em dispositivos distintos, crimes de “estupro” e de “atentado
violento ao pudor”.
Nesse sentido, se cita:
Estupro
Art. 213. Constranger alguém, mediante
violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal
ou a praticar ou permitir que com ele se pratique
outro ato libidinoso: (Redação dada pela Lei nº
12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de
natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito)
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ou maior de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº
12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
§ 2º Se da conduta resulta morte: (Incluído pela
Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) (BRASIL, 1940)
Anteriormente à citada reforma, a finalidade da lei era proteger a
liberdade sexual do gênero feminino, para que livremente escolhesse seu
companheiro sexual, assim como pudesse deixar de se relacionar
sexualmente como ele. A única possível vítima do crime era a mulher,
restando, em regra, apenas o homem na posição de autor.
Após a reforma trazida pela mencionada lei, houve importante
modificação na redação dos dispositivos normativos, alterando a finalidade
da lei que passou a proteger a liberdade sexual tanto do homem quanto da
mulher. Consequentemente tanto o sujeito passivo quanto o sujeito ativo
passaram a poder ser tanto do gênero masculino quanto do feminino.
Nesse sentido:
O vocábulo estupro, no Brasil, se limitava a
incriminar o constrangimento de mulher à conjunção
carnal. Outros atos libidinosos estavam tipificados no
artigo seguinte, que protegia, também, o homem.
Resolveu o legislador, com a edição da Lei
12.015/2009, seguir a sistemática de outros países
(México, Argentina e Portugal), reunindo os dois
crimes num só tipo penal, gerando, desse modo, uma
nova acepção ao vocábulo estupro, hoje significando
não apenas conjunção carnal violenta, contra homem
ou mulher (estupro em sentido estrito), mas também
o comportamento de obrigar a vítima, homem ou
mulher, a praticar ou permitir que com o agente se
pratique outro ato libidinoso. (SANCHES, 2017, p. 482483).
444
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Com a referida reforma o CP brasileiro passa a resguardar a dignidade
sexual como finalidade da lei, de forma a coadunar com a mais humanística
hermenêutica constitucional que resguarda a dignidade humana, a
liberdade individual e mais especificamente a liberdade de escolha quanto
a parceiros sexuais, se servindo da total proteção jurídica fornecida pela
Constituição Federal de 1988 e demais normas infraconstitucionais da
legislação brasileira vigente. Assim como aquelas normas trazidas em
tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário e que, por tratarem
de direitos humanos, possuem status constitucional.
Nessa linha:
Antes da Lei 12.015/2009, ensinava a doutrina
que o crime de estupro era bipróprio, exigindo
condição especial dos dois sujeitos, ativo (homem) e
passivo (mulher). Agora, com a reforma, conclui-se
que o delito é bicomum, onde qualquer pessoa pode
praticar ou sofrer as consequências da infração penal
(em outras5 palavras: qualquer pessoa pode ser sujeito
ativo assim como qualquer pessoa pode ser sujeito
passivo). (SANCHES, 2017, p. 483).
Com o advento da nova lei reformadora os artigos 213 e 214 do CP
foram mesclados em uma nova redação para o artigo 213, de forma que
este passa a ter como finalidade uma proteção mais ampla da liberdade
sexual, não só com relação à chamada “conjunção carnal”, mas também no
que diz respeito a “qualquer outro ato libidinoso”.
Não mais subsiste, portanto, a figura de “atentado violento ao pudor”
(antes trazido no artigo 214 do CP), que passa a ter sua tipificação
resguardada junto à do crime de “estupro”, no artigo 213 do Código em
comento, configurando assim o que se chama continuidade típiconormativa (ESCOLA BRASILEIRA DE DIREITO, 2017), que ocorre quando a
tipificação de determinada conduta migra de um dispositivo normativo
revogado para um dispositivo normativo vigente, que passa a assimilar essa
conduta.
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A nova redação, portanto, passa a tipificar o ato de constranger
alguém, seja do gênero masculino, seja do gênero feminino, mediante
violência ou grave ameaça, a ter “conjunção carnal” ou a praticar ou a
permitir que com esse alguém se pratique “outro ato libidinoso” diverso da
conjunção carnal, abarcando, por assim dizer, qualquer relação sexual.
Nesse sentido, os atos que eram tipificados pelo artigo 214 do CP,
como atentado violento ao pudor, são assimilados pelo artigo 213 do
mesmo Código, ampliando sua finalidade para a proteção contra qualquer
relação sexual ocorrida mediante violência ou grave ameaça, seja ela
conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, ampliando
ainda, como ressalta Sanches (2017, p. 483), os sujeitos ativos que passam a
poder ser tanto homens quanto mulheres.
Ao tipificar também “outro ato libidinoso” diverso da conjunção
carnal, o dispositivo normativo na nova redação amplia sua tipificação e
abarca todo e qualquer ato sexual, que por sua vez tenciona a satisfação
libidinosa do sujeito ativo do crime em comento.
Os crimes contra a dignidade sexual vêm sendo discutidos por juristas,
sociólogos, psicólogos, políticos e autoridades públicas em geral. Esse
debate tem se dado em grande parte no sentido da ocorrência desses
crimes ser, quase sempre, oculta dos olhos da sociedade, em ambientes
privados, afastados ou sem vigilância, portanto de difícil comprovação, além
da inclusão da mulher como possível sujeito ativo do crime.
A natureza do crime de estupro foi reformada para abranger como
autores do crime em comento, não só o homem como também a mulher,
desaguando em enorme avanço no que diz respeito ao papel da mulher e
do homem na sociedade e seus reflexos no campo legislativo e jurídico
brasileiros.
Considerando a lei reformada se uma mulher constranger alguém
(qualquer pessoa, seja homem ou mulher), mediante violência ou grave
ameaça, a praticar ou permitir que com esse alguém se pratique o ato de
conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, comete o crime de

446
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

estupro, estando, portanto, a mulher na figura de autora do crime e o
homem (ou mulher) na figura de vítima.
Para que se possa ter mais clara a visão de tal hipótese, se ressalta o
exemplo de uma mulher que, estando apaixonada por um homem e não
conseguindo realizar uma relação sexual com este, se utiliza de uma grave
ameaça, como a de morte dele ou de algum familiar, ou de violência,
agredindo-o fisicamente, de forma a constrange-lo à prática do ato sexual.
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Assim, a reforma legislativa, quanto aos atualmente conhecidos como
“crimes contra a dignidade sexual”, que mesclou no artigo 213 do CP (que
tipifica o crime de Estupro) o crime de “atentado violento ao pudor”,
desaguou na abdicação da visão de que, em geral, apenas o homem é
sujeito ativo possível do crime em comento e a mulher sujeito passivo, para
dar lugar, na linha do que assevera Sanches (2017, p. 483), a ideia de que
também a mulher pode figurar como sujeito ativo em tal crime.
3 AS IMPLICAÇÕES DA GESTAÇÃO RESULTANTE DE CRIME DE
5
ESTUPRO COMETIDO CONTRA HOMEM E A POSSIBILIDADE DE
ABORTO SENTIMENTAL
Com a mescla feita pela, já mencionada, reforma, proporcionada pela
Lei nº 12.015 de 2009, que faz o artigo 213 do CP, que versa sobre o crime
de “estupro”, abarcar o crime de “atentado violento ao pudor”, ocorrem
diversas consequências jurídicas das quais se pretende tratar neste tópico.
Trata-se de implicações relacionadas a gravidez proveniente do
estupro, tendo como a autora do crime a mulher gravida e como vítima o
homem. Pondera-se, nesse sentido, sobre a possibilidade de aborto
sentimental – que será mais bem explicado logo adiante.
Como preceitua o CP, em seus artigos 124, 125 e 126, provocar o
aborto é crime, punido com detenção ou reclusão a depender das
circunstâncias.
Assim sendo, se cita:
Aborto provocado pela gestante ou com seu
consentimento
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Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou
consentir que outrem lho provoque:
Pena - detenção, de um a três anos.
Aborto provocado por terceiro
Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento
da gestante:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento
da gestante:
Pena - reclusão, de um a quatro anos.
Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo
anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos,
ou é alienada ou debil mental, ou se o consentimento
é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência.
(BRASIL, 1940).
Entretanto, a legislação brasileira permite o chamado aborto
sentimental, que ocorre quando a mulher, ora vítima, decide interromper
uma gravidez decorrente de um estupro. O aborto sentimental é permitido
pelo artigo 128, inciso II, do CP, desde que com a concordância da gestante
ou, se esta for incapaz, de seu representante legal.
O aborto sentimental é permitido, considerando uma situação de
extremo abuso sexual (o estupro), em que a mulher engravida (GRECO,
2014, p. 509) e, portanto, tem de lidar com o fruto (a gravidez) de um
momento enormemente traumático, além de outras consequências
psicológicas profundas, que, por vezes, a acompanha para sempre.
Como dito anteriormente, com reforma realizada pela já referida lei,
passou a existir a possibilidade de o homem figurar como vítima do crime
de estupro, assim como da mulher figurar como autora do mesmo crime.
Ocorre que no caso em que autora do crime engravida, não houve a devida
atenção pelo legislador, de forma que restou para os doutrinadores a tarefa
de apontar caminhos possíveis para lidar com essa situação jurídica, sendo
a maior parte inclinada no sentido de não se permitir o aborto sentimental.

448
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

Em sua maioria os doutrinadores defendem a impossibilidade de
aborto sentimental nessa situação jurídica, em que pese exista previsão
para caso semelhante no artigo 128, inciso II, do CP, com o argumento de
se prestigiar o corpo principiológico constitucional e do Direito em geral,
mais especificamente o princípio da legalidade, da intranscendência da
pena e da dignidade da pessoa humana.
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No que concerne ao princípio da legalidade, não existe no corpo
normativo brasileiro previsão que estabeleça a obrigatoriedade da mulher
autora do crime de estupro, que engravide, durante o ato criminoso, de
realizar o aborto sentimental, nem mesmo existe previsão legal que
possibilite a faculdade do homem, ora vítima, de poder exigir da autora do
crime tal procedimento.
Quanto à intranscendência da pena, esta trata da impossibilidade da
pena atingir outra pessoa além do autor do crime, nesse caso a pena
atingiria não só a mulher autora do crime, mas também o feto, que pela lei
brasileira possui, desde já, alguns
5 direitos, a exemplo do direito a vida, que
é constitucionalmente previsto.
No que diz respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana,
aplicado à seara criminal, se assevera que não se deve impor uma pena que
degrade a integridade física ou psíquica do infrator, de tal modo que, ao
obrigar uma mulher, ainda que autora de um crime, a realizar um
procedimento de aborto, se iria impor a ela uma pena degradante e,
portanto, inadequada ao moderno entendimento de direitos humanos.
Portanto, esse entendimento doutrinário, na linha de Greco (2014, p.
509), compreende que a mulher deve ter sua integridade física protegida,
sendo inadequado impor a ela a realização de um procedimento de aborto
sem sua aquiescência.
Nesse sentido:
Como, atualmente, é possível que a mulher seja
autora de um delito de estupro, no qual figure um
homem como vítima, se, da conjunção carnal, vier a
engravidar, poderia, nesse caso, praticar o aborto,
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considerando-se o disposto no art. 128, II, do Código
Penal?
Entendemos que a resposta só pode ser negativa.
Isso porque o mencionado inciso II do art. 128 do
Código Penal diz respeito somente à gravidez da
vítima, e não à da autora da própria infração penal. A
violência ou a grave ameaça deve, portanto, ter sido
sofrida pela mulher, vítima do ato sexual. Ao contrário,
entendemos que aquela que praticou a violência ou a
grave ameaça, para que pudesse ser possuída
sexualmente pela vítima, não poderá ser beneficiada
com o dispositivo legal, sob pena de serem invertidos
os valores que ditaram a regra permissiva.
Da mesma forma, entendemos como impossível o
pedido que possa ser levado a e feito judicialmente
pela vítima, com a finalidade de compelir a autora do
estupro ao aborto, sob o argumento de que não
desejava a gravidez e, consequentemente, o fruto
dessa relação sexual criminosa. Isso porque devemos
preservar, in casu, o direito à vida do feto, já que não
se confunde com o crime praticado pela mãe, ou
mesmo com as pretensões morais da vítima. (GRECO,
2014, p. 509)
A Carta Magna aduz pela proteção do direito a vida, inclusive aquela
existente ainda no útero, o ordenamento jurídico brasileiro, bem como sua
jurisprudência, seguem no sentido de que mesmo o feto é sujeito de
direitos, possuindo, dentre outros direitos, o direito e vida.
Em caso em que a própria autora do crime, que está gravida, deseja
realizar o aborto, na visão do jurista Rogério Greco (2014), o artigo 128,
inciso II, do CP apenas permite o aborto para o caso em que a mulher é
vítima do crime de estupro – essa é a finalidade do dispositivo normativo,
não quando é a autora do mesmo crime, portanto, não deve a autora do
crime ser favorecida por uma possível reinterpretação da lei.
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Para o doutrinador Eduardo Luiz Santos Cabette (2009), um ato ilícito
não deve ensejar outro ato ilícito contra o criminoso, ainda mais advindo do
Estado, o entendimento mais atual do Direito Penal, é no sentido de que
este não mais utiliza penas cruéis ou degradantes, ou mesmo o antigo
modo de justiça: Pena de Talião. Não é adequado, portanto, que se puna
um criminoso com o cometimento de outro crime.
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Nesse mesmo sentido:
A “interpretação progressiva” ou “extensiva”
infringiria a “mens legis”, vez que jamais se pretendeu
na legislação brasileira autorizar o aborto advindo de
coito desejado pela mulher. A razão de ser do aborto
sentimental é o reconhecimento pelo legislador do
conflito e do sofrimento psíquico da vítima de
estupro, daquela que necessitará buscar forças sobre
— humanas para vencer a dor de conviver com
terríveis lembranças durante a gestação e inclusive
após o parto,
por toda sua convivência com o filho
5
advindo de uma relação sexual traumática. Não há de
forma alguma justificativa para qualquer comiseração
semelhante em relação àquela que desejou a relação
sexual e até chegou ao ponto extremo de impô-la
criminosamente ao homem — vítima. Não se pode
compreender como um capricho criminoso que
ensejou um coito desejado pela mulher poderia dar
lugar a outro capricho, agora abrigado pela lei, em
eliminar a vida intrauterina. Isso seria o cúmulo da
banalização do desprezo pela vida humana em sua
fase inicial. (CABETTE, 2009).
O jurista ressalta a necessidade a aquiescência da gestante para a
realização do procedimento do aborto, prevista pela lei, e que está em
conformidade com o entendimento atual de direitos humanos, na linha da
humanização das penas, prestigiada por tratados e convenções
internacionais dos quais o Brasil faz parte, a exemplo do Pacto de São José
da Costa Rica, que versa sobre direitos humanos e assim sendo, pelo
sistema jurídico brasileiro, possui status de lei constitucional.
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Há, no entanto, entendimento diverso por alguns juristas quanto à
possibilidade do referido aborto sentimental, que embora represente
absolutamente uma minoria no meio jurídico, também possui
argumentação muito bem fundamentada e com base em princípios
constitucionais, na linha do princípio da isonomia e da proporcionalidade,
realizando uma hermenêutica gramatical do artigo 128, inciso II, do CP,
para permitir o aborto no caso da gestante ser a autora do crime de
estupro.
Nessa mesma linha:
Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por
médico:
Aborto necessário
I - se não há outro meio de salvar a vida da
gestante;
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto
é precedido de consentimento da gestante ou,
quando
incapaz,
de
seu
representante
legal. (BRASIL, 1940)
O que essa linha doutrinaria sugere é a relativização dos direitos do
feto e da gestante autora do crime, frente aos direitos do homem, ora
vítima, através da ponderação ou sopesamento de princípios
constitucionais, se ressalta que nenhum princípio constitucional é absoluto
e em havendo confronto entre princípios constitucionais, se deve ponderalos a fim de encontrar a aplicação principiológica mais adequado ao caso.
Em caso em que é a mulher a vítima de estupro, para proteger sua
integridade física e sentimental, é propiciada a possibilidade de interromper
eventual gestação que resultou de momento enormemente traumático,
com fundamento nos princípios constitucionais da “proporcionalidade” –
este princípio aduz que deve haver um equacionamento entre os direitos
de cada pessoa e as expectativas da sociedade em geral, de forma que o
Estado (como ente abstrato representativo da sociedade) deva exigir o
cumprimento das expectativas sociais em geral, mas de maneira
proporcional, razoável e adequada – e da “dignidade da pessoa humana” –
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este princípio trata da qualidade essencial de todo ser humano que
somente por ser humano já possui essa qualidade de espírito, devendo ser
respeitada como valor universal e inerente a todo ser humano
independente de quaisquer circunstâncias. A lei, portanto, resguarda a
faculdade da mulher realizar o aborto, encerrando a vida do feto.
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Nesse sentido, se cita:
(…) como já expusemos na nota de abertura a
este capítulo, nenhum direito é absoluto, nem mesmo
o direito à vida. Por isso, é perfeitamente admissível o
aborto em circunstâncias excepcionais, para preservar
a vida digna da gestante. Em continuidade a essa
ideia, convém mencionar a posição de Alberto Silva
Franco, ao dizer não ser inconstitucional o “sistema
penal em que a proteção à vida do não nascido
cedesse, ante situações conflitivas, em mais hipóteses
do que aquelas em que cede a proteção penal
outorgada5à vida humana independente” (Aborto por
indicação eugênica, p. 12) (NUCCI, 2014, p. 622).
O aborto sentimental é uma possibilidade, permitida juridicamente,
para preservar a psique da mulher, ora vítima, de ter de gestar e no futuro
se responsabilizar, por uma criança fruto de um estupro, momento
altamente degradador física e psiquicamente, além de poupar essa mulher
de alterações físicas provenientes da gravidez. Tenciona ainda evitar futuros
problemas relacionados a própria criança, que carregará o peso de ter sido
fruto de uma violência.
Nesse mesmo sentido, o entendimento de que, nesse caso, é preciso
preservar a dignidade da mulher vitimada pelo crime de estupro, em
detrimento do direito a vida do feto, de forma que sua vida seja
interrompida, sendo, portanto, ponderados dois nortes constitucionais, o
princípio da dignidade da pessoa humana e o direito a vida.
Em que pese a participação do homem durante a gestação não seja
de ordem física, como é para a mulher, e aquele não tenha de lidar com
eventos gestacionais desgastantes não só física, mas psiquicamente, releva
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considerar a ligação psicologia do homem com o evento da gestação e
suas expectativas quanto ao momento em que eventualmente viesse a ser
pai, se devendo a este o mesmo reconhecimento jurídico de proteção,
quando este figurar como vítima, prestado a mulher quando esta está na
mesma posição.
Nesse sentido, consagra a Constituição Federal de 1988, em seu Título
II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo I – Dos Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição; (BRASIL,
1988).
Pelo exposto acima não parece razoável exigir do homem o que não
se exige da mulher, na mesma situação. Se a mulher, quando vítima do
crime em comento, possui a faculdade de poder ou não interromper a
gestação, então o homem, quando vítima do mesmo crime, deve também
poder se valer do mesmo direito.
A fundamentação para a permissão da realização do procedimento do
aborto pela mulher, quando esta é vítima do crime de estupro, é também a
finalidade a que se destina o dispositivo normativo que representa
concretamente essa permissão, o artigo 128, inciso II, do CP, qual seja: a
mulher vítima de tal crime passa por momento de extremo trauma, em que
sofre enorme abuso físico e também psíquico, que deixam marcas físicas e
psicológicas, sendo irrazoável exigir que essa mulher geste e depois se
responsabilize como mãe, por uma criança fruto de tal momento
traumático, violando inclusive a dignidade dessa mulher e suas expectativas
relacionadas ao momento da maternidade. Mesmo considerando a não
obrigatoriedade de após o nascimento da criança, se responsabilizar por
ela, resta ainda a degradação sentimental e psicológica de saber que tem
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um filho e não manter relação que ele. Pois todas essas consequências se
aplicam quando o caso é de abuso sexual cometido contra um homem e
ocorre a gravidez da mulher autora do crime.
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Nessa linha, considerando o argumento da maior parte da doutrina,
que é contrária ao aborto sentimental quando o homem é a vítima do crime
de estupro, no sentido de ponderação entre princípios e/ou direitos
constitucionais:
Uma mulher que violenta sexualmente um
indivíduo do sexo masculino não tem, em momento
algum, sua dignidade afrontada, não havendo, dessa
forma, que se falar em sopesamento entre sua
dignidade e a vida do feto. (NUCCI, 2012).
Passadas em revista as duas posições doutrinárias, cumpre apontar o
que se entende como caminho mais adequado a situação jurídica em
comento. Nesse sentido, se argumenta com a ideia de que em caso onde a
mulher, mediante violência ou grave
ameaça, constrange um homem a ter
5
relação sexual com ela e como resultado desse crime, engravida, poderia o
homem pleitear pela a interrupção da gestação, já a mulher autora do
crime, caso quisesse, não poderia fazer o mesmo, pois a permissão legal
não está relacionada só à mulher, quando vítima do mencionado tipo de
crime, mas também ao homem, quando vítima do mesmo.
Ao lograr êxito na violação sexual cometida contra um homem, a
mulher assume o risco de engravidar, portanto, não podendo sobrepor-se o
argumento de que a gestação não é resultado da vontade da gestante,
argumento este que só se aplica ao caso da mulher quando vitima do crime
de estupro.
Conclui-se, em linha com a menor parte do entendimento doutrinário
sobre o tema, reafirmando a adequação jurídica de se permitir o aborto
sentimental em caso de a mulher ser a autora do crime e o homem a vítima,
tendo como base argumentativa a reinterpretação do artigo 128, inciso II,
do CP, para conceder ao homem vítima do crime em comento, o direito de
interromper a gestação da mulher autora do crime, prestigiando o princípio
da isonomia, para permitir que o homem, ora vítima, realize tal pleito.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A vigência da lei 12.015/2009 implicou em alterações profundas nos,
hoje chamados, crimes contra dignidade sexual, mesclando o crime de
“atentado violento ao pudor” ao crime de “estupro”, em linha com o
entendimento dos direitos humanos e com princípios constitucionalmente
previstos, trazendo isonomia para o tratamento que a lei prestava aos
gêneros masculino e feminino, de forma a possibilitar que tanto o homem
quanto a mulher figurem como autores do crime em comento.
O homem pode acabar por figurar como vítima do crime em comento,
como já dito antes, na hipótese, por exemplo, de uma mulher que deseje
ter relação sexual com ele e utilize de violência ou grave ameaça para
consegui-lo, sendo possível ainda que desse ato criminoso resulte uma
gravidez.
O reconhecimento da possibilidade de o homem figurar como vítima
no crime de estupro gerou algumas implicações jurídicas como o
questionamento sobre a viabilidade jurídica do aborto sentimental, seja
pleiteado pelo o homem, ora vitima, seja pela mulher autora do crime,
considerando a ponderação entre princípios e/ou direitos constitucionais,
como da dignidade humana, da isonomia, da proporcionalidade, o direito a
vida e ainda a humanidade das penas. Tendo-se a compreensão de que se
sobrepõe a dignidade humana e isonomia, em favor do homem, vítima do
crime.
Assim, se entende pela possibilidade jurídica de se permitir o aborto
sentimental, em caso do homem ser a vítima e a mulher a autora do crime
de estupro, considerando como um dos fundamentos a reinterpretação do
artigo 128, inciso II, do CP, para permitir a interrupção da gestação da
autora do crime, quando pleiteado pelo homem, há ainda a indicação de
princípios constitucionais como da dignidade da pessoa humana ou da
isonomia, para permitir ao homem que pleiteia esse direito, que a mulher já
possui quando é vítima do mesmo crime. Diante de tais fundamentos, se
vislumbra tal possibilidade jurídica, vez que o artigo referido possui a
finalidade de atender a esse tipo de situação e também que, na ponderação
456
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

