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EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE DA INCLUSÃO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS/CONFINS PARA O DIREITO PENAL
TRIBUTÁRIO
VALDINEI CORDEIRO COIMBRA: Advogado
exercendo o cargo de Assessor de Procurador-Geral
da CLDF. Mestre em Direito Penal Internacional pela
Universidade de Granada - Espanha. Mestrando em
Direito e Políticas Públicas pelo UNICEUB.
Especialista em Direito Penal e Processo Penal pelo
ICAT/UDF. Pós-graduado em Gestão Policial
Judiciária pela ACP/PCDF-FORTIUM. Professor
Universitário de Direito Penal e Orientação de
Monografia. Delegado de Polícia da PCDF
(aposentado)1.

Noticia o site do Supremo Tribunal Federal que a “Inclusão do ICMS
na base de cálculo do PIS/Cofins é inconstitucional”, decidindo o que
já se consolidava nas instâncias inferiores, sem receptividade na Fazenda
Pública, pois não é lógico pagar PIS e CONFINS sobre patrimônio que não
possui. Vale a pena trazer à colação a referida notícia[1]:
Por maioria de votos, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF), em sessão nesta quarta-feira
(15), decidiu que o Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de
cálculo das contribuições para o Programa de
Integração Social (PIS) e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Ao
finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
574706, com repercussão geral reconhecida, os
ministros entenderam que o valor arrecadado a título
de ICMS não se incorpora ao patrimônio do
1 Já exerceu os cargos de Coordenador da Polícia Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal (COPOL/CLDF),
Chefe de Gabinete da Administração do Varjão-DF. Chefe da Assessoria para Assuntos Especiais da PCDF. Chefe da
Assessoria Técnica da Cidade do Varjão - DF; Presidente da CPD/CGP/PCDF. Assessor Institucional da PCDF. Secretário
Executivo da PCDF. Diretor da DRCCP/CGP/PCDF. Diretor-adjunto da Divisão de Sequestros. Chefe-adjunto da 1ª
Delegacia de Polícia. Assessor do Departamento de Polícia Especializada - DPE/PCDF. Chefe-adjunto da DRR/PCDF.
Analista Judiciário do TJDF. Agente de Polícia Civil do DF. Agente Penitenciário do DF. Policial Militar do DF.
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contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base
de cálculo dessas contribuições, que são destinadas
ao financiamento da seguridade social.
Prevaleceu o voto da relatora, ministra Cármen
Lúcia, no sentido de que a arrecadação do ICMS não
se enquadra entre as fontes de financiamento da
seguridade social previstas nas Constituição, pois não
representa faturamento ou receita, representando
apenas ingresso de caixa ou trânsito contábil a ser
totalmente repassado ao fisco estadual. A tese de
repercussão geral fixada foi a de que “O ICMS não
compõe a base de cálculo para fins de incidência do
PIS e da Cofins”. O posicionamento do STF deverá
ser seguido em mais de 10 mil processos
sobrestados em outras instâncias.
Além da presidente do STF, votaram pelo
provimento do recurso a ministra Rosa Weber e os
5
ministros Luiz
Fux, Ricardo Lewandowski, Marco
Aurélio e Celso de Mello. Ficaram vencidos os
ministros Edson Fachin, que inaugurou a divergência,
Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.
O recurso analisado pelo STF foi impetrado pela
empresa Imcopa Importação, Exportação e Indústria
de Óleos Ltda. com o objetivo de reformar acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que
julgou válida a inclusão do ICMS na base de cálculo
das contribuições.
Votos
O julgamento foi retomado na sessão de hoje
com o voto do ministro Gilmar Mendes, favorável à
manutenção do ICMS na base de cálculo da Cofins.
O ministro acompanhou a divergência e negou
provimento ao RE. Segundo ele, a redução da base
de cálculo implicará aumento da alíquota do PIS e da
Cofins ou, até mesmo, a majoração de outras fontes
de financiamento sem que isso represente mais
5
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eficiência. Para o ministro, o esvaziamento da base
de cálculo dessas contribuições sociais, além de
resultar em perdas para o financiamento da
seguridade social, representará a ruptura do próprio
sistema tributário.
Último a votar, o ministro Celso de Mello, decano
do STF, acompanhou o entendimento da relatora de
que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e
da Cofins é inconstitucional. Segundo ele, o texto
constitucional define claramente que o financiamento
da seguridade social se dará, entre outras fontes, por
meio de contribuições sociais sobre a receita ou o
faturamento das empresas. O ministro ressaltou que
só pode ser considerado como receita o ingresso de
dinheiro que passe a integrar definitivamente o
patrimônio da empresa, o que não ocorre com o
ICMS, que é integralmente repassado aos estados ou
ao Distrito Federal.
Modulação
Quanto à eventual modulação dos efeitos da
decisão, a ministra Cármen Lúcia explicou que não
consta no processo nenhum pleito nesse sentido, e a
solicitação somente teria sido feita da tribuna do STF
pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Não
havendo requerimento nos autos, não se vota
modulação, esclareceu a relatora. Contudo, ela
destacou que o Tribunal pode vir a enfrentar o tema
em embargos de declaração interpostos com essa
finalidade e trazendo elementos para a análise.
Resta agora verificar as consequências da decisão no âmbito do
Direito Penal Tributário, pois muitos empresários respondem a ações
penais, outros até mesmo foram condenados por terem excluído da base
do cálculo do PIS/CONFIS o ICMS, sendo-lhes imputados o art. 1º, inc. II,
da Lei n. 8.137/90, que tem a seguinte teor:
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Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária
suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
[....]
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo
elementos inexatos, ou omitindo operação de
qualquer natureza, em documento ou livro exigido
pela lei fiscal;
Ora, se a decisão do STF entendeu que o ICMS não pode integrar a
base de cálculo do PIS e CONFIS, significa dizer que o crédito constituído
definitivamente, que fez incidir o ICMS na base de cálculo do PIS e
COFINS, e que tem como consequência a caracterização do crime
tributário, consoante Súmula Vinculante n. 24 do STF, tal conduta por parte
da Fazenda Nacional deve ser revista, com o recálculo do tributo
recortando o ICMS de tais créditos, para ao final constituí-lo novamente.
Neste sentido, para os casos
concretos em que o crédito tributário
5
objeto da ação penal foi reduzido em face da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da CONFINS, uma vez declarada a inconstitucional a
sua inclusão, o crime deixa de existir, pois não tem mais materialidade. A
redução do tributo, nestes termos, não implica em conduta criminosa, mas
sim um direito do contribuindo, agora reconhecido pela Suprema Corte.
Assim, nestas hipótese específica, não há outra solução senão a de
trancar as ações penais em curso, uma vez que, consoante Súmula
Vinculante n. 24 do STF, não há materialidade do delito. Para os casos em
que já existem condenações transitadas em julgado, deve o juiz da
execução criminal extinguir a punibilidade, pois a decisão do Supremo
tornando inconstitucional a inserção do ICMS na base de cálculo do PIS e
da CONFINS deve ser aplicada de forma retroativa uma vez que é
benéfica para o acusado ou condenado, pois torna a conduta que antes
era crime em conduta lícita.
No nosso entendimento, mesmo que o STF, em sede de embargos de
declaração, faça a modulação dos efeitos da decisão, o que será certo
tendo em vista a manifestação da Ministra Carmem Lúcia, entendemos que
7
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na esfera penal a decisão da Suprema Corte deve retroagir, pois equiparase à causa de extinção de punibilidade pela abolitio criminis, pois o que
antes era considerado ilícito (excluir da base de cálculo do PIS e COFINS
o ICMS) passou a ser licito, ou seja, se uma lei tipifica um crime e
posteriormente o STF a considera inconstitucional, não há como modular
os efeitos dessa decisão na esfera penal, apenas para garantir que
aqueles que foram condenados na sua vigência continuem executando a
pena. Seria muita injustiça da mais alta Corte de Justiça.
NOTA:
[1] Disponível
em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338
378&tip=UN . Acesso em 16 mar. 2017.
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COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
PROCESSUAIS NO CPC/15