dos princípios constitucionais, nessa situação jurídica, devem
prestigiados os princípios da dignidade humana e da isonomia.

ser
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RESUMO: Este artigo versa sobre o abandono afetivo e a responsabilidade
civil pelo descumprimento do dever de cuidar. Nesta perspectiva, analisouse o poder familiar, o abandono afetivo e a responsabilidade civil no
descumprimento do dever de cuidar e fez-se uma breve análise
jurisprudencial acerca da possibilidade de reparação civil em caso de
abandono afetivo. Para isso, instituiu-se os seguintes objetivos: analisar o
5
exercício do poder familiar; o abandono
afetivo dos genitores em face dos
filhos e os efeitos causados na sua personalidade, e os entendimentos nos
tribunais acerca das indenizações do abandono afetivo. E por fim, concluiuse que a reparação civil pelo abandono afetivo se dá quando comprovados
os elementos da responsabilidade civil, bem como as consequências
danosas decorrentes da omissão do dever de cuidar.
Palavras-chave: Abandono Afetivo. Dever de Cuidar. Responsabilidade
Civil.
ABSTRACT: This article deals with affective abandonment and civil liability
for noncompliance with the duty to care. In this perspective, the family
power, the affective abandonment and the civil responsibility in the
noncompliance with the duty to take care were analyzed and a brief
jurisprudential analysis was done on the possibility of civil reparation in case
of affective abandonment. For this, the following objectives were instituted:
to analyze the exercise of family power; the affective abandonment of the
parents in the face of the children and the effects on their personality, and
the court hearings on compensation for emotional abandonment. And
finally, it was concluded that civil reparation for abandonment of affection
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occurs when the elements of civil liability are proven, as well as the harmful
consequences of omission of the duty to care.
Keyword: Affective Abandonment. Duty to Care. Civil responsability.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho versa sobre o abandono afetivo e a
responsabilidade civil pelo descumprimento do dever de cuidar. Na
Constituição Federal, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, consta
que a família tem o dever de assegurar à criança e ao adolescente o direito
à convivência familiar, sendo este deve decorrente do poder familiar.
Nesse cenário, o abandono afetivo seria o resultado da omissão do
genitor no dever de cuidar, eximindo de oferecer cuidado e afeto. Tal
omissão tem como consequência traumas psicológicos, uma vez que a
criança se encontra em estado de desenvolvimento.
É notória a complexidade do tema, tendo em vista as controvérsias
na doutrina e na jurisprudência sobre a compensação pecuniária em face
do abandono afetivo. Assim, o número de processos judiciais acerca da
indenização por abandono afetivo tem aumentado nos Tribunais brasileiros.
O presente artigo analisou três aspectos relacionados ao tema
principal: 1) o exercício do poder familiar; 2) o abandono afetivo dos
genitores em face dos filhos e os efeitos causados na sua personalidade; 3)
e os entendimentos nos tribunais acerca da indenização em decorrência do
abandono afetivo. Deste modo, a pesquisa abordou sobre o exercício do
poder familiar e o dever de cuidar dos genitores para com os filhos.
Acrescido a isso, demonstrou que há entendimentos jurisprudenciais acerca
da reparação civil em caso de abandono afetivo. E por fim, o objetivo
principal da pesquisa foi esclarecer que, o abandono afetivo pode resultar
em responsabilização civil dos genitores, tendo em vista a omissão em dar
afeto, cuidado e zelo.
O estudo baseou-se em pesquisa de abordagem do tipo qualitativa,
dado que tratou da análise de determinado fenômeno e suas
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consequências no meio familiar e social. Ademais, não se utilizou variações
numéricas e estatísticas, mas sim análises teóricas que não podem ser
quantificados. Para a construção dos elementos de pesquisa, a metodologia
utilizada constituiu na leitura de doutrinas, artigos científicos e
jurisprudências.
1 PODER FAMILIAR
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Com o advento do Código Civil de 2002, o instituto Poder Familiar
substituiu a terminologia Pátrio Poder, sendo este poder a atribuição ao
homem, como chefe de família, a responsabilidade de criar e educar os
filhos, enquanto, a mulher era submissa, não podendo intervir na criação
dos filhos. Com a promulgação da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, foi conferida a posição de igualdade em direitos e
obrigações entre homens e mulheres, e consequentemente, a igualdade
dos genitores, de acordo com o artigo 226, § 5º, da Constituição Federal.
A princípio, cumpre ressaltar que para o doutrinador Carlos Roberto
5
Gonçalves (2015, p. 420), o poder familiar “[...] é o conjunto de direitos e
deveres atribuídos aos pais, no tocante à pessoa e aos bens dos filhos
menores”. Vale frisar que o poder familiar está inserido no art. 226, § 5º, da
Constituição Federal, com a seguinte redação “Os direitos e deveres
referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e
pela mulher”, bem como no art. 21, caput, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, a qual preconiza que:
O poder familiar será exercido, em igualdade de
condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que
dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer
deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à
autoridade judiciária competente para a solução da
divergência.
Considerado múnus público, o Poder Familiar é caracterizado pela
indisponibilidade, pois não pode ser transferido para terceiros, mesmo que
seja por iniciativa dos titulares, como também, é irrenunciável, visto que os
genitores não podem renunciar o poder familiar. Vale frisar que a
irrenunciabilidade não é absoluta, posto que, de acordo com o art. 1.621 do
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Código Civil, há a possibilidade dos pais consentirem a adoção de seus
filhos por terceiros. Ainda é imprescritível, vez que não se extingue pelo
desuso. O poder familiar somente é extinto dentro das hipóteses legais.
Uma série de obrigações em benefício dos filhos é elencada no art.
1.634 do Código Civil para o exercício do poder familiar, dentre elas, está
presente a competência dos pais criar e educar os filhos. O doutrinador
Silvio de Salvo Venosa (2012, p. 312) define a importância da obrigação
supracitada afirmando que:
Cabe aos pais, primordialmente, dirigir a criação e
educação dos filhos, para proporcionar-lhes a
sobrevivência. Compete aos pais tornar seus filhos úteis
à sociedade. A atitude dos pais é fundamental para a
formação da criança. Faltando com esse dever, o
progenitor faltoso submete-se a reprimendas de ordem
civil e criminal, respondendo pelos crimes de abandono
material, moral e intelectual.
Verifica-se que no art. 227, caput, da Constituição Federal de 1988
ratifica que:
É dever da família, da sociedade e do 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 à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los
a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
Por sua vez, regulamentando mais detalhadamente o dever dos pais
para com os filhos, vez que a responsabilidade é mais direta, o Estatuto da
Criança e do Adolescente, em seu art. 22, caput, dispõe que: “Aos pais
incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores,
cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer
cumprir as determinações judiciais”.
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Além disso, a convivência familiar, considerada direito fundamental
da criança e do adolescente, também é um dever decorrente do poder
familiar, sendo uma forma de assegurar a convivência dos filhos com os
genitores, independente da situação matrimonial destes. A convivência
familiar não depende da coabitação, assim, o direito de visitas deve ser
imposto. É importante ressaltar que a convivência familiar contribui para o
desenvolvimento da personalidade dos filhos.
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Ademais, o dever dos genitores para com seus filhos é justificado
também por meio do princípio da responsabilidade parental, tendo em
vista que a ligação destes não se limita a guarda e ao suprimento de
necessidade, mas também na concretização dos deveres. Durante o
casamento e a união estável, a responsabilidade parental é exercida pelos
genitores e, se este estiver ausente, qualquer deles poderá recorrer ao
Poder Judiciário a fim de decidir sobre tal responsabilidade. Esta
responsabilidade persiste até a maioridade civil (18 anos), ou seja,
emancipados, garantindo saúde, educação, segurança e sustento,
contribuindo para o desenvolvimento
saudável dos filhos.
5
Com isso, é notória a intenção do legislador em priorizar o dever dos
pais em relação aos seus filhos, a fim de garantir a eficácia ao princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana.
2 ABANDONO AFETIVO E A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CUIDAR
Para fins de conceituação, cumpre esclarecer que o afeto constitui
um sentimento de afinidade de uma pessoa no tocante a outra, sendo
considerado um valor metajurídico. No Código Civil brasileiro de 2002, a
normatização do afeto foi difundida pelo art. 1.593, ao reconhecer a
alternativa de parentesco de outra origem, no que se inclui a afetividade.
Dado isso, o afeto passou a ser considerado juridicamente relevante, tendo
em vista a relevância deste para a construção da personalidade da criança.
Nos dizeres de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2016, p. 52):
A transição da família como unidade econômica
para uma compreensão solidária e afetiva, tendente a
promover o desenvolvimento da personalidade de
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seus membros, traz consigo a afirmação de uma nova
feição, agora fundada na ética e na solidariedade.
Nesse sentido, Maria Berenice Dias (2016, p. 85) assevera:
O Código Civil também não utiliza a
palavra afeto, ainda
que,
com grande esforço, se consiga visualizar na lei a
elevação do afeto a valor jurídico. Os laços de afeto e
de solidariedade derivam da convivência familiar, não
do sangue.
Insta salientar que o direito à convivência familiar não está ligado ao
sangue e não se esgota com o dever dos pais em garantir apenas a guarda
dos filhos, pois a convivência familiar garante o desenvolvimento integral
da criança, garantindo-lhe dignidade, tendo em vista que os filhos não
dependem apenas materialmente de seus genitores. Vale destacar que a
convivência familiar está assegurada, além da Constituição Federal, no
Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 19, que dispõe:
É direito da criança e do adolescente ser criado e
educado no seio de sua família e, excepcionalmente,
em família substituta, assegurada a convivência
familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu
desenvolvimento integral.
Infere-se que o abandono afetivo decorre da omissão do genitor na
efetivação dos deveres de ordem moral resultantes do poder familiar,
dentre os quais evidenciam os deveres de dar educação, carinho, atenção,
afeto e assistência moral.
O abandono afetivo por parte dos genitores pode ocasionar danos
psicológicos aos filhos, uma vez que o afeto, o cuidado e o zelo contribuem
para a formação da personalidade da criança. O jurista Rodrigo da Cunha
Pereira (2008), em seu artigo “Nem só de pão vive o homem:
Responsabilidade Civil por abandono afetivo” declara que:
O declínio da autoridade paterna, consequência
do fim da ideologia patriarcal, apresenta hoje
sintomas sociais sérios e alarmantes. Se os pais fossem
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mais presentes na vida de seus filhos, certamente não
haveria tantas crianças e adolescentes com evidentes
sinais de desestruturação familiar. Seria ingenuidade
pensar que esses sintomas sociais que o cotidiano nos
escancara é consequência apenas do descaso do
Estado e de uma economia perversa.
Afirma também que,
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Histórias de pais “abandônicos” têm sido quase
um “lugar-comum”, quase uma repetição de histórias
de centenas ou milhares de crianças: o casal se separa
e uma das partes vai viver outra relação amorosa,
constitui nova família e encontra muitas justificativas
para não estar mais presente na vida do(s) filho(s) do
casamento anterior; pais que não se comprometem
com seus filhos e empurram para a mãe a função
paterna, etc.
5

Como defende o jurista Rodrigo Cunha Pereira, o abandono afetivo
ultrapassa o âmbito jurídico particular, tendo em vista que o genitor que
recusa o dever de cuidar do filho está lesionando a lei e deveria ser
civilmente responsabilizado.
Ainda neste diapasão, a jurista Giselda Maria Fernandes Novaes
Hironaka (2006), em seu artigo “Pressupostos, elementos e limites do dever
de indenizar por abandono afetivo”, assegura que:
O dano causado pelo abandono afetivo é antes
de tudo um dano à personalidade do indivíduo.
Macula o ser humano enquanto pessoa, dotada de
personalidade, sendo certo que esta personalidade
existe e se manifesta por meio do grupo familiar,
responsável que é por incutir na criança o sentimento
de responsabilidade social, por meio do cumprimento
das prescrições, de forma a que ela possa, no futuro,
assumir a sua plena capacidade de forma
juridicamente aceita e socialmente aprovada.