E

OS

PRESSUPOSTOS

VICENTE FÉRRER DE ALBUQUERQUE
JÚNIOR: Procurador da Fazenda Nacional.
Pós-graduado em Direito Tributário e em Direito
Processual Civil. Bacharel em direito pela
Universidade Católica de Pernambuco.
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RESUMO: Na sistemática do Novo CPC, as conhecidas condições da
ação, interesse de agir e legitimidade para a causa, passaram a constar
como pressupostos processuais. Para tanto, ausente qualquer dos dois
requisitos, o juiz deverá indeferir a petição inicial, independente da citação
da parte contrária. No que toca a possibilidade jurídica do pedido, teremos
sua análise detalhada quando do exame de mérito. Para estabelecer o
juízo destinado ao julgamento das causas, o CPC/15 estabeleceu critérios
específicos para o exercício da jurisdição, dividindo a competência nos
critérios objetivo, funcional e territorial. Por sua importância, a relação entre
os sujeitos processuais foi bem delimitada, com regras claras e conceitos
bem construídos, estabelecendo
possibilidades para que um terceiro
5
estranho a relação jurídica possa atuar na via judicial do processo em
curso.
PALAVRAS-CHAVE: Pressupostos processuais. Legitimidade. Interesse
de agir. Competência. Novo Código de Processo Civil.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1) Pressupostos processuais no Código de
Processo Civil de 2015. 1) A – Interesse de agir. 1) B – Legitimidade para a
causa. 1) C – Possibilidade Jurídica do Pedido analisada no exame de
Mérito. 1) D – Carência de ação. Indeferimento. Momento da aferição. 2) O
instituto e a delimitação da Competência no Código de Processo Civil de
2015. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

INTRODUÇÃO
Do conceito de processo como um procedimento em contraditório,
temos a primazia da jurisdição, exercida pelo Estado, que exerce o papel
de terceiro equidistante as partes, sendo o responsável por criar a norma
jurídica entre as partes.
9
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A competência para julgar o processo é delimitada por regras
jurídicas legais, específicas, que restaram bem delineadas, sendo fixada
na data da propositura da ação. Diferentemente do CPC/73, no atual a
parte poderá alegar tanto a incompetência relativa quanto a absoluta por
meio de preliminar na sua contestação, extinguindo assim a exceção de
incompetência, que se utilizou na alegação da incompetência relativa.
Nas conhecidas condições da ação o CPC/15 inova ao credenciar a
possibilidade jurídica do pedido como matéria atinente ao mérito,
mantendo a legitimidade e o interesse de agir, nas modalidades
necessidade e utilidade, como pressupostos processuais que a parte
deverá preencher para ver seu processo regularmente encaminhado.
Nesse sentido os dois pressupostos processuais que, caso
ausentes, ensejaram a inépcia da petição inicial, tendo por consequência
seu inevitável indeferimento, sem exame de mérito.
Legitimidade e interesse de agir, na medida disposta no art. 17 do
CPC/15, são requisitos conhecíveis de ofício pelo magistrado, permitindo a
extinção do processo sem análise de mérito, conforme preceitua o art. 485,
inc. VI. Especificamente, esta decisão, que extingue o processo sem
exame de mérito, faz coisa julgada meramente formal, possibilitando a
parte sanar o vício e ingressar com nova demanda.
Observada a presença dos pressupostos recursais de
admissibilidade e desenvolvimento do processo, passa-se a citação da
parte demanda, podendo haver hipóteses onde um terceiro demonstre
interesse, na maioria das vezes jurídico, em compor a lide.
Nesse viés, as chamadas intervenções de terceiro ganharam nova
roupagem, tendo sido mantidas algumas como: assistência simples e
litisconsorcial; denunciação da lide; chamamento ao processo e o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica. As novidades ficam por
conta da figura do amicus curiae como intervenção de terceiros, a extinção
da oposição e uma releitura da nomeação a autoria como obrigação do
demandado de alegar quando da elaboração de sua contestação.
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De importância salutar, a definição dos critérios de competência
para julgamento, com o preenchimento dos pressupostos processuais em
busca de um provimento jurisdicional de mérito, dando a possibilidade de
terceiros fazerem parte do rito desenvolvido, faz da prestação jurisdicional
um meio mais democrático, acessível e eficiente.
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1) Pressupostos processuais no Código de Processo Civil de
2015.
Inicialmente, importa destacar que a jurisdição há muito deixou de
ser um mero instrumento para solucionar conflitos, tendo função destacada
na criação, consolidação de entendimentos e evolução do direito.
Nas palavras de Angélica Feijó[1] a “decisão judicial, que é o
produto da atividade jurisdicional, atualmente, possui dois endereços
diferentes: um para o caso concreto – quando proporciona a tutela do
direito, mediante processo justo – e outro, para a ordem jurídica –
consubstanciada na atividade interpretativa do juiz”.
5