465
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Válido reiterar que o cuidado e o afeto contribuem para o
desenvolvimento da criança, o que não exclui o direito desta pleitear pela
indenização pela a omissão do genitor. Sendo assim, ações judiciais acerca
da reparação civil por abandono afetivo passaram a ser encontradas nos
Tribunais brasileiros.
No que concerne à ofensa sofrida pelos filhos em razão do
abandono afetivo, o jurista Leandro Soares Lomeu (2009), em seu artigo
“Afeto, abandono, responsabilidade e limite: diálogos sobre a ponderação”,
declara que:
Não há dúvida quanto à ofensa à dignidade, à
integridade psicofísica e ao dano à personalidade do
filho que deve ser, sim, reparado pelo pai, quando for
o causador. Os menores, sobretudo, têm a salvo todos
os seus interesses e são priorizados no âmbito de
todas as relações, inclusive as familiares. Ou seja,
devem ser protegidos inclusive dos atos lesivos de
seus próprios genitores. Perfeitamente cabível,
portanto, a reparação do dano quando a necessidade
afetiva do autor não foi suprida.
Para a configuração da ilicitude do abandono afetivo, é necessária a
comprovação da responsabilidade civil, esta sendo conceituada
por Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2016, p. 150) como a
“reparação de danos injustos resultantes da violação de um dever geral de
cuidado”. Incorporados ao conceito de responsabilidade civil, quatro
elementos são essenciais para composição da responsabilidade civil
subjetiva, quais sejam, conduta, culpa do agente, nexo causal e dano.
A conduta diz respeito à ação ou omissão, que cause dano a outrem.
No que tange a culpa, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, adotou a
culpa lato sensu, no qual abrange o dolo e a culpa em sentido estrito. O
dolo se refere à conduta intencional do agente, já na culpa stricto
sensu não existe a conduta intencional de lesionar. Não observando o dever
de cuidado, o agente incorre em imprudência, negligência ou imperícia. O
nexo causal concerne à conduta, comissiva ou omissiva, e o dano
constatado. No caso do abandono afetivo, é indispensável que tal
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abandono tenha causado lesão irreversível à personalidade da criança ou
do adolescente. Por fim, é imperiosa a existência do dano, sendo este
considerado como violação a um interesse jurídico.
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Mesmo diante da inércia do legislador em regulamentar o afeto nas
relações familiares, é possível, desde que preenchidos os elementos para
caracterização da responsabilidade civil, atribuir a responsabilidade civil aos
genitores por abandono afetivo, tendo em vista que é dever dos pais,
enquanto os filhos menores, assegurar a assistência, criação e educação.
Assim, tendo os filhos seus direitos lesado, é permitido pleitear na seara
jurídica a fim de que a omissão seja reparada com a adequada
compensação.
3 BREVE ANÁLISE JURISPRUDENCIAL
O ordenamento jurídico determina o cuidado como direito dos filhos
e dever dos genitores, de forma que, caso estes violem, cabe os genitores
serem responsabilizados pela omissão dos cuidados em face dos filhos. O
5
abandono afetivo precisa ser observado como uma lesão a um interesse
jurídico, causado pela supressão do genitor no cumprimento do exercício
do poder familiar. O interesse jurídico prejudicado não se refere à
obrigação do genitor amar o filho, mas ao cuidado e zelo que pode ser
reivindicado em qualquer relação parental.
Diante da omissão do genitor em se eximir de prestar cuidado ao
filho, os Tribunais vêm admitindo a reparação civil em caso de abandono
afetivo, posto que, a escusa da responsabilidade civil configura a prática de
ato ilícito, pois conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil: “aquele que,
por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Demonstrando a possibilidade de reparação civil em caso de
abandono afetivo, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO
AFETIVO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
POSSIBILIDADE.
1. Inexistem restrições legais à aplicação das
regras concernentes à responsabilidade civil e o
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consequente dever de indenizar/compensar no Direito
de Família.
2. O cuidado como valor jurídico objetivo está
incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não
com essa expressão, mas com locuções e termos que
manifestam suas diversas desinências, como se
observa do art. 227 da CF/88.
3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da
prole foi descumprida implica em se reconhecer a
ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de omissão.
Isso porque o non facere, que atinge um bem
juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de
criação, educação e companhia – de cuidado –
importa em vulneração da imposição legal,
exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear
compensação por danos morais por abandono
psicológico.
4. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam
a possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores
em relação à sua prole, existe um núcleo mínimo de
cuidados parentais que, para além do mero
cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos
quanto à afetividade, condições para uma adequada
formação psicológica e inserção social.
5. A caracterização do abandono afetivo, a
existência de excludentes ou, ainda, fatores
atenuantes – por demandarem revolvimento de
matéria fática – não podem ser objeto de reavaliação
na estreita via do recurso especial.
6. A alteração do valor fixado a título de
compensação por danos morais é possível, em recurso
especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada
pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou
exagerada.
7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ –
2012)
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A Ministra Nancy Andrighi, em sua relatoria, considerou o cuidado
como valor jurídico, sendo imprescindível a obrigação dos genitores em
oferecer auxílio, além de material, psicológico aos filhos. Em seu voto, ela
afirmou que não se discute o amar e, sim, a imposição biológica e legal do
dever de cuidar, que é um dever jurídico, consequência da liberdade das
pessoas de gerarem ou adotarem filhos. Afirmou também que, “amar é
faculdade, cuidar é dever”, frase esta que ficou conhecida em todo meio
jurídico e social. Além disso, cabe destacar que, a relatora afirmou que cabe
ao julgador analisar as situações fáticas minuciosamente, como acontece
quanto às necessidades materiais do filho.
Ademais, a responsabilidade decorrente do abandono afetivo deriva
do descumprimento dos deveres da paternidade responsável, na qual tutela
os direitos da criança e do adolescente de receber o cuidado devido dos
genitores, tendo em vista a fase do desenvolvimento dos filhos.
Cabe ressaltar que, no Superior Tribunal de Justiça há outras turmas
com entendimento contrário, não
5 reconhecendo o dever de reparação de
danos morais decorrentes do abandono afetivo, por exemplo, antes do
reconhecimento da paternidade, encontra-se o entendimento da relatoria
do Ministro Moura Ribeiro:
CIVIL E FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
INVESTIGAÇÃO
DE
PATERNIDADE.
ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ACOLHIMENTO DE
ABANDONO
AFETIVO
POR
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1.Não há ofensa ao art. 535 do CPC quando os
embargos de declaração são rejeitados pela
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade,
e o Tribunal a quo dirime a controvérsia de forma
completa e fundamentada, embora de forma
desfavorável à pretensão do recorrente.
2. O desconhecimento da paternidade e o
abandono a anterior ação de investigação de
paternidade por mais de vinte anos por parte do
investigante e de seus representantes, sem nenhuma
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notícia ou contato buscando aproximação parental ou
eventual auxílio material do investigado, não pode
configurar abandono afetivo por negligência.
[...] Recursos especiais não providos. (STJ – 2015)
Para a concretização da indenização civil pelo abandono afetivo, é
necessário que os elementos da responsabilidade civil subjetiva – conduta,
dano, nexo causal e culpa - estejam presentes. Insta salientar que, para que
o abandono afetivo seja analisado na seara jurídica, é imprescindível que a
parte autora comprove as consequências danosas decorrentes da omissão
do dever de cuidar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De início, o presente estudo preocupou-se em demonstrar o exercício
do poder familiar, salientando o dever dos genitores em criar e educar os
filhos, uma vez que o Código Civil brasileiro elencou uma série de
obrigação dos pais quanto aos filhos. Ademais, foi abordada a convivência
familiar como direito fundamental da criança e do adolescente e a
importância desta para a formação da personalidade da criança.
Superada a primeira análise, discorreu-se acerca da relevância do
afeto nas relações familiares, o abandono afetivo, bem como a
responsabilidade civil no descumprimento do dever de cuidar. Por outro
lado, ressaltou quais os elementos necessários para a caracterização da
reparação civil pelo abandono afetivo.
A justificativa para a possibilidade de aplicação da responsabilidade
civil em face do abandono afetivo parental se dá pela lesão aos direitos
fundamentais da criança. Pois, além do amparo material, faz-se necessário o
amparo psicológico e emocional, tendo em vista que estes contribuem para
a formação da personalidade da criança.
Partindo da ideia que o abandono afetivo é apontado como ato
ilícito, tendo em vista o preenchimento dos requisitos da responsabilidade
civil, considerando assim lesão dos direitos fundamentais da criança, os
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tribunais brasileiros passaram a receber ações acerca do tema, sendo
reconhecido o dever de reparação civil em alguns tribunais.
Desse modo, conclui-se que pela reparação civil pelo abandono
afetivo, desde que os elementos da responsabilidade civil – conduta, culpa
do agente, nexo causal e dano – bem como os efeitos danosos resultantes
da omissão do dever de cuidar sejam comprovados.
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Resumo: Este artigo parte de considerações preliminares quanto às
jornadas dos empregados e à concessão de intervalos para repouso e
alimentação, com vistas à recomposição física e mental do trabalhador,
considerando o desgaste gerado pelo trabalho ininterrupto. Busca-se
analisar a possibilidade de flexibilização de normas jurídicas à luz do
arcabouço protetivo estabelecido em sede constitucional, seja por normas
negociadas pelos entes coletivos, seja pela edição de normas estatais
infraconstitucionais. O objetivo final do estudo é o exame da
constitucionalidade do parágrafo 5º, do artigo 71, da Consolidação das Leis
do Trabalho, sob a perspectiva das peculiaridades que circundam a
atividade profissional desempenhada
pelos rodoviários, suas implicações
5
para a proteção da saúde e da segurança da referida categoria profissional
e daqueles que com ela interagem diretamente.
Palavras-chave: Intervalo
intrajornada.
Fracionamento.
Redução.
Rodoviários Urbanos. Inconstitucionalidade.
Abstract: This article is based on preliminary considerations about
employee's journeys and concession of rest and feeding breaks, with a view
to the physical and mental recovery of the worker, considering the damages
of uninterrupted work. The aim is to analyze the possibility of flexibilization
of legal norms under the perspective of the protection established in the
constitution, either by norms negotiated by unions, or by infraconstitutional
state norms. The final objective of the study is the examination of the
constitutionality of paragraph 5, of article 71, of the Consolidation of Labor
Laws, under the perspective of the peculiarities that surround the
professional activity carried out by road drivers, its implications for the
protection of health and security of these professional category and those
who interact with it directly.
Keywords: Meal Breaks. Fractionation. Reduction. Urban Drivers.
Unconstitutionality
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Sumário: Introdução. 1. Natureza jurídica do intervalo intrajornada. 2.
Intervalo intrajornada dos rodoviários urbanos. 3. Exame de
constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 5o da CLT. Conclusão.
Referências.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Introdução
O Direito do Trabalho nasceu como forma de resistência à Revolução
Industrial e à maneira pela qual os trabalhadores eram explorados com
jornadas e condições de trabalho extremamente desumanas. Quando do
surgimento do modelo de produção industrial, que veio a substituir a
predominância da sociedade agrícola por um modelo fabril de manufatura,
principalmente na Inglaterra do século XVIII, os empregados não possuíam
qualquer garantia de salário digno, condições de higiene, saúde e
segurança no trabalho e, dentro desse contexto, buscava-se eliminar as
formas mais perversas de utilização da força de trabalho.
No âmbito nacional, verifica-se que a institucionalização do Direito
do Trabalho no Brasil teve início em 1930 e foi marcada pela intensa
atividade administrativa e legislativa do Estado, conforme novo padrão de
gestão sociopolítica que se instaurou no país, principalmente com a
ascensão de Getúlio Vargas. Formou-se um Estado intervencionista com
atuação nas questões sociais. Em 1943, essa preocupação com os direitos
dos trabalhadores provocou a aprovação da Consolidação das Leis do
Trabalho, que, além de outros direitos, pretendia limitar a jornada de
trabalho e permitir períodos de descanso durante as jornadas e entre as
jornadas, com vistas à recomposição física e mental do trabalhador,
considerando o desgaste gerado pelo trabalho ininterrupto.
Em 1988 a Constituição Federal trouxe uma nova página na história
dos direitos sociais no Brasil, repercutindo diretamente no modelo
justrabalhista tradicional brasileiro sob o paradigma do Estado Democrático
de Direito. Ao prever diversos dispositivos que versam sobre direitos
trabalhistas (individuais e coletivos), a Constituição consagrou o direito ao
trabalho como direito social e o inseriu no título “Dos Direitos e Garantias
Fundamentais”.
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No entanto, as últimas alterações legislativas estão na contramão do
fenômeno da constitucionalização do Direito do Trabalho, pois
estabelecem, por exemplo, a supremacia das normas negociadas sobre as
demais fontes normativas de proteção aos trabalhadores.
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Todo esse panorama vem ensejando discussões quanto à
constitucionalidade de alguns artigos alterados recentemente na
Consolidação das Leis do Trabalho, como o artigo 71, parágrafo 5o, que
trata da redução e/ou fracionamento, através de acordo ou convenção
coletiva, do intervalo para repouso e alimentação dos empregados em
condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os
motoristas, cobradores e fiscais de campo nos serviços de operação de
veículos rodoviários.
O fracionamento disposto no artigo 71, § 5º, da CLT, não é
compatível com a Constituição, por violar a garantia de que o Estado venha
a legislar apenas no sentido de reduzir os riscos inerentes ao trabalho, por
meio de normas de higiene,5 saúde e segurança (art. 7º, XXII, da
Constituição).
Diante dessa incompatibilidade, o presente trabalho busca analisar a
natureza jurídica das normas que visam a limitar as jornadas de trabalho,
contexto no qual se inserem as disposições legislativas referentes ao
intervalo intrajornada; a possibilidade de flexibilização dessas normas
jurídicas à luz do arcabouço protetivo estabelecido em sede constitucional,
seja por normas negociadas pelos entes coletivos, seja pela edição de
normas
estatais
infraconstitucionais;
e,
especificamente,
a
constitucionalidade da inovação legislativa que introduziu na Consolidação
das Leis do Trabalho o § 5º, do artigo 71, sob a perspectiva das
peculiaridades que circundam a atividade profissional desempenhada pelos
rodoviários, suas implicações para a proteção da saúde e da segurança da
referida categoria profissional e daqueles que com ela interagem
diretamente.
1 Natureza jurídica do intervalo intrajornada
Ao longo da evolução do Direito do Trabalho, as jornadas de
trabalho e seus intervalos foram ganhando relevância diante da
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preocupação em preservar a saúde do trabalhador, pois o labor por
períodos excessivos é apontado pelas pesquisas como gerador de doenças
profissionais e de acidentes do trabalho.
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Segundo Maurício Godinho, os períodos de descanso conceituam-se
como:
“lapsos temporais regulares, remunerados ou não, situados intra ou
intermódulos diários, semanais ou anuais do período de labor, em que o
empregado pode sustar a prestação de serviços e sua disponibilidade
perante o empregador, com o objetivo de recuperação e implementação de
suas energias ou de sua inserção familiar, comunitária e política”. (MURICIO
GODINHO, 2017, p.1069)
Tais intervalos decorrem de razões biológicas e econômicas, para
que o empregado possa melhor produzir. Dessa forma, o empregador é
obrigado a conceder intervalos para repouso e alimentação do empregado,
que podem ocorrer entre duas jornadas diárias (interjornadas), dentro da
mesma jornada contínua (intrajornada), semanalmente, em feriados e até
anualmente.
Entretanto, o objeto de estudo do presente trabalho será apenas o
intervalo intrajornada, que são as pausas que ocorrem dentro da jornada
diária de trabalho, normalmente para alimentação e repouso, de pequena
duração, do trabalhador.
A natureza jurídica do intervalo é de direito, algumas vezes
caracterizado como interrupção contratual, quando computado na jornada
ou no contrato, outras vezes como suspensão. (VÓLIA BOMFIM, 2018, p.
701)
O art. 71 da CLT prevê a concessão do intervalo para repouso e
alimentação, sendo inválida a supressão ou redução desse intervalo que
sejam incompatíveis com o cumprimento das normas de saúde, higiene e
segurança laborativas. É direito garantido por norma de ordem pública e o
empregador não pode, em regra, suprimir unilateral ou bilateralmente o
período de descanso previsto em lei.
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Há previsão na Consolidação das Leis do Trabalho de que esse
intervalo pode ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, se verificar
que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à
organização dos refeitórios e os empregados não estiverem sob o regime
de trabalho prorrogado a horas suplementares
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Com o advento da Lei 13.647/17, surgiu a possibilidade de a norma
coletiva reduzir o intervalo intrajornada para 30 minutos, mesmo que a
empresa não possua refeitório, conforme previsão do novo art. 611-A,
inciso III da CLT. Antes da mencionada Lei, nem a norma coletiva poderia
suprimir o intervalo, pois a pausa era considerada pela jurisprudência do C.
TST como indispensável para reposição de energia, alimentação e descanso
(Súmula 437, II, do TST), salvo a previsão legal quanto aos motoristas,
cobradores e fiscais, cuja constitucionalidade será discutida em tópico
específico deste trabalho (art. 71, §5, da CLT).
O fracionamento do intervalo também foi permitido ao doméstico
que reside no trabalho, desde 5que desmembrados em, no máximo, dois
períodos e que nenhum deles tenha menos de 1 hora, até o limite de 4
horas ao dia, como estabelece o artigo 13, §1, da LC 150/2015.
A Constituição Federal prevê no rol dos direitos dos trabalhadores a
“redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,
higiene e segurança” (art. 7º, XXII). Claro está que a Constituição tem o
cuidado de ressalvar que as normas jurídicas a que o trabalhador tem
direito, na área de saúde, higiene e segurança, são as que propiciem
redução dos riscos inerentes ao trabalho e não as que tenham sentido
contrário.
Objetivando sistematizar o instituto do intervalo intrajornada,
conforme exposto acima, o TST editou a Súmula 437, estabelecendo alguns
critérios para a sua aplicação. Entretanto, conforme será exposto no
próximo item, o entendimento da súmula está em colisão com as últimas
alterações da Consolidação das Leis do Trabalho.
2 Intervalo intrajornada dos rodoviários urbanos
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A atividade dos motoristas é, em regra, exercida em turnos irregulares
e com elevado número de horas de trabalho que, além de colocar sua
própria vida em risco, podem causar danos a terceiros. Há várias pesquisas
que mostram a influência da falta de descanso nos acidentes de trânsito.
A manutenção dos intervalos intrajornada e interjornadas é
indispensável para os trabalhos de longas jornadas que provocam fadiga
física e psíquica. Entretanto, até a edição da Lei 12.619/2012, ainda havia
discussão quanto ao direito de concessão de intervalos a esses
trabalhadores, pois era possível sustentar seu enquadramento como
empregado que exerce atividade externa e cuja atividade era incompatível
com o controle de suas jornadas de trabalho (art. 62, inciso I, da CLT).
A Lei 12.619/2012 acrescentou o parágrafo 5º ao art. 71 da CLT,
dispondo sobre os intervalos do caput e parágrafo 1º:

“Art. 71.
(...)
§5o Os intervalos expressos no caput e no §
1o poderão ser fracionados quando compreendidos
entre o término da primeira hora trabalhada e o início
da última hora trabalhada, desde que previsto em
convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a
natureza do serviço e em virtude das condições
especiais do trabalho a que são submetidos
estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de
campo e afins nos serviços de operação de veículos
rodoviários, empregados no setor de transporte
coletivo de passageiros, mantida a mesma remuneração
e concedidos intervalos para descanso menores e
fracionados ao final de cada viagem, não descontados
da jornada.” (grifo nosso).
Em seguida, houve uma nova alteração legislativa e esse parágrafo
5º do art. 71 da CLT foi novamente alterado pela Lei 13.103/2015, passando
a ter a seguinte redação:

“Art. 71.
(...)
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§5o O intervalo expresso no caput poderá
ser reduzido e/ou fracionado, e aquele estabelecido
no § 1º poderá ser fracionado, quando compreendidos
entre o término da primeira hora trabalhada e o início
da última hora trabalhada, desde que previsto em
convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a
natureza do serviço e em virtude das condições
especiais de trabalho a que são submetidos
estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de
campo e afins nos serviços de operação de veículos
rodoviários, empregados no setor de transporte
coletivo de passageiros, mantida a remuneração e
concedidos intervalos para descanso menores ao final
de cada viagem. (grifo nosso)”
As alterações trazidas pelas legislações citadas possibilitam o
fracionamento ou a redução do intervalo intrajornada no transporte
coletivo urbano de passageiros.5O art. 4o da Lei 13.103/2015, que alterou o
art. 71, § 5o, da CLT, autoriza a redução do intervalo intrajornada de
empregados motoristas, cobradores, fiscais de campo e afins, por
negociação coletiva, sem garantia de limite mínimo, mostrando-se
incompatível com a finalidade de evitar doenças e acidentes de trabalho.
A permissão da norma no sentido da redução negociada do intervalo
intrajornada autoriza sua estipulação em patamar irrisório e inútil para
promover recuperação das energias físicas e mentais do trabalhador e para
sua alimentação adequada, com esvaziamento de eficácia das normas
constitucionais de proteção.
A Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso XIII, tutela o direito a
intervalos de repouso, como desdobramento do direito à limitação do
tempo de trabalho, combinado com o direito à redução dos riscos inerentes
ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7o,
inciso XXII). A proteção ao intervalo intrajornada é dotada de
indisponibilidade, por sua relevância para a saúde dos trabalhadores.
3 Exame de constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 5o da CLT.
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O fracionamento disposto no artigo 71, § 5º, da CLT, bem como a
redução prevista nas normas coletivas juntadas aos autos não são
compatíveis com a Constituição, por violarem a garantia de que o Estado
venha a legislar apenas no sentido de reduzir os riscos inerentes ao
trabalho, por meio de normas de higiene, saúde e segurança (art. 7º, XXII,
da Constituição).
As atividades cumpridas pelos rodoviários provocam elevado grau de
desgaste físico e psicológico em tais trabalhadores, sendo o fracionamento
ou a redução de seus intervalos medidas que depõem contra a saúde do
trabalhador.
Não foi por outro motivo que o E. TST, ainda no contexto anterior à
Lei nº. 13.467/2017, considerou inválida qualquer “cláusula de acordo ou
convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do
intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e
segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública” (Súmula nº.
437, item II).
Analisando o teor da súmula 437, II, ALICE MONTEIRO (2016, p.450)
destaca:
“(...) sustentamos que a norma coletiva não poderá suprimir intervalo,
exigindo dos empregados motoristas, por exemplo, sete horas seguidas.
Esse comportamento atinge preceito de ordem pública, com sérias
implicações tanto na saúde do trabalhador, quanto, sobretudo, na
segurança dos próprios usuários e de terceiros. A questão não pode ser
apreciada apenas sob a ótica da flexibilização das normas alusivas às
relações de trabalho, da autonomia da vontade coletiva ou da transação
entabulada, sob o prisma da teoria do conglobamento, pois, aqui, trata-se
de preceito imperativo indisponível pela vontade das partes, na forma em
que estas o negociaram”.
No que tange à redução ou ao fracionamento do intervalo
intrajornada para o motorista profissional, ainda que por meio de fonte
normativa de autocomposição, parece-nos que há violação aos princípios
constitucionais da vedação do retrocesso social e da proteção (precaução e
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prevenção) ambiental (CF, arts. 5º, § 2º, 7º, caput, e XXII, 200, VIII, e 225),
como, aliás, vem entendendo o TST (Súmula 437, II). (BEZERRA LEITE, 2018)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

O comando constitucional inserto no artigo 7º, inciso XXII, não se
direciona apenas aos entes coletivos do Direito do Trabalho, mas
certamente vincula também o legislador, pois todos os direitos elencados
em sede constitucional devem visar sempre à melhoria da condição social
do trabalhador (art. 7º, caput, da Constituição). Há, portanto, clara proibição
do retrocesso nesse particular.
Dentro do tema abordado, merece destaque o artigo 611-A, inciso III,
introduzido recentemente pela Lei 13.467/17, pois também é de duvidosa
constitucionalidade. O dispositivo traz a possibilidade de a norma coletiva
reduzir o intervalo intrajornada para 30 minutos, mesmo que a empresa
não possua refeitório, ratificando a ideia de flexibilização e,
consequentemente, violando princípios constitucionais.
Por fim, cabe mencionar que a Confederação Nacional dos
5
Trabalhadores em Transportes Terrestres - CNTTT ajuizou, perante o
Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5322)
contra o artigo 4º, da Lei federal n.º 13.103/2015, discutido no presente
trabalho. Entretanto, essa ADI ainda está pendente de julgamento.
Considerações finais
O presente trabalho buscou analisar as questões principais
relacionadas ao intervalo intrajornada dos motoristas rodoviários e a
possibilidade de seu fracionamento ou redução, à luz do arcabouço
protetivo fornecido pela Constituição. A abordagem iniciou-se pela
natureza jurídica do intervalo para repouso e alimentação e sua importância
na jornada desses trabalhadores.
Foram analisadas as inovações legislativas quanto ao intervalo
intrajornada dos empregados motoristas ocorridas nos últimos anos.
Apresentou-se, então, a problemática que orienta o presente trabalho, qual
seja, a inconstitucionalidade do artigo 71, § 5o, por violação aos direitos
constitucionais que visam à melhoria da condição social do trabalhador e
não o retrocesso social.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo a análise do critério de
miserabilidade do Benefício de Prestação Continuada da Lei n. 8.742/93 (Lei
Orgânica da Assistência Social), que assegura o valor mensal de um salário
mínimo à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que esteja em estado
de miserabilidade. Também visa esclarecer que para concessão do benefício
assistencial esta Lei estabelece o5 critério de renda per capita familiar inferior
a 1/4 do salário mínimo, que por sua vez não atende sua função social,
porquanto afasta grande parcela da sociedade que se encontra acima do
limite exigido. Com isso, utilizar-se-á de técnicas de pesquisas bibliográficas
e métodos comparativos confrontando a Lei Orgânica da Assistência Social
com o entendimento do INSS e o Poder Judiciário, quanto ao requisito de
miserabilidade.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência Social, Benefício de Prestação Continuada,
Requisito de miserabilidade.
ABSTRACT: The present work has the objective of analyzing the criterion of
miserability of the Benefit of Continuous Provision of Law n. 8,742 / 93
(Organic Law of Social Assistance), which assures the monthly value of a
minimum wage to the disabled person and to the elderly person who is in a
state of miserability. It also aims to clarify that for the granting of welfare
benefits this Law establishes the criterion of per capita family income less
than 1/4 of the minimum wage, which in turn does not serve its social
function, since it removes a large part of society that is above the limit
required. With this, it will be used bibliographic research techniques and
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comparative methods confronting the Organic Law of Social Assistance with
the understanding of the INSS and the Judiciary, regarding the requirement
of miserability.
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KEYWORDS: Social Assistance, Continuous Benefit Benefit, Miserability
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1.

INTRODUÇÃO

A seguridade Social foi concebida para proporcionar equilíbrios
econômicos e sociais nos pilares do Estado Democrático de Direito,
assegurando garantias à dignidade humana e bem-estar social nos
aspectos que permeiam o nosso ordenamento jurídico, a fim de se alcançar
a construção de uma sociedade menos injusta, proporcionando a efetivação
dos princípios constitucionais e fundamentais em aspectos assistenciais
sociais (MARTINEZ, 2011).
Portanto o presente estudo trata em analisar o Benefício de
Prestação Continuada trazido pela Lei Orgânica de Assistência Social
fundamentado na Lei 8.742/93, destinados a garantir as necessidades
básicas daqueles considerados necessitados por doenças incapacitantes,
sendo idoso ou mesmo deficiente físico, no recebimento de ao menos um
salário mínimo, conforme reza o texto constitucional em seu art. 203, inciso
V (“garantia de um salário mínimo de benefício mensal”),
independentemente de contribuição a Seguridade Social.
Um dos critérios para que seja concedido o benefício de Prestação
continuada é a aferição da hipossuficiência econômica do cidadão, cujo
limite da renda per capita familiar seja inferior a ¼ do salário mínimo (§ 3º
do artigo 20 da lei n º 8742/93).
Logo, no decorrer deste artigo será apresentada de forma geral a
avaliação acerca do direito do indivíduo que comprove sua miserabilidade,
porém a renda per capta ultrapassa o limite legal de ¼ de salário mínimo.
Ressaltando as divergências existentes no parâmetro que é utilizado pela
Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS.
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Assim, frente à diversidade de entendimento jurídico, o Supremo
Tribunal Federal vem relativizando o critério estabelecido na Lei Orgânica
da Assistência Social, precisamente em seu art. 20§ 3º, observando que a
renda per capita não deve ser considerada a única forma de se comprovar a
capacidade da pessoa em prover seu sustento (KRAVCHYCHYN, 2016).
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Desta forma, surge a problemática que se discute aqui, quer seja, a
discordância do entendimento firmado pelo Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS por interpretar restritivamente o critério de miserabilidade
para idosos e deficientes em situação de vulnerabilidade social, em
discordância ao posicionamento jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal.
Tal situação tem ocasionado injustiça à sociedade, uma vez que
muitas pessoas em condição de extrema pobreza tem seu direito negado
em decorrência de sua renda ultrapassar o valor definido pela LOAS,
destacando ainda que esta falta de cumprimento do critério, muitas vezes
ultrapassa em valores insignificantes,
e não representa a ausência de
5
miserabilidade. O que torna o sistema de concessão de benefício arbitrário
e injusto (STF, Reclamação 4.374/PE).
O presente estudo buscou apresentar um aprofundamento histórico
do Benefício de Prestação Continuada – BPC com a exposição do problema,
a fim de defender a tese de flexibilização do critério de miserabilidade.
Serão apresentados também os critérios para concessão do Benefício
Assistencial ao idoso e Deficiente, bem como a Legislação específica que
norteia o Benefício Assistencial.
A metodologia utilizada para a realização do presente trabalho foi a
revisão bibliográfica, baseando-se em livros doutrinários, textos legislativos,
artigos científicos e decisão judicial, com base em abordagem qualitativa e
método comparativo, confrontando a Lei 8.742/93 com o entendimento do
STF, quanto ao requisito de miserabilidade.
Ao final, o estudo mostra a possibilidade de amenizar a problemática
utilizando a figura do assistente social, como investigador da situação de
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miserabilidade do indivíduo que socorre-se ao Poder Público como última
esperança para garantir o mínimo para a sua subsistência.
2.

A HISTÓRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL
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Para melhor entendimento da História da Assistência Social no Brasil
é importante descrever os elementos históricos e o percurso dos Serviços
Sociais iniciados no Brasil.
Ao longo da História da Civilização já se identificavam ações coletivas
de assistência social, as quais visavam garantir a quem se encontrava em
situação de extrema necessidade, como por exemplo, nos casos de
desemprego, doença e invalidez o socorro era prestado pelos demais
membros da comunidade (MARTINS, 2013).
Assim, precisamente no final da Idade Média, segundo Abe (2014,)
iniciou-se a frequente participação de entidades religiosas na assistência
social que resultou em grande contribuição para história da assistência
social. Porém, somente no decorrer da conhecida sociedade industrial que
se alcançou de forma considerada uma proteção aos incapacitados, em
decorrência do reconhecimento da sociedade no quesito solidariedade
(Castro e Lazzari 2016).
Como bem descreve Andrade (2003), “o primeiro tipo de proteção
social que podemos reconhecer no mundo é o tipo liberal, em que
predomina a assistência aos pobres enquanto uma preocupação do Estado.
Então, o Estado dá assistência; e o mercado o resto”.
Carvalho e Iamamoto (1982) mencionam que no período do século
XIX, iniciou os surgimentos dos movimentos operários e com eles as
primeiras associações, como socorro mútuo e caixa beneficente (com fins
assistenciais e cooperativos), ligas operárias, bem como, a sociedade de
resistência e sindicatos.
Em decorrência, teve como marco no Serviço Social no Brasil a
criação do Centro de Estudos e Ação Social - CEAS, ano de 1932. Logo em
1937, criou-se o Conselho Nacional de Serviço Social — CNSS e no ano de
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1940 houve a criação da Fundação Legião Brasileira de Assistência — LBA.
Este período foi marcado pela denominada Ditadura Varguista (1937-1945).
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Após a década de 1940 até os anos 80, a assistência social não era
vista como política pelo Estado. No período pós-ditadura militar conhecido
como Nova República, sob a gestão do presidente da república José Sarney
(1985-1990) houve uma importante conquista no campo dos direitos,
através da Constituição Federal de 1988, que passou a contemplar a
assistência social como parte da seguridade social, formando assim um
tripé, juntamente com a previdência social e a saúde.
Assim, de acordo com Martins (2005) com o surgimento da
constituição de 1988, foram inseridos os direitos como uma espécie de
garantia permanente, considerando o valor do benefício equivalente a um
salário mínimo. Contudo, sem requisitos para sua concessão, carecendo de
regulamentação própria.
Por conseguinte, em 07 de dezembro de 1993, a Assistência Social
5
foi regulamentada pela Lei 8.742/93, garantindo o atendimento às
necessidades básicas do cidadão, os mínimos sociais, através de um
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade.
3.

PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL E ASSISTÊNCIAL NO BRASIL

Inicialmente, Vieira (2005) conceituou a terminologia “princípios”,
como um conjunto de normas que dão base para qualquer enunciado,
sendo tomadas como verdades absolutas, afim de, não serem questionadas
para que não afete a lógica do sistema, bem como referiu-se como parte
do princípio da seguridade social brasileira o art.194 da Constituição
Federal de 1988, qual evidencia a metodologia do percurso pelos quais a
seguridade social deve trilhar.
Na mesma linha, Castro e Lazzari (2016) mencionam os sete incisos
do art. 194 CF como os princípios da seguridade social, descrevendo eles:
I – Universalidade da cobertura e do atendimento
– Que entende-se como a entrega das ações dos
serviços da seguridade social a todos que necessitem.
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II – Uniformidade e equivalência dos benefícios e
serviços às populações urbanas e rurais – Como
menciona no art. 7º da CRF, para tratar de maneira
uniforme os trabalhadores urbanos e rurais,
decorrendo assim a uniformidade nos benefícios e
serviços e equivalência para os mesmos casos
envolvidos pelo sistema.
III – Seletividade e distributividade na prestação
dos benefícios e serviço – Que tem como parâmetro a
concessão dos benefícios a quem necessitar e
distribuição de renda e bem-estar social;
IV - Irredutibilidade do valor dos benefícios –
Pressupõe que o benefício concedido, não pode ser
reduzido, e ser objeto de desconto;
V - Equidade na forma de participação no custeio
- Que busca garantir a proteção social ao
hipossuficiente,
exigindo
uma
contribuição
correspondente ao valor recebido.
VI - Diversidade da base de financiamento Estabelece que a receita da Seguridade Social possa
ser arrecadada de várias fontes pagadoras.
VII - Caráter democrático e descentralizado da
gestão administrativa, com a participação da
comunidade,
em
especial
de
trabalhadores,
empresários e aposentados - Tem como a
participação da sociedade em discursões sobre a
gestão dos recursos, programas, planos, serviços e
ações (ANO 2016).
Martins 2016, por sua vez, igualmente aos demais doutrinadores,
narra a determinação do poder público, em organizar a Seguridade Social,
com base em objetivos que são os verdadeiros princípios da Seguridade
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Social, nos termos do parágrafo único do art. 194 da CRF e acrescenta ainda
cinco princípios da Assistência Social:
a)
Supremacia do atendimento as necessidades
sociais sobre a exigência de rentabilidade econômica.
Verifica-se que o que importa na assistência social é o
atendimento as necessidades sociais;
b)
Universalização dos direitos sociais, a fim de
tornar o destinatário da ação assistencial alcançável
pelas demais políticas públicas;
c)
Respeito à dignidade do cidadão, à sua
autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de
qualidade, bem como à conveniência familiar e
comunitária, vedando-se qualquer comprovação
vexatória de necessidade;
d)
Igualdade de direitos no acesso ao
atendimento, sem discriminação de qualquer
natureza, garantindo-se equivalência às populações
5
urbanas e rurais;
e)
Divulgação ampla de benefícios, serviços,
programas e projetos assistenciais, bem como dos
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios
para sua concessão (art. 4 da Lei n. 8.742/93). A
assistência social não tem característica universal, pois
não atinge a todos (ANO 2016).
Visto alguns princípios que regem a seguridade social brasileira, é
indispensável analisar a política pública definida pela CRF, a Assistência
Social em seu serviço de proteção social.
4.

A ASSISTÊNCIA SOCIAL

De acordo com a Constituição Federal (em seu artigo 203) a
Assistência social, tem como propósito, erradicar a pobreza e a
marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e promovendo o bem
de todos. Devendo a assistência social ser prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social.
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Art. 203. A assistência social será prestada a quem
dela necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, e tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância,
à adolescência e à velhice;
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II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de
trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas
portadoras de deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso
que comprovem não possuir meios de prover à
própria manutenção ou de tê-la provida por sua
família, conforme dispuser a lei.
Abe (2014) define a Assistência social como um conjunto de ações,
direito do cidadão e dever do Estado em amparar uma política de
Seguridade Social não contributiva que oferece uma sociedade mais livre,
justa e solidária. Conforme também expõe Horvath Júnior (2005): “[...] Os
sujeitos protegidos são todos aqueles que não têm renda para fazer frente
a sua própria subsistência, nem família que o ampare”.
A lei 8742/93, estabelece em seu art. 1º que a assistência social, é:
Direito do cidadão e dever do Estado, é Política
de Seguridade Social não contributiva, que provê os
mínimos sociais, realizada através de um conjunto
integrado de ações de iniciativa pública e da
sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas.
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Portanto, a Assistência Social é um conjunto de princípios, em
atenção a população menos favorecida e hipossuficiente, socorro a quem
tem necessidade, na concessão de pequeno benefício independentemente
de contribuição ao poder público.
5.

OS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA LEI ORGÂNICA
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
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A prestação continuada é um benefício que garante um salário
mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, que
comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la
provida por sua família (art. 20 da Lei 8.742/93).
O beneficiário não precisa ter contribuído para Seguridade Social,
para fazer jus ao recebimento do benefício, bastando que o necessitado
preencha os requisitos da Lei para ser assegurado por ela.
Por ser de caráter personalíssimo os benefícios, não geram direito a
5
13º e pensão por morte conforme
art. 20§ 4º da Lei 8.742/93 e art. 23 do
Dec. nº 6.214/2007.
O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois)
anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem e
cessa no momento em que forem superadas tais condições (art. 21 e seu
§1º da Lei 8.742/93).
O pagamento cessa a partir do momento que constar irregularidades
na sua concessão ou utilização, ou em caso de morte do beneficiário.
O benefício de prestação continuada tem o dever de ser concedido
sempre com o objetivo de facilitar a integração da pessoa idosa ou com
deficiência na vida social. Conforme elucida Santos (2018):
O que se busca, principalmente com as pessoas
com deficiência, é encorajá-las a se desenvolverem
plenamente, inclusive como profissionais. Por isso, há
situações em que, após a concessão do benefício, a
pessoa com deficiência apresenta melhora no seu
491
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estado de saúde e chega, até, a conseguir emprego.
Nessas hipóteses, nem sempre o pagamento do
benefício é suspenso:
a) quando desenvolve capacidades cognitivas,
motoras ou educacionais e a realização de atividades
não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre
outras.
b) quando for contratada como aprendiz. Porém,
o recebimento da renda mensal do BPC em

5.1

concomitância com a remuneração de aprendiz não
poderá ultrapassar o prazo de 2 anos (art. 21-A, § 2o).
Independentemente da causa de cessação do
pagamento do benefício, a pessoa com deficiência
terá novamente direito ao BPC se preencher os
requisitos legais (2018, PAG 154).
DO AMPARO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Para fins de concessão deste benefício à pessoa com deficiência que
se enquadra como aquela incapacitada para o trabalho e a vida
independente, que não possui meios de prover a própria manutenção ou
tê-la provida por sua família (art. 203, inciso V da CRF).
Um dos requisitos necessários para concessão do benefício é a renda
mensal, que deve ser inferior a ¼ do salário mínimo. (art, 20 §3º da Lei
8.742/93).
Considere pessoa portadora de deficiência, aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas (§2º do art. 20 da Lei 8.742/93). Ocorre que
atualmente não deve ser somente considerado a incapacidade indicada em
tal dispositivo, devendo ser associada a fatores sociais sobre o contexto em
que vive a pessoa.
Sobre o tema, a súmula 29 da TNU-Turma Nacional de
Uniformização aborda que, para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742,
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de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que
impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a
impossibilita de prover seu próprio sustento.
O art. 20, §10º por sua vez expressa como impedimento de longo
prazo aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de dois anos.
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Os beneficiários ficam sujeitos ao exame médico pericial realizado
pelo Instituto Nacional de Previdência Social – INSS em uma de suas
unidades; caso assim não existirem serviços no município de residência, fica
assegurado o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar
com tal estrutura (art. 20 §7º).
5.2

AMPARO AO IDOSO

Para fins de concessão deste benefício à pessoa idosa com 65 anos
ou mais que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família. (Art. 203, inciso V da CRF).
5

Um dos requisitos necessários para concessão do benefício é a renda
mensal, que deve ser inferior a ¼ do salário mínimo. (Art. 20 §3º da Lei
8.742/93).
O benefício continuado, amparo ao idoso tem natureza assistencial a
qual independe de contribuição para a Seguridade Social.
Considerando o art.34 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), não
deve ser computado para fins de renda familiar o amparo social concedido
por um integrante familiar, conforme menciona Tsutiya (2013):
Assim, numa família composta de duas pessoas
com 65 anos ou mais, se uma delas recebe o benefício
assistencial, a outra também terá? direito de receber,
haja vista que, não entrando na composição da renda
mensal o benefício, a família será? considerada sem
renda.
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Assim, não deve ser levado em consideração o referido
benefício para fins de renda familiar, haja vista a eventual lesão ao princípio
da dignidade da pessoa humana.
Nesse passo, em razão do princípio da igualdade, as pessoas
portadoras de deficiência também teriam direito a essa flexibilização.
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6.

REQUISITO E FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE MISERABILIDADE
PARA CONCESSÃO DO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO IDOSO E
DEFICIENTE

De acordo com o art. 20 §3º da Lei 8.742/93, regulamenta o requisito
de miserabilidade que “Considera-se incapaz de prover a manutenção da
pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.”
Desta forma é necessário entender o conceito de Família pelo art. 20
§1º da Lei 8.742/93 para fins de concessão do benefício assistencial, a
família é compostapelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e,
na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os
filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto.
Ocorre que o INSS é o responsável administrativamente na
verificação das condições devidas a concessão ao benefício assistencial,
entendendo como o critério de miserabilidade para os benefícios
assistenciais, somente a legalidade do art. 20 §1º da Lei 8.742/93, que tem
por objetivo a soma da renda do grupo familiar e divide-se por todos os
integrantes da família. Vejamos alguns exemplos:
Tabela1- Exemplo da aplicação da Lei 8.742/93 segundo o
entendimento do INSS.
Valor do salário Mínimo ano 2018: R$ 954,00.
Valor de ¼ do salario mínimo ano 2018: R$ 238,50
Grupo Familiar 1
Composição familiar que vivam sob o mesmo teto: 5
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Renda familiar: R$ 954,00.
Renda per capita (954÷5 =?): R$ 190,80
Grupo Familiar 2
Composição familiar que vivam sob o mesmo teto: 3
Renda familiar: R$ 954,00.
Renda per capita (954÷3 =?): R$ 318,00
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Fonte: Autor.
Logo, observa-se que administrativamente o requerente do benefício
assistencial ao idoso ou deficiente deve comprovar a renda dos integrantes
da família, ou seja, daqueles que vivam sob o mesmo teto, uma renda
inferior a ¼ do salário mínimo.
Assim, conforme explanado em exemplos acima, somente o grupo
familiar 1 teria direito a concessão do benefício assistencial.
Diante de tais fatores o 5alcance do princípio da dignidade humana
passou a ser limitado, não atendendo sua função social a qual foi
destinado, excluindo os cidadãos que necessitam do benefício de prestação
continuada as pessoas idosas e portadoras de deficiência, por não
flexibilizar o critério de miserabilidade.
A jurisprudência vem entendendo que a renda per capita de ¼ do
salário mínimo não é absoluta para aferir a miserabilidade do requerente do
benefício assistencial.
Do mesmo modo devem ser levados em consideração outros
elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e
da situação de vulnerabilidade para concessão do benefício assistencial.
(Art.20 §11º da Lei 8.742/93).
Diante das inúmeras ações ajuizadas, que teriam sido indeferidas
pelo órgão administrativo (INSS) em razão da aplicação do critério
específico da renda per capita de ¼ do salário mínimo, o Supremo Tribunal
Federal em sede de repercussão geral (RE 567.985 e RE 580.963) julgou o
mérito, reconhecendo a inconstitucionalidade do §3° do art. 20 da Lei
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8.742/93, entendendo que devem ser analisadas as condições específicas
do indivíduo e outros parâmetros para definição da tal miserabilidade.
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Desta forma, conforme dispõe Leitão, Grieco e Meirinho:
Tudo isso levou à constatação de que o critério
objetivo de miserabilidade sofreu um processo de
inconstitucionalização
decorrente
de
notórias
mudanças fáticas (politicas, econômicas e social) e
jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos
patamares econômicos utilizados como critérios de
concessão de outros benefícios assistenciais por parte
do Estado brasileiro)
Isto porque em muitos casos algumas famílias se tornam mais
miseráveis que outras, devido despesas auferidas, como por exemplo,
medicamentos, alimentação própria, não devendo levar em consideração
somente o limite previsto em Lei, mas a condição específica de cada família
para definir tal critério.
Podendo,

o

requerente

comprovar

judicialmente

a

hipossuficiência econômica de acordo com a súmula 79 da TNU, que nas
ações em que se postula benefício assistencial, é necessário a comprovação
das condições socioeconômicas do autor por laudo de assistente social, por
auto de constatação lavrado por oficial de justiça ou, sendo inviabilizados
os referidos meios, por prova testemunhal.
Segundo Magalhães 2003, o laudo de assistente social serve de
ponto de apoio para as duvidas não sanadas, não bastando somente
descrever a situação, mas analisa-las pelo conhecimento especifico.
Assim, o Assistente Social tem grande importância na esfera judicial
na comprovação da miserabilidade do postulante, pois ao serem
requisitados pelo juiz, realizam visitas e estudo social, com base nos
fundamentos teórico-metodológicos, ético-político e técnico operativo,
próprios do serviço social, com a finalidade de oferece elementos de base
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social para formação de um juízo e tomada de decisão que envolve direitos
fundamentais e sociais. (CFESS, 2007)
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Neste sentido, diante do princípio da dignidade da pessoa humana
vê-se a necessidade de flexibilizar o critério de miserabilidade dos
benefícios assistencial, trazendo uma nova interpretação ao §3° do art. 20
da Lei 8.742/93 e o entendimento do STF que leva em conta outros
parâmetros para definir o critério de miserabilidade, revogando assim o que
traz o critério específico da renda per capita de ¼ do salário mínimo ao
deficiente e idoso. Vejamos o comparativo:
Figura1- Comparativo LOAS entendimento Lei 8.742/93 X STF
Fonte: Autor
Deste modo, diante da análise do fluxograma apresentado, resta
claro a necessidade da alteração legislativa, para se alcançar um bem maior,
a dignidade da pessoa humana na garantia de condições básicas ao idoso e
5
ao deficiente.
6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Nesse passo, foi demonstrada a história e criação da Seguridade
Social, que tem como um dos seus papéis assegurar os direitos
relativos à Assistência Social, sendo uma das formas de garantir
direitos e igualdade a todos.
Assim, a fim de assegurar os mínimos sociais, o Estado
regulamentou a Lei Orgânica de Assistência Social 8.742/93 - LOAS,
que instituiu os Benefícios de Prestação Continuada no valor de um
salário mínimo, às pessoas em estado de miserabilidade, sendo eles:
idosos e/ou deficientes, prestados a quem dele necessitar,
independentemente de contribuição à Seguridade Social.
Destarte por determinação do artigo 20, parágrafo 3º, da Lei n.
8.742/93, para que o indivíduo seja considerado em estado de
miserabilidade, deverá possuir renda familiar per capita inferior a ¼
(um quarto) do salário mínimo, critério este utilizado pela LOAS.
Essa é a problemática que perfaz o critério de miserabilidade, que
como abordado no decorrer deste trabalho, além de não ser
utilizado pela maioria dos magistrados, o STF entendeu também
497
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como sendo um dispositivo inconstitucional para aferição econômica
do postulante do benefício.
Tal fato é considerado como injustiça social, tendo em vista que por
mais que estas famílias não atendam ao critério estabelecido pelo INSS, não
significa que as mesmas não possuem direito a este benefício, já que outros
parâmetros deveriam ser considerados para definir o estado miserabilidade,
por exemplo, despesas auferidas com medicamentos, aluguel e outros
tantos de cunho social e econômico que denotam a vulnerabilidade social
deste indivíduo que socorre-se ao Estado para sobreviver.
Como sugestão para solucionar o problema, de forma a flexibilizar o
critério de miserabilidade, propõe-se, o uso da figura do profissional do
assistente social a fim de descrever a condição de miserabilidade do
postulante junto ao entendimento defendido pelo Supremo Tribunal
Federal.
Desta forma, acredita-se que o Benefício de Prestação Continuada da
Lei 8.742/93 poderá ser alcançado por todas as pessoas que de fato
necessitem, garantindo, assim o princípio da dignidade da pessoa humana.
7.
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(Orientador)
RESUMO: O presente trabalho tem como tema a implementação do Estudo
da Constituição Federal de 1988 nas escolas, sendo o público alvo as séries
da educação básica. Esta temática demonstra relevância, pois, não existe a
aplicação de ensinamentos básicos para o exercício da cidadania. Será
apresentado leis e princípios constitucionais que norteiam a educação na
formação do cidadão, além de um breve contexto histórico da Lei de
Diretrizes e Bases-LDB e demais preposições. O objetivo principal deste
trabalho é que o preceito constitucional se concretize para que se tenha
cidadãos cientes de todas as suas
5 prerrogativas.
Palavras-chaves: Constituição

Federal

de

1988;

Educação

Básica;

Cidadania, Educação.
ABSTRACT: The present work has as its theme the implementation of the
Study of the Federal Constitution of 1988 in schools, with the target
audience being the series of basic education. This theme demonstrates
relevance, therefore, there is no application of basic teaching for the
exercise of citizenship. Constitutional laws and principles will be presented
that guide education in the formation of the citizen, as well as a brief
historical context of the Law of Directives and Bases-LDB and other
prepositions. The main objective of this work is that the constitutional
precept is concretized so that citizens are aware of all their prerogatives.
Keywords: Federal Constitution of 1988; Basic education; Citizenship,
Education.
Sumário: 1. Introdução. 2. O direito fundamental à educação à luz da
Constituição Federal de 1988. 3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
como marco normativo infraconstitucional do ensino no Brasil. 4. Breve
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análise sobre os principais programas e proposições legislativas voltadas ao
ensino
e
à
educação,
sob
a
ótica
constitucional.
5.
Conclusão. 6. Referências.
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1. INTRODUÇÃO
A educação tem papel fundamental para o desenvolvimento das
pessoas, fazendo com que estas se adaptem ao mundo e desenvolvam
outros conhecimentos. Através da educação, inúmeros foram os avanços
em aspectos econômicos, sociais, tecnológicos entre outros.
Atualmente, se vislumbra que a educação tornou-se interesse
secundário quando o assunto é inserção de disciplinas com temas
transversais, ou seja, temas que vão além daqueles que se aprendem de
acordo com a base curricular tradicional. Os alunos saem da escola com o
único intuito: o ingresso na faculdade. Mas muitos destes alunos saem sem
a percepção do que acontece ao seu redor.
Será objeto do presente artigo uma análise acerca da importância da
aplicação de temas constitucionais na educação formal, principalmente na
educação básica.
Para tanto, será debatida a educação como direito fundamental à luz
de preceitos constitucionais e suas normas que regulamentam a
aplicabilidade da cidadania.
Em seguida, será abordada a lei que regulamenta a estrutura atual de
ensino no Brasil, e seus principais objetivos, procurando demonstrar que a
diretriz regulamentadora necessita de complemento.
E por último, é trazida a implementação necessária para esta diretriz,
com projetos sociais e preposições legislativas sobre a importância de um
ensino amplo que precisa ser compreendido por todo cidadão, o que
inspirou e que ensejou a construção deste trabalho.
2.

O DIREITO FUNDAMENTAL À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

EDUCAÇÃO

À

LUZ

DA
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A educação é um direito fundamental e importante instrumento para
o desenvolvimento de cada indivíduo, sendo agente de transformação de
uma sociedade, indo além da preparação pura para o mercado de trabalho.
A educação impacta desde a compreensão do mundo até as garantias no
âmbito social, econômico entre outros.
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É notável que o ensino escolar mostra-se ineficaz quando se trata de
ensinar ao jovem o convívio em sociedade e o pleno exercício de seus
direitos, usando uma sistemática ultrapassada de ensino, que limita o
conhecimento para as demais áreas e outros aprendizados, além de
nenhuma expansão da grade atual de ensino.
Jurjo Torres Santomé destaca em sua obra que:
O ensino e a aprendizagem seriam mais
relevantes e significativos e, como consequência, os
alunos veriam que as instituições escolares lhes
ajudam muito a conhecer e a entender seu próprio
5
entorno, outros
lugares mais distantes, o mundo e a
vida neste planeta cada vez mais globalizado e,
portanto, interdependente. As instituições escolares
são um dos espaços mais privilegiados para o
aprendizado do verdadeiro significado do que e? a
democracia; uma valiosa ponte que ajuda a
compreender de modo mais reflexivo e ao mesmo
tempo pratico o verdadeiro significado e as funções
do que envolve o exercício da cidadania democrática
em um país democrático. (TORRES SANTOMÉ, 2013,
p.319 e 320)
Para Paulo Freire, a educação é determinante para conhecer o papel
de cada um na história:
Educar é construir, libertar homens e mulheres do
determinismo, passando a reconhecer o seu papel na
história, considerando a sua identidade cultural na sua
dimensão individual e coletiva. Sem respeitar essa
identidade, sem autonomia ou sem levar em conta as
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experiências vividas, o processo educativo será
inoperante e constituirá somente um conjunto de
meras palavras, despidas de significação real (FREIRE,
1987, p. 18).
Embora muitas vezes o Estado invista em educação, os alunos saem
do ensino médio limitados, com aprendizado básico em língua portuguesa,
matemática e demais matérias da base nacional comum curricular,
treinados no intuito de realizar provas para vestibulares, não havendo
desenvolvimento capaz de transformar a sociedade em um lugar melhor
para se viver. Percebe-se então, uma ditadura educacional que para
Fernando Becker é necessária:
Uma proposta pedagógica, dimensionada pelo
tamanho do futuro que vislumbramos, pelo lugar que
deve ocupar a educação no século XXI, deve ser
construída sobre o poder constitutivo e criador da
ação humana – “e? a ação que dá? significado às
coisas!”. Mas não a ação aprisionada: aprisionada pelo
treinamento, pela monotonia deletéria da repetição,
pela predatória imposição autoritária, mas, sim, a ação
que, em um primeiro momento, realiza os desejos
humanos, suas necessidades e, em um segundo
momento, apreende simbolicamente o que realizou
no primeiro momento. (BECKER, 2012, p. 40 e 41)
Enquanto a educação formal está voltada apenas para o ingresso
nas universidades, percebe-se que os alunos saem das escolas com o
conhecimento mínimo do funcionamento social, se tornando pessoas
suscetíveis ao pensamento não-crítico, baseado no senso comum simples.

Como forma de contraponto, deve existir a apresentação e
interpretação do mundo ainda na escola, principalmente nos primeiros anos
de estudo, com iniciativas voltadas à cultura, sociedade, humanidade,
representando ideias do chamado Construtivismo.
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Becker define o Construtivismo como:
Uma teoria que nos permite interpretar o mundo
em que vivemos, além de nos situar como sujeitos
neste mundo. No caso da epistemologia genética de
Piaget, o mundo do conhecimento: sua gênese e seu
desenvolvimento. (BECKER, 2012, p. 113)
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Para que o construtivismo aconteça, a educação tem papel
fundamental de oferecer conhecimento às pessoas para que tenham
oportunidades e liberdade na luta por seus direitos, concretizando a
cidadania. Sobre o tema a autora Eliane Ferreira de Sousa explica:
O direito a? educação e? direito fundamental e
imanente a? condição de dignidade dos seres
humanos, ele e? requisito para a concreção da
cidadania. Dadas as três gerações de direitos
fundamentais, que coexistem harmonicamente, o
direito a? 5educação e? incluído no rol dos direitos
sociais que se enquadram no campo dos direitos de
segunda geração. Além disso, ele e? peça essencial a?
realização dos direitos de primeira geração. E
exatamente no momento em que a cidadania enfrenta
novos desafios, busca novos espaços de atuação e
abre novas áreas por meio das grandes
transformações pelas quais passa o mundo
contemporâneo, e? importante ter o conhecimento de
realidades que, no presente, significam passos
relevantes no sentido da garantia de um futuro
melhor para todos. (SOUSA, 2010, p. 159).
Nessa perspectiva, a educação, deve ser acolhida como uma das
principais políticas sociais, para que o compromisso substancial seja a
garantia dos direitos do cidadão, e que a escola tenha o comprometimento
frente à sociedade, no que diz respeito a proporcionar ações para a
concretização dos direitos sociais:
A própria Constituição da República de 1988, em
seu art. 1º, direciona-se no sentido de implementação
505
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da dignidade no meio social, ao elevar a dignidade
humana a fundamento da República, na busca de uma
sociedade livre, justa e solidária. Além desse
fundamento, pode-se verificar a coexistência dos
princípios da liberdade e da igualdade, em idêntica
hierarquia dentro do ordenamento jurídico, devendo
ambos ser interpretados e aplicados tomando como
norte a dignidade humana. (SOUSA, 2010, p. 32).
A garantia de educação atualmente está atrelada a Constituição
Federal de 1988 como um direito fundamental social estabelecido no art.
6º, sendo que “são direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico como
indispensáveis para a própria manutenção da condição humana.” (Raposo,
2005, p. 1).
Destarte que, ainda segundo Sousa:
De maneira geral, toda e qualquer interpretação
deve ser respaldada constitucionalmente, pois
nenhuma legislação infraconstitucional deve ser vista
em sua particularidade, mas conforme a Constituição,
que representa uma conquista em relação ao exercício
de direitos, ao estabelecimento de patamares
mínimos de respeito e, sobretudo, uma ferramenta
para a resolução dos conflitos, pois estabelece
garantias mínimas para os sujeitos de direitos.
(SOUSA, 2010, p. 65).
Dedica-se como título do tema em espaço normativo delimitado na
Constituição o Capitulo III, seção I, trazendo o art. 205 o objetivo da
educação:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho. (BRASIL,1988)
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A educação, sendo um direito de todos, dever do Estado e da família,
a qual também deve ser fomentada pela sociedade, objetiva o
desenvolvimento do cidadão e seu preparo para a cidadania e qualificação
para o trabalho, encaminhando-se para o desenvolvimento intelectual e
ético. No entanto, é manifesta a falta de conteúdos para incorporação da
cidadania que se inter-relacionam para a vivência em sociedade. Um ponto
negativo, pois, a coletividade vive atrelada aos direitos básicos e suas
seguridades.
De acordo com Arantes:
A sociedade solicita que a educação assuma
funções mais abrangentes que incorporem em seu
núcleo de objetivos a formação integral do ser
humano. Essa proposta educativa objetiva a formação
da cidadania, visando que alunos e alunas
desenvolvam competências para lidar de maneira
consciente, crítica, democrática e autônoma com a
5
diversidade e o conflito de idéias, com as influências
da cultura e com os sentimentos e as emoções
presentes nas relações que estabelecem consigo
mesmos e com o mundo à sua volta. (...) Arantes
chama atenção que a sociedade atual necessita de
uma educação do aluno como um todo, um ser
humano complexo que deve ser trabalhado em
diversas áreas e não apenas a cognitiva. A escola deve
formar pessoas preparadas para o mundo e não
apenas para provas, ou seja, a escola deve também ter
em seu planejamento um ensino voltado para
educação
em
valores.(ARANTES,2003,
p.157 apud MENDES, 2010, on-line)
Importante destacar o art. 206, III, que engloba os princípios do
pluralismo e da coexistência, implicando que para ministrar o ensino é
necessário o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, além da
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino (BRASIL, 1998).
Neste sentido, Clovis Roberto dos Santos escreveu: “Este terceiro princípio
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diz que poderão existir múltiplas ideias e concepções pedagógicas e,
também, a possibilidade de coexistirem escolas oficiais com as particulares.”
(SANTOS, 2003, p.34).
Ou seja, é preciso haver concepções sobre os diversos
conhecimentos, além de uma oferta de ensino igualitária e eficiente,
sendo este o primeiro princípio indispensável para a formação de
cidadãos críticos com pensamentos que vão além das matérias fixas. Este
princípio é balizador para que seja possível um ensino onde alunos
tenham raciocínio crítico, advindo de pensamentos não apenas sociais,
mas pensamentos éticos, culturais e científicos.
Moraes dispõe ainda que:
Em uma sociedade composta por um mosaico de
valores éticos, políticos e culturais, educar o ser
humano, não mais se restringe exclusivamente para
exercer um oficio ou aprender uma única cultura. Há
inúmeros motivos para que sejam incluídas no ensino
médio disciplinas jurídicas. Mas a basilar, é formar um
cidadão, indivíduos formadores de opiniões,
conhecedores dos seus direitos e de seus deveres.
Não apenas indivíduos com o objetivo de decorar
conteúdos, fórmulas, regras, que serão usados em
concursos para ingressarem em curso universitário.
Mas sim um indivíduo capaz de se formar cidadão
com dignidade, caráter, formação moral e social,
capaz de exigir seus direitos e dessa forma, fazer parte
da construção de um país mais justo para todos.
(MORAES, 2013, on-line)
Ao final da Seção I, Capítulo III da Carta Magna, o art. 214 dispõe
sobre o Plano Nacional de Educação, determinando sua duração decenal,
além das articulações intencionadas para um bom desenvolvimento de
ensino, que buscam integrar a melhoria da qualidade de ensino, dispondo o
inciso V da “promoção humanística, científica e tecnológica do País.”
(BRASIL, 1998).
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Embora haja toda uma repartição orçamentária organizada nos
moldes dos artigos 211 e 212 da Constituição Federal, é visível que não há
inovações e pesquisa no âmbito da educação, muito menos a aplicação do
pluralismo de ideias e formação do intelecto dos alunos em se tratando ao
desenvolvimento cidadão, deixando espaço para o retrocesso.
3.

A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACÃO COMO MARCO
NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL DO ENSINO NO BRASIL
Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Além da Constituição Federal, a garantia da educação está elencada
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/1996, que “determina
os fins da educação, os caminhos para serem percorridos e os meios
adequados para atingi-los, enfim, regulamenta a Educação Escolar
Nacional.” (SANTOS,2003, p. 52).
O percurso até a implementação desta lei foi extenso, mas faziam-se
necessárias a alterações das leis educacionais no Brasil, e a instituição de
um novo ordenamento voltado à educação, haja vista que, com a ditadura
5
militar, inúmeros direitos voltados
à educação foram retirados e revistos,
como demonstra Clovis Roberto dos Santos:
Durante
o
período
ditatorial,
1937-45,
extinguiram-se os sistemas de ensino, praticamente
nascidos no início da década de 1930, fecharam-se os
Conselhos de Educação (o nacional, os estaduais e o
do Distrito Federal) e, também, não mais se
vincularam os recursos públicos para o ensino.
A gratuidade da escola pública foi, aos poucos,
sendo excluída para os alunos que pudessem
contribuir com a “caixa escolar”, esta destinada a
manter alunos pobres. Mais grave foi a dicotomia
oficializada no ensino brasileiro, criando-se o curso
“profissional” para as “classes menos favorecidas” e,
particularmente, para os “filhos de operários” pela via
das indústrias e dos sindicatos. Em contrapartida,
haveria uma outra escola, acadêmica, pública e
gratuita, de elite, para as “classes mais favorecidas”.
Instituiu-se, assim, um sério e perigoso preconceito
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social e, o que é mais grave, por meio de uma
Constituição. (SANTOS, 2003, p.48 e 49).
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Incorporada em 1961, a primeira LDB promoveu grandes mudanças
aos regimentos das escolas. Tornou-se um marco por ser pioneira ao trazer
a educação como direito de todas as pessoas, sem distinções, além da
possibilidade de ensino gratuito.
Sua estrutura era composta pela educação pré-escolar, destinada ao
jardim de infância, sendo o término desta formação tardio (até os 07 anos
de idade); o ensino primário dos 07 aos 11 anos de idade, e o ensino
secundário (dividido em ginásio e colégio) sendo este para os adolescentes
nos últimos anos da vida escolar, além de educação superior.
A atual LDB revela-se em 1988, com o vigor da nova Constituição e
as discussões relacionados à melhoria da educação. O art. 22, XXIV, atribuiu
competência da União para sua instituição, tendo o deputado Otávio Elísio
apresentado o projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional:
Com base no artigo 22, XXIV, muitos foram os
projetos para a nova LDB apresentados no Congresso
Nacional, tendo prosperado o de no 1.258/88, de
autoria do deputado mineiro Otávio Elísio que foi, em
seguida, reformulado na Comissão de Educação, cujo
relator foi o deputado baiano Jorge Hage. (SANTOS,
2003, p.51)
Após o projeto da LDB em 1988, inúmeras propostas e mudanças
para sua implantação foram apresentadas, anos de tramitação,
possibilitando sua promulgação apenas em 1996:
A Câmara aprovou o projeto, já bastante diferente
do original, agora sob o nº 1.258-D, encaminhando-o
ao Senado. Nesta casa, ele foi substituído pelo projeto
de nº 67/90, de autoria dos senadores Darcy Ribeiro,
Maurício Corrêa e Marco Maciel, incorporando
algumas propostas do projeto aprovado na Câmara
dos Deputados. O Senado aprovou o seu projeto e o
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encaminhou à Câmara. Nesta, o projeto foi novamente
modificado em alguns poucos aspectos e, finalmente,
aprovado, tendo sido sancionado sob o no 9.394, de
20 de dezembro de 1996, e publicado no Diário Oficial
da União no dia 23 de dezembro de 1996, data esta
em que a lei entrou em vigor. (SANTOS. p.51).
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A segunda e atual LBD, em seu aspecto geral, compõe-se de alguns
princípios já descritos na Constituição Federal tendo a finalidade de obter
“o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (BRASIL,1996).
Importante destacar que o desenvolvimento da convivência humana
e da organizações da sociedade civil fazem parte do conceito e educação
adotada pela LDB, conforme o art. 1º e incisos:
Art. 1º A educação abrange os processos
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
5 humana, no trabalho, nas instituições de
convivência
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações
culturais.
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se
desenvolve, predominantemente, por meio do ensino,
em instituições próprias.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao
mundo do trabalho e à prática social. (BRASIL, 1996)
Conforme o art. 21, sua estrutura é composta pela educação básica,
que engloba a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio
além da educação superior. Existindo espécies dentro da educação básica
como a educação profissional, educação de jovens e adultos e educação
especial.
A educação básica, é o pilar para o desenvolvimento de crianças e
adolescentes, é nesta fase que se faz necessária uma boa aprendizagem,

511
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590532

www.conteudojuridico.com.br

não interligada apenas a uma estrutura maçante e tradicional de conteúdos,
mas conceitos que se relacionem com a vida dos alunos posteriormente.
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A educação infantil é oferecida a partir dos 03 anos de idade em
entidades equivalentes a creche ou pré-escolas e tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até aos 05 anos de idade, sendo este
relacionado a aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais.
Já o ensino fundamental, inicia-se a partir dos 06 anos de idade
objetivando a formação básica da criança, proporcionando o
“desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e
valores”. (BRASIL,1988).
Percebe-se que a fase do ensino fundamental, é a única que engloba
em seu conteúdo obrigatoriamente o desenvolvimento de habilidades
voltadas ao interesse da criança enquanto cidadã, de acordo com o Estatuto
da Criança e do Adolescente, incluído pela Lei nº 11.525, de 2007, conforme
o art. 32, §5ª da LDB:
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública,
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por
objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (..)
§ 5o. O currículo do ensino fundamental incluirá,
obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das
crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei
no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o
Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a
produção e distribuição de material didático
adequado. (BRASIL, 1996)
A introdução de matérias interdisciplinares na educação da criança e
do adolescente começa então ser realidade, apresentando a criança como
sujeito de seus direitos. Segundo Luciana Calissi e Rosa Maria Godoy
Silveira:
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Durante a maior parte da história na maioria das
civilizações, a criança era considerada como um ser
“menor” que dependia de outros, que não possuía um
valor próprio, que era explorada e poderia, no
máximo, ser “objeto” de proteção, mas nunca “sujeito”
de direitos. Só recentemente, com a Convenção sobre
os Direitos da Criança, proclamada pelas Nações
Unidas em 20 de novembro de 1989, a criança passou
a ser considerada sujeito de direitos tais como a vida,
a educação, a liberdade de expressão. (CALISSI E
SILVEIRA, 2013, p.110).
O ensino médio, conforme o art. 35 da LDB é a etapa final da
educação básica, e tem a finalidade de consolidar tudo o que se aprendeu
nos anos anteriores além de que, por ser a etapa onde os jovens estão
próximos à atingir a maior idade, desenvolvem maiores reponsabilidades. É
o momento também em que o aluno inicia sua preparação para o mercado
de trabalho e o exercício da cidadania
plena, incluindo a formação ética, do
5
intelecto e do pensamento crítico.
No entanto, percebe-se que ao invés de incorporar a educação
constitucional de maneira interdisciplinar e transversal às aulas diárias do
ensino médio, uma vez que é nesta fase que o estudante se depara com
processos íntimos de amadurecimento pessoal e construção de saberes, as
alterações realizadas na LDB pela Lei nº 13.415, de 2017, no art. 36,
retiraram da base curricular a importante oferta de ensino relacionado à
tecnológica, ciência, artes, cultura e principalmente ao processo histórico de
transformação da sociedade e acesso ao conhecimento e exercício da
cidadania.
Questões como, por exemplo, o direito ao voto - que é facultativo
nesta idade - e suas repercussões em pequena, média e grande escala,
deixaram de fazer parte das discussões e debates dentro da sala de aula.
A nova redação que vigora o art. 36 da LDB, passa ser a seguinte:
Art. 36. O currículo do ensino médio será
composto pela Base Nacional Comum Curricular
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e por itinerários formativos, que deverão ser
organizados por meio da oferta de diferentes
arranjos curriculares, conforme a relevância para
o contexto local e a possibilidade dos sistemas
de ensino, a saber:
I - linguagens e suas tecnologias;
II - matemática e suas tecnologias;
III - ciências da natureza e suas tecnologias;
IV - ciências humanas e sociais aplicadas;
V
- formação
profissional. (BRASIL,1996)

técnica

e

Percebe-se então que os processos de aprendizado no ensino médio
estão amplamente direcionados à capacidade de resolução de provas para
vestibulares por seus alunos, servindo apenas como preparação prática para
o ingresso em universidades.
Não se tem o conhecimento profundo, tampouco a capacidade
analítica dos demais assuntos do mundo, principalmente relacionados ao
próprio país e suas normas, o que termina por produzir milhares de
cidadãos que desconhecem princípios, direitos e deveres básicos para si e
para toda a sociedade, inclusive crianças e adolescentes, distorcendo a ideia
norteadora da educação, tirando a essência de abrangência do ensino
médio quanto a séries anteriores de ensino que tem em seu teor, a
finalidade de promover uma educação voltada ao desenvolvimento da
sociedade, inclusive contradizendo o art. 35 da LDB.
Sob essa ótica, percebe-se que é necessário um estudo
constitucional, pois, não existe nenhuma disciplina voltada para o campo
social que atinja as principais finalidades da educação e muito menos para
que o cidadão aprenda a se posicionar na atual conjuntura estrutural do
país, tornando-se pessoas suscetíveis a manipulação política e de mídia, por
exemplo.
No entanto, existem inúmeros projetos de lei que tratam sobre a
reforma do ensino médio, inclusive voltados para o ensino do Direito
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Constitucional, uma vez que os destinatários das garantias previstas em seu
teor são os brasileiros.
4.

BREVE ANÁLISE SOBRE OS PRINCIPAIS PROGRAMAS E
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS VOLTADAS AO ENSINO E À
EDUCAÇÃO, SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL
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Com o intuito de acrescentar a disciplina relacionada ao ensino
introdutório da Constituição à educação, muitas foram as propostas
legislativas apresentadas, no entanto, destaca-se o Projeto de Lei
6.954/2013 com autoria de Romário, quando Deputado Federal pelo
PSB/RJ.
O projeto de Lei 6.954/2013 visava a alteração o art. 32 da LDB,
implementando conteúdos relacionados aos valores morais e cívicos e a
disciplina Constitucional.
Em 2015, Romário torna-se senador, e junto ao novo cargo retomou
a proposta de incluir o ensino5constitucional na base curricular nacional,
refazendo na nova casa do congresso outra proposta de lei, agora
conhecida como PLS 70/2015.
Esta PLS foi a única aprovada pelo Senado até então, e propõe a
alteração a Lei de Diretrizes e Bases quanto a implementação do currículo
escolar a disciplina da Constituição e o ECA.
Para o Senador:
Ao completar 16 (dezesseis) anos o jovem
brasileiro tem a faculdade de tirar seu título de eleitor
e exercer seu direito de cidadão, que é escolher seu
representante político através do voto, iniciando sua
participação ativa nos assuntos da sociedade. Esses
jovens estudantes já têm uma base educacional sólida
ao cursar o ensino médio para compreender a
importância de ser um cidadão consciente e as
consequências geradas à gestão pública ao escolher
um candidato despreparado ou ficha suja.
Especialmente após as manifestações de junho deste
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ano, tornou-se necessária maior atenção aos nossos
jovens, quase adultos, que nos remetem à lembrança
dos caras pintadas de outrora. (ROMARIO, 2015, online)
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O texto da citada PLS encontra-se remetida à Câmara dos Deputados
desde 21/10/2015 para sua apreciação, e posteriormente, caso seja
aprovado, a implantação da Constituição no ensino será uma realidade.
Já existia na Câmara dos Deputados propostas de projetos similares.
É o caso do Projeto de Lei n.º 3964/2000, apensado ao PL 3379/2000,
proposto pelo Deputado Federal Milton Monte (PMDB/SP), que impõe o
ensino da Organização Social e Política Brasileira a partir da 5ª série do
ensino fundamental.
A proposta de Monte, então, foi apensada ao projeto de lei
3379/2000 sendo o autor o deputado Chico Sardelli (PFL/SP), que
acrescenta ao art. 26 da LDB inclusão das disciplinas de ética, moral e
civismo.
Sua justificativa para a implementação dessa disciplina, baseia-se nos
princípios constitucionais:
Consoante o art. 205 da Constituição Federal, a
educação, que é direito de todos e dever do Estado,
será promovida e incentivada visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a
cidadania e sua qualificação para o trabalho. Assim, é
indispensável que, desde a sua inserção no sistema de
educação básica, a criança adquira os instrumentos e
mecanismos indispensáveis ao processo de educação
permanente. (SARDELLI, 2000, on-line)
Além disso, o Deputado Federal Humberto Souto (PPS/MG)
apresentou o projeto de lei 3.993/2008 que também altera a grade
curricular incluindo o desenvolvimento ético e a cidadania:
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Altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, para incluir no ensino
fundamental componente curricular dedicado ao
desenvolvimento dos valores éticos e de cidadania.
(SOUTO, 2008, on-line)
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A justificativa de Souto é bastante relevante e busca levar ao ensino
escolar compreensão ampla sobre cidadania, para que após o ensino básico
o aluno possa refletir de maneira autônoma sobre a sociedade:
A apresentação do presente projeto embasa-se
na necessidade de construção educacional de valores
mais justos e igualitários, buscando-se favorecer
novos modos de compreensão da realidade e de
participação social, e, sobretudo, reflexões sobre as
condutas humanas. Atualmente, constata-se um
significativo número de pessoas graduando-se no
5
ensino superior sem uma devida e adequada
formação cidadã. Por este motivo, devemos
demonstrar aos nossos futuros profissionais que por
meio da educação podemos ressaltar o respeito às
Leis, ao próximo, e sobretudo, a afirmação da
cidadania. (SOUTO, 2008, on-line)
Reguffe (PDT/DF), autor da PL 387/2011, propõe a alteração o art. 36
da LDB, com a inclusão da matéria "Cidadania" como disciplina obrigatória
no ensino médio.
Tal disciplina seria obrigatória e incluiria assuntos como: noções
básicas da constituição, cidadania e democracia, além de matérias
relacionadas ao direito do consumidor, educação no trânsito e educação
ambiental.
Reguffe demonstra o quão importante é aprender disciplinas que
regulamentam o cotidiano, indo além das matérias da base curricular:
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Tão importante quanto a escola ensinar
matemática, língua portuguesa, física e as demais
disciplinas obrigatórias do currículo escolar, é a escola
ensinar o jovem a ser cidadão. É fundamental que as
escolas sejam responsáveis por conscientizar e educar
a juventude sobre os princípios básicos da
Constituição Federal, a importância de se exigir a Nota
Fiscal, qual a função de um deputado e de um
senador, a organização do Estado Brasileiro, como se
dá o financiamento do Estado e a utilização dos
recursos públicos e a necessidade de se respeitar o
meio ambiente e as leis de trânsito. (REGUFFE, 2011,
on-line)
Além das propostas legislativas, existem iniciativas e projetos sociais
de pessoas que simpatizam com a promoção da cidadania por meio de
ensinamentos jurídicos. É o caso do programa Direito nas Escolas, que é
executado pela Comissão Estadual OAB Vai à Escola, de Minas Gerais,
envolvendo professores de Direito, advogados e estagiários.
A justificativa do projeto é:
Em curto, médio e longo prazo os efeitos de uma
educação emancipatória certamente contribuirá para a
vida em sociedade e para o desenvolvimento do país.
As crianças e jovens conscientes, com uma formação
ética e com noções reais da vida em sociedade,
estarão mais preparados para o convívio social em
benefício de toda a comunidade e consequentemente
serão adultos mais conscientes.
Uma população que não conhece a estrutura da
sociedade em que vive e nem os seus direitos, não
tem como participar e colaborar para o
desenvolvimento social e humano. (DIREITO NA
ESCOLA, s.d., on-line)
Além disso, o projeto tem como objetivo:
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·

·

·

Simplificar o direito e formar cidadãos
através de uma educação pautada na ética,
na cidadania e no Estado Democrático de
Direito.
Contribuir para a formação cidadã dos
estudantes do Ensino Básico das diversas
Instituições de Ensino de Belo horizonte.
Contribuir para a formação complementar
dos profissionais (gestores e professores) da
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·

rede pública e particular de ensino.
Contribuir em parceria com o poder público
e instituições diversas, na promoção da
educação ambiental, dos direitos humanos,
da ética, da cidadania e da justiça. (DIREITO NA
ESCOLA, s.d., on-line)

O Programa promove encontros nas escolas do estado de Minas
Gerais em forma de curso, podendo
ser semestral ou até mesmo anual, e
5
aborda diversos temas relacionados ao Direito, sendo a maior parte voltada
para o ensino de matérias previstas na Constituição, inclusive realizando
visitas a órgãos públicos como Defensorias Públicas, Ministério Público
entre outros.

O projeto vem crescendo significativamente. Inclusive, a cidade de
Itumirim/MG aprovou lei que institui o programa acima citado como
disciplina obrigatória nas escolas públicas municipais.
Outro projeto que se expandiu, lhe garantindo prêmios
internacionais, é o “Projeto Constituição nas Escolas”. Com o intuito de
realizar aulas para expor a Constituição, o projeto alcançou 25 mil alunos
em mais de 100 escolas e conta com mais de 60 advogados voluntários,
promovendo aulas presenciais.
Tudo começou com a iniciativa do advogado Felipe Neves em 2014,
ao se oferecer para dar aula voluntariamente em uma escola. Ao perceber o
interesse dos alunos, decidiu criar o projeto. Para ele:
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O desconhecimento e o interesse dos alunos
nessa primeira aula fizeram com que eu decidisse criar
um projeto social, o projeto Constituição na Escola,
que iria de escola em escola passando noções básicas
sobre a nossa Constituição Federal, política e
civilidade, sempre sem qualquer influência ideológica
ou de partido político, dando ao aluno a "informação
pura" para que ele pudesse desenvolver seu
pensamento crítico, seja ela qual for. (NEVES, 2018,
on-line)
O objetivo do projeto, é focado ao uso da Constituição em questões
inclusive vivenciadas no dia a dia, como por exemplo, os princípios
constitucionais:
O princípio da presunção da inocência, previsto
no art. 5º, LVII da nossa Constituição Federal, hoje é
uma das grandes discussões jurídicas e aparece em
todos noticiários quando falamos da prisão de
condenados em 2ª instância, como a do ex-presidente
Luis Inácio Lula da Silva, por exemplo.
O direito a manifestação, também previsto na
Constituição, que tanto foi comentado nos últimos
anos, nas manifestações contra e a favor do governo
Federal, em favor da investigação da Lava Jato e
demais manifestações de sindicatos, professores e
movimentos sociais, representou um marco na história
do nosso país, tendo em vista a Ditadura Militar que
vivíamos. (NEVES, 2018, on-line)
Com a visibilidade nacional do projeto, Felipe Neves recebeu o
prêmio Instituto Innovare, do Ministério da Justiça e também obteve
premiação do YoungLeaders of the Americas Initiative, tendo este prêmio
dado à oportunidade do projeto ser reconhecido pelo ex-presidente Barack
Obama.
Neves destaca que:
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Os reconhecimentos que tivemos do Ministério
da Justiça e do próprio ex-presidente Barack Obama
são resultado da necessidade do ensinamento da
Constituição Federal nas escolas públicas, alinhada a
uma metodologia de ensino inovadora, que tem como
único objetivo passar a informação correta e imparcial
aos alunos para que eles possam entender seu papel
na sociedade e se tornarem cidadãos conscientes que
vão contribuir o desenvolvimento do Brasil. (NEVES,
2018, on-line)
Além disso, o projeto realiza a Olimpíada Constitucional, um jogo
entre os alunos do ensino médio de perguntas e respostas sobre a
constituição, que já teve a participação de 5 mil alunos.
São inúmeros projetos para a inserção do ensino da Constituição
como disciplina nas séries de educação básica, e a ideia vem ganhando
força e atenção especial pela sociedade
em geral.
5
Fato esse de imensa importância, uma vez que, ao mesmo tempo em
que se coloca o art. 225 da Carta Magna em prática, também se discute o
cenário atual do Brasil, seja na política, na educação ou no simples fato de
convivência uns com os outros, respeitando opiniões diferentes na
sociedade, além de complementar o crescimento intelectual.
5.

CONCLUSÃO

A fonte primordial que nos garante conhecimento e aprendizado, é a
escola, que no Brasil, é gratuita e para todos independentemente de cor,
etnia, religião, sem qualquer tipo de discriminação. Direitos garantidos pela
Constituição Federal de 1988 e por norma infraconstitucional – A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação.
Diante todo o exposto, o objetivo deste trabalho foi demonstrar o
quanto a educação encontra-se deficiente quanto à aplicabilidade do
exercício da cidadania prevista no art. 205 da Constituição Federal. Todos os
dias jornais ou revistas noticiam fatos relacionados ao governo e sua
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estrutura, aos princípios, aos direitos e deveres, enfim, inúmeras
informações voltadas ao Brasil e suas normas.
A ideia de acrescentar uma disciplina voltada a Constituição, será um
compromisso com os ordenamentos jurídicos aqui expostos e uma
importante ferramenta de ensino para a realidade cotidiana. Tão importante
é o aprendizado das normas constitucionais esta intenção vem ganhando
espaço, existindo inclusive um Projeto de Lei do Senado neste sentido, que
poderá tornar esse estudo realidade.
Existem ainda programas sociais que atingem grande número de
pessoas e obtém êxito, demonstrando, assim, que o ensino de normas
básicas assume importante utilidade para os alunos ao término do ensino
básico.
Diante disso, percebe-se que é necessário um estudo mais avançado
sobre a estruturação do país, algo para aplicabilidade da cidadania, e
nenhuma outra legislação é tão completa a explicar o contexto do Brasil
quanto a Carta Magna.
6.
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Resumo: Este artigo tem por objetivo fazer um breve estudo sobre o
controle interno na Administração Pública, aliado do gestor, pois sua
atuação independente dentro do órgão permite uma base de dados segura,
objetiva e impessoal para a tomada de decisão, de maneira a estimular a
governança a executar atos de maneira eficaz com foco na coletividade.
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Abstract: This article aims to make a brief study about internal control in
the Public Administration, allied to the manager, because its independent
performance within the agency allows a secure, objective and impersonal
database for decision making, in order to stimulate governance to
effectively implement acts focused on collectivity.
Keywords: Internal control. Public administration. Public managers.
Resumen: Este artículo tiene por objetivo hacer un breve estudio sobre el
control interno en la Administración Pública, aliado del gestor, pues su
actuación independiente dentro del órgano permite una base de datos
segura, objetiva e impersonal para la toma de decisión, de manera a
estimular la gobernanza a realizar actos de manera eficaz con foco en la
colectividad.
Palabras clave: Control interno. Administracion publica. Gestores públicos.
Sumário: Introdução. 2. Desenvolvimento. Conclusão. Referências.
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Controlar significa fiscalizar pessoas, físicas e jurídicas, evitando que a
objetivada entidade se desvie das finalidades para as quais foi instituída na
sociedade. E o adjetivo “interno” quer dizer que, na Administração Pública,
o controle será exercido por servidores da própria entidade auditada,
conforme as normas, regulamentos e procedimentos por ela própria
determinada, em consonância, óbvio, com os preceitos gerais da
Constituição e das leis que regem o setor público. Na verdade, o controle
interno, em essência, deve ser realizado por todo servidor público, em
especial os que ocupam postos de chefia. Já, o instituído sistema de
controle interno checa, de forma articulada, a eficiência de todos aqueles
controles setoriais, sob estruturação apresentada em lei local. Então,
controle interno não é a mesma coisa que sistema de controle interno.
De acordo com a FASB (Financial Accounting Standards Board),
controle interno consiste num conjunto de políticas e procedimentos que
são desenvolvidos e operacionalizados para garantir razoável certeza acerca
da confiança que pode ser depositada nas demonstrações financeiras e nos
seus processos correlatos, bem5 como na correta apresentação daquelas
demonstrações financeiras, garantindo que foram preparadas de acordo
com os princípios de contabilidade geralmente aceitos e que incluem
políticas e procedimentos de manutenção dos registros contábeis,
aprovações em níveis adequados e salvaguarda de ativos.
Segundo o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) os controles internos asseguram o atingimento dos
objetivos, de maneira correta e tempestiva, com a mínima utilização de
recursos.
O Poder Público fica com mais de um terço de toda a riqueza
produzida no Brasil (PIB), mas, de outro lado, seus serviços estão longe de
atingir padrão de excelência.
Nesse cenário, o controle da adequada e eficiente aplicação do
dinheiro público assume, mais do que nunca, importância estratégica no
desenvolvimento da Nação.
Os sistemas de controle interno devem ser orientados por princípios
fundamentais, cuja observância visa a garantir com razoável segurança que
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os objetivos estabelecidos sejam alcançados. Celso Antônio Bandeira de
Mello, ao tratar do tema, assim dispõe:
É por definição, mandamento nuclear de um sistema,
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que
se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o
espírito e servindo de critério para sua exata
compreensão e inteligência exatamente por definir a
lógica e a racionalidade do sistema normativo, no
que lhe confere a tônica que preside a intelecção das
diferentes partes componentes do todo unitário que
há por nome sistema jurídico positivo[1].
A Lei Complementar nº 101/00, conhecida como Lei de
Responsabilidade Fiscal, estabeleceu que, a fiscalização do cumprimento
dos seus dispositivos será exercida por: Poder Legislativo, Tribunal de
Contas, Ministério Público e Sistema de Controle Interno de cada Poder.
Nas organizações privadas, o controle vem a ser exercido e imposto por
seus executivos e conselheiros, enquanto na Administração Pública a função
controle é exercida em decorrência de exigências legais, o qual se tem um
departamento específico para acompanhamento e para verificar os
processos de aquisição de bens e serviços, estes mediados por organismos
específicos dentro de cada esfera administrativa das divisões políticoadministrativas nacionais. Segundo a Instrução Normativa nº 16/91, da
Secretaria de Tesouro Nacional (BRASIL, 1991), este consiste no conjunto de
atividades, planos, métodos e procedimentos interligados, utilizado com
vistas a assegurar que o objetivo dos órgãos e entidades da administração
pública seja alçado de forma confiável e concreta, evidenciando assim,
eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos
fixados pelo Poder Público.
A Lei nº 12.846/2013, apelidada de Lei Anticorrupção, trouxe
importantes inovações sobre as sanções aplicáveis aos agentes privados
que participem, como beneficiários, de desvios de atuação e de recursos
públicos. Acompanhar e apurar a lisura dos atos administrativos,
principalmente aqueles que importem despesa para o erário, é função
precípua do controle interno da Administração Pública. É natural, portanto,
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que as novas atribuições relacionadas com a aplicação prática da Lei
Anticorrupção recaiam sobre os servidores públicos responsáveis por tal
atividade, uma vez que atos lesivos previstos no art. 5º da mencionada lei
podem e devem ser todos objeto de auditoria interna.
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A Constituição Federal de 1988 (CF88), em seu art. 70, determina que
o sistema de controle interno de cada poder e órgão autônomo deve
fiscalizar o uso eficiente, econômico e regular dos recursos públicos,
conforme demonstrado a seguir:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta,
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional,
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada
Poder.
Mais adiante, a CF88 estabelece que o sistema de controle interno dos
5
poderes e órgãos autônomos devem atuar de forma integrada para garantir
a execução dos programas de governo (ou políticas públicas) seja realizada
com eficiência, eficácia e regularidade, de modo que os objetivos da ação
estatal sejam plenamente alcançados (finalidade pública):
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
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 aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias,
bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
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No contexto das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) editou regra
específica para o sistema de controle interno governamental, a NBC T 16.8,
segundo a qual tal instância se desdobra em três categorias:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Operacional – relacionada às ações que propiciam o alcance dos
objetivos da entidade governamental.
Contábil – relacionado à veracidade e à fidedignidade dos registros e
das demonstrações contábeis;
Normativa – relacionada à observância da regulamentação pertinente.
2 Desenvolvimento
Importante destacar que a responsabilização do controle interno está
prevista em vários dispositivos e como tal é função de relevante
importância. Além disso, a depender da atuação do controlador interno,
nos casos de omissão intencional, este poderá responder juntamente com o
ordenador de forma solidária e na medida de sua participação.
Risco é a probabilidade de que um evento irá ocorrer tendo um
impacto positivo ou negativo no cumprimento dos objetivos:
Risco podem ser inerentes
Riscos podem advir de Erros ou Fraudes
Risco podem impactar níveis como: Estratégico, Financeiro ou
Operacional.
Controle é qualquer mecanismo de aumento da probabilidade de
alcance dos objetivos estabelecidos por meio do gerenciamento de
eventos:
Preventivos ou Detectivos
Periódicos ou por eventos
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Manuais ou Automáticos
Operacionais ou Financeiros
Mitigatórios ou Compensatórios

Boletim Conteúdo Jurídico n. 883 de 08/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

As controladorias governamentais devem ser estruturadas para
cumprir essa finalidade: garantir a gestão eficiente, eficaz e regular dos
recursos públicos. Assim, por exemplo, uma controladoria que avalia os
objetivos dos programas de governo e monitora sua execução, visando
garantir o uso racional e legal desses recursos, cumpre adequadamente sua
missão constitucional. Por outro lado, uma outra controladoria que atua na
formalização ou montagem de processos administrativos, para fins de
prestação de contas, não atende ao preceito constitucional, pois deixa de
contribuir para a melhoria dos resultados da gestão.
A função da controladoria é auxiliar entidades a alcançar seus
objetivos por meio de gerenciamento de riscos, garantindo a execução das
5
operações com segurança razoável.
A Estrutura Integrada de Controle
Interno – COSO é um referencial teórico importante nessa matéria que
possibilita às organizações desenvolverem, de forma efetiva e eficaz,
sistemas de controle interno que se adaptam aos ambientes operacionais e
corporativos em constante mudança, reduzindo os riscos para níveis
aceitáveis e apoiando um processo sólido de tomada de decisões e
governança da organização. (COSO, 2013, p.4) Devemos pensar na estrutura
das controladorias governamentais como órgãos auxiliares da gestão no
processo de tomar decisões importantes na condução das políticas
públicas. Na perspectiva dos gastos públicos, a controladoria deve subsidiar
o gestor nos momentos de orçamentação, contratação e pagamentos. A
indisponibilidade do interesse público é peça chave para entendermos a
lógica de funcionamento dos órgãos e entidades governamentais. Aos
governantes e gestores não é permitido agir livremente, conforme seus
próprios interesses.
A gestão do erário deve ser realizada em prol do bem comum,
sempre. A coletividade é que deve ser a beneficiada das ações públicas, não
uma pessoa em especial ou grupo de interesse particularmente. Diante
desse paradigma, nasce o princípio da legalidade, vinculando os gestores e
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governantes às normas de procedimentos voltadas para alcançar o
interesse público.
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Como corolário da legalidade, o orçamento é a mola propulsora da
gestão pública, pois nele devem constar todas as ações que serão
realizadas pelo Estado em um exercício financeiro, quanto irão custar para a
sociedade e quais as fontes de recursos irão custeá-las. Nenhuma receita ou
despesa públicas podem ser omitidas da lei orçamentária.
Nesse sentido, é fundamental para uma boa gestão fazer um
planejamento adequado das ações e um orçamento justo das receitas e
despesas públicas. Caso isso não aconteça, estar-se-á à mercê das
oportunidades, e oportunidades muitas vezes geram oportunistas, que
geralmente buscam satisfazer interesses pessoais disfarçadamente.
Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro:
O controle constitui poder-dever dos órgãos a que a
lei atribui essa função, precisamente pela sua
finalidade corretiva; elenão pode ser renunciado nem
retardado, sob pena de responsabilidade de quem se
omitiu[2].
Há basicamente duas maneiras de gastar o dinheiro público: 1pagamento de servidores; 2- pagamento de parceiros privados. O
pagamento dos servidores é feito por meio da chamada folha de
pagamentos, enquanto o pagamento dos parceiros privados é realizado por
meio de apresentação de faturas ou notas fiscais por serviços prestados ou
bens adquiridos.
Visando criar regras para evitar o uso inadequado desses dinheiros,
muitas normas são criadas para disciplinar esse processo. Em relação à
primeira forma de uso, foi criado o instituto do concurso público para
selecionar de forma objetiva e impessoal as pessoas que serão servidores
efetivos do estado. Além disso, há o processo seletivo simplificado, usado
para contratação de servidores temporários. E finalmente há um “pequeno”
grupo de servidores que são contratados em comissão, pela livre escolha
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dos governantes e gestores. Salvo esta última exceção, percebemos que a
regra geral para contratação de servidores é a realização de um processo
público no qual todos os interessados que se enquadrem nos requisitos
para as funções possam concorrer em iguais condições, selecionando os
mais aptos, de acordo com as regras estabelecidas. No que tange à
segunda regra de uso, foi criado o instituto da licitação para escolher os
parceiros a serem contratados pelo estado, em igualdade de condições,
buscando a melhor proposta para a administração sempre. Há exceções à
essa regra, “exceções” relacionadas com dispensa ou inexigibilidade.
Contudo, deve haver controle sobre todo o processo de contratação, seja
via licitação, seja diretamente. De qualquer modo, seja o pagamento de
servidores, seja o pagamento de parceiros privados, deve ser controlado
para evitar riscos e prevenir contra desvios, garantindo a regularidade da
execução contratos e a eficiência operacional.
As ações administrativas controlam as etapas e procedimentos
cotidianos do controle interno, desta forma são utilizados por todos
colaboradores sem que os mesmos
percebam que os executem. Existem
5
três formas de controle:
Prévio ou preventivo, concomitante ou sucessivo, e o subsequente ou
corretivo essas as formas de controle que o autor cita (SILVA, 2013)[3]. Controle prévio ou preventivo (a priori) segundo com Silva (2011,
p.29)[4] consiste "[...] quando exercido antes de ser praticado o ato
administrativo, visando prevenir a prática de ato ilegal ou não conveniente
com o interesse público. Botelho (2011,p.27)[5] coaduna com o
entendimento de Silva ao afirmar que controle prévio ou preventivo vem a
ser: O controle que antecede a conclusão ou operatividade do ato, como
requisito para sua eficácia[...]".Este controle cria normas e procedimentos
que por consequência reduzem e otimizam o tempo, evitando assim,
possíveis falhas e vícios. A formalização de normas, manuais e outras
formas de instruir as ações da administração pública, dando um padrão e
qualidade as ações torna-se uma das formas mais eficientes de controle
prévio, reduzindo com isto custos, otimizando tempo e evitando vícios
(SILVA, 2013)[6].
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Controle concomitante ou sucessivo vem a ser exercido durante o ato,
que acompanha a sua realização, com a finalidade de verificar a
regularidade de sua formação (RAMIS, 2013)[7]. Já Silva (2013, p.7)[8] atesta
que “controle concomitante como acompanhamento da realização da
atividade administrativa no momento do ato, para que este não se
desvirtue de sua natureza, evitando falhas, desvios e até fraudes”.
Controle subsequente ou corretivo (a posteriori) consiste no ato
controlado efetivado após a sua conclusão, objetivando corrigir eventuais
falhas, declarando a sua invalidade ou dando-lhe eficácia (BOTELHO, 2011;
RAMIS, 2013). Silva (2013, p.27)[9] destaca controle corretivo como sendo
“[...] aquele que atua posteriormente á realização do ato, depois de
consumado, avaliando se houve a regular aplicação dos recursos públicos e,
ainda, se ela foi eficiente (2013:27)”.
Estrutura de controle interno compreende ambiente de controle;
mapeamento e avaliação de riscos; procedimentos de controle; informação
e comunicação; e monitoramento. O ambiente de controle deve demonstrar
o grau de comprometimento em todos os níveis da administração com a
qualidade do controle interno em seu conjunto.
Mapeamento de riscos é a identificação dos eventos ou das condições
que podem afetar a qualidade da informação contábil.
Avaliação de riscos corresponde à análise da relevância dos riscos
identificados, incluindo: (a) a avaliação da probabilidade de sua ocorrência;
(b) a forma como serão gerenciados; (c) a definição das ações a serem
implementadas para prevenir a sua ocorrência ou minimizar seu potencial; e
(d) a resposta ao risco, indicando a decisão gerencial para mitigar os riscos,
a partir de uma abordagem geral e estratégica, considerando as hipóteses
de eliminação, redução, aceitação ou compartilhamento.
Para efeito desta Norma, entende-se por riscos ocorrências,
circunstâncias ou fatos imprevisíveis que podem afetar a qualidade da
informação contábil.
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Procedimentos de controle são medidas e ações estabelecidas para
prevenir ou detectar os riscos inerentes ou potenciais à tempestividade, à
fidedignidade e à precisão da informação contábil, classificando-se em: (a)
procedimentos de prevenção – medidas que antecedem o processamento
de um ato ou um fato, para prevenir a ocorrência de omissões,
inadequações e intempestividade da informação contábil; (b)
procedimentos de detecção – medidas que visem à identificação,
concomitante ou a posteriori, de erros, omissões, inadequações e
intempestividade da informação contábil.
Monitoramento compreende o acompanhamento dos pressupostos
do controle interno, visando assegurar a sua adequação aos objetivos, ao
ambiente, aos recursos e aos riscos.
O sistema de informação e comunicação da entidade do setor público
deve identificar, armazenar e comunicar toda informação relevante, na
forma e no período determinados, a fim de permitir a realização dos
procedimentos estabelecidos e outras
responsabilidades, orientar a tomada
5
de decisão, permitir o monitoramento de ações e contribuir para a
realização de todos os objetivos de controle interno.
Nesse processo, a controladoria governamental aqui definida como a
unidade operacional encarregada das funções de controle interno deve
pautar-se em boas práticas de gestão capazes de prevenir riscos e corrigir
desvios. O responsável pela controladoria governamental é o controlador
geral a quem compete tomar as decisões importantes que orientaram toda
a atividade do sistema de controle interno.
1. Por que controlar? Porque na gestão pública há riscos de uso
ineficiente ou irregular dos recursos e devemos buscar controlá-los para
garantir que o interesse público seja alcançado.
2. O que controlar? Porque é preciso escolher entre as diversas
alternativas possíveis quais serão os objetos de controle. Em outras
palavras, deve-se definir quais os processos de trabalho receberão atenção
do controle interno, sejam relativos a arrecadação de receitas ou a
realização de despesas.
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3. Quando controlar? Porque a oportunidade de exercer o controle faz
muita diferença na gestão de riscos, a qual pode ser prévia à realização do
ato de gestão, concomitante a sua execução, ou subsequente a ele.
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4. Como controlar? Porque deve-se estabelecer a metodologia de
controle a ser usada em cada momento, ou seja, é definir como serão
executadas as atividades de controle.
Conceitos Básicos de Auditoria Governamental
Erro: ato não voluntário, não intencional, resultante de
desconhecimento técnico, imperícia, imprudência, desatenção ou má
interpretação na elaboração de documentos, registros ou demonstrações.
Existe aqui culpa, pois não há intenção de causar dano ao Tesouro.
Fraude: ato voluntário intencional, referente à omissão ou
manipulação de transações, adulteração de documentos, informações,
registros e demonstrações. Existe dolo, pois há intenção de causar dano ao
erário.
Gestão Pública: sempre em prol do interesse coletivo, administração
de pessoas e recursos, baseada nos princípios constitucionais que regem a
Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência e economicidade (LIMPE).
Programa de Auditoria: plano de ação contendo os procedimentos a
serem aplicados nos trabalhos do controlador.
Relatório de Auditoria: documento técnico de que se serve o
controlador para relatar suas constatações, conclusões e recomendações.
Ética Profissional: praticará ato de descrédito o controlador que omitir
fato importante, dele conhecido, mas não evidenciado no relatório.
É fundamental, no entanto, lembrar que o controle interno deve ser
estruturado de modo que os seus custos sejam razoáveis em razão dos
benefícios decorrentes do mesmo. Não seria adequado criar uma atividade
de controle que fosse mais onerosa do que a própria atividade de gestão.
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Controle interno é um processo conduzido pela estrutura de
governança, administração e outros profissionais da entidade, e
desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito à
realização dos objetivos relacionados a operações, divulgação e
conformidade. (COSO, 2013, p.6)
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A segurança razoável na execução das operações, ao invés da
segurança absoluta, se justifica porque o custo do controle não pode ser
maior do que seus benefícios e as atividades de controle não podem ser
empecilho ou causar entrave ao desenvolvimento das operações.
O dinheiro público é usado em razão de três grandes finalidades:
pagar servidores; pagar credores; e pagar fornecedores. Muito pouco é
gasto para além desses objetos.
E nas contratações de serviços ou aquisições de bens, acontece em
várias ocasiões definir a quantidade e a qualidade em razão do interesse de
quem fornece e não, como deveria ser, na medida exata da demanda social
5
ou institucional. Nessas situações, o controlador precisa se posicionar no
sentido de evitar os gastos desnecessários, quando ficar comprovado que
eles não visam atender necessidade de interesse público.
No entanto, esse controlador está subordinado ao governante que
tem o interesse contrariado, de modo que ele pode se sentir constrangido
em adotar tal postura, ou, caso adote, pode ser pressionado a mudar de
ideia, quando não a deixar o cargo. Em regra, os órgãos de controle externo
observam bastante as formalidades processuais que envolvem a gestão,
não se atendo aos aspectos do mérito dos atos administrativos, os quais
são relativos à conveniência e oportunidade. Contudo, realizar um gasto
formalmente perfeito, mas inconveniente ao interesse público é mais
prejudicial que atender aos fins sociais descumprindo formalidades.
Como as instituições de controle externo têm se abstido de controlar
o mérito, a corrupção corre solta sob o manto sagrado dos procedimentos
burocráticos perfeitos. Inobstante, não é missão do controle interno
averiguar formalidades processuais, a ele compete gerenciar riscos e
corrigir desvios e isso não se pode realizar sem adentrar nas questões do
mérito dos atos. O problema reside nesse ponto.
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Os maiores riscos enfrentados pelas instituições públicas no uso dos
recursos orçamentários estão associados ao direcionamento de verbas para
fins privados, aquisições e contratações em volumes ou preços
superdimensionados, ou recebimento em quantidade ou qualidade
inferiores às contratadas.
As atividades do controle interno somam-se às do controle externo
exercido pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, e às
do controle social desempenhado pela cidadania, constituindo-se todos
nos verdadeiros pilares de urna boa administração pública, no processo da
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
Compara-se a um grande guarda-chuva, que abarca todas as atividades,
fazendo o acompanhamento desde o planejamento de sua atuação, ou seja,
desde a elaboração das peças orçamentárias, até o mais simples ato de
gestão, envolvendo tanto bens materiais quanto recursos humanos
utilizados para o funcionamento da máquina pública.
Essa a maneira mais eficiente de se materializar o agir independente
por parte dos servidores, possibilitando-lhes o pleno exercício das
atribuições de seus cargos. Dessa forma, as controladorias exercerão
efetivamente sua finalidade precípua, ou seja, proteger o patrimônio
público, bem como apoiar e auxiliar o gestor no exercício das suas funções
governamentais.
Conclusão
O Controle Interno se configura em um importantíssimo aliado do
gestor, pois sua atuação independente dentro do órgão permite uma base
de dados segura, objetiva e impessoal para a tomada de decisão, de
maneira a estimular a governança a executar atos de maneira eficaz com
foco na coletividade.
É fundamental que as ações de controle interno sejam aperfeiçoadas
de forma contínua e permanente para que se possam atingir níveis
satisfatórios de desempenho e busca de qualidade superior nos serviços
oferecidos aos cidadãos. Na administração Pública os mecanismos de
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controle existentes previnem o erro, a fraude e o desperdício, trazendo
benefícios à sociedade.
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