Desse modo, o juiz deixa de ser mero aplicador do direito, incidindo
a norma jurídica no caso concreto, para reconstruir o direito, com foco na
sua constitucionalização, raciocínio lógico-argumentativo e a prevalência
da unidade e coerência do direito.
Delineando o tema, Alexandre Câmara[2] define jurisdição
como: “função estatal de solucionar as causas que são submetidas ao
Estado, através do processo, aplicando a solução juridicamente correta”.
Em que pese inexistir a expressão condições da ação no CPC/15, o
seu art. 17[3] exige legitimidade e interesse para a parte postular em juízo.
Dito isto, passa-se ao estudo das condições da ação em espécie,
tratadas como pressupostos processuais no âmbito do CPC/15.
1) A – Interesse de agir.
Aqui devemos focar no binômio necessidade e adequação. O
procedimento jurisdicional deve ser necessário para possibilitar eficácia ao
11
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direito da parte; bem como deverá ser adequado o pedido, a causa de
pedir e o procedimento escolhido pelo autor. Conforme nos ensina
Chiovenda[4], “é possível afirmar que o interesse de agir consiste nisso,
que, sem a intervenção dos órgãos jurisdicionais, o autor sofreria dano
injusto”. Citando Ada Pellegrini Grinover, Renan Thamay[5] destrincha
justamente o conceito de adequação como modo de interpretar o interesse
de agir da parte:
Ada Pellegrini Grinover ensina que, embora nem
sempre claramente apontado, outro requisito exsurge,
para a configuração do interesse de agir: a
adequação do provimento e do procedimento. O
Estado nega-se a desempenhar sua atividade
jurisdicional até o final, quando o provimento pedido
não é adequado para atingir o escopo, no caso
concreto.
De início, ensina LIEBMAN[6], “o interesse de agir é representado
pela relação entre a situação antijurídica denunciada e o provimento que
se pede para debelá-la mediante a aplicação do direito; devesse essa
relação consistir na utilidade do provimento, como meio para proporcionar
ao interesse lesado a proteção concedida pelo direito. [...] O interesse de
agir é em resumo, a relação de utilidade entre a afirmada lesão de um
direito e o provimento de tutela jurisdicional pedido”.
Quando se pensa no interesse de agir, como pressuposto
processual, deve-se atentar que não basta infirmar uma lesão ou ameaça a
um direito posto, pelo contrário, é indispensável que o autor vem a pedir o
remédio adequado para sanar a violação, sob pena de ser extinto sem
julgamento de mérito por inadequação da via eleita[7]. Assim, a adequação
do procedimento ao direito postulado é uma condição da ação, sob pena
de carência por falta de interesse de agir, com a consequente extinção
sem exame de mérito.
Conforme Dinamarco[8], “embora o Estado tenha interesse no
exercício da jurisdição, não lhe convém acionar o aparato judiciário sem
que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil”. Explicando o
tema com brilhantismo, o professor Alexandre Câmara[9] nos ensina que o
12
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interesse de agir está intimamente relacionado a possibilidade de melhoria
na situação jurídica do demandante, pois: “aquele que vai a juízo em busca
de providência inútil não tem interesse de agir e, por isso, verá o processo
extinto sem resolução de mérito”.
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Seguindo adiante, há o interesse necessidade quando verificarmos
que o direito material postulado não poderia ser efetivado sem a demanda
de tutela jurisdicional. Em termos gerais, faltará interesse-necessidade
quando for possível a realização do direito material independente do
processo, sendo o caso de cobrança de dívida ainda imexível, como
aquelas que possuem data futura de vencimento da obrigação.
Em conclusão, podemos finalizar que o interesse processual se
caracteriza, em em ultima análise, no “binômio necessidade-adequação;
'necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de
provimento e procedimento desejados"[10].
Em arremate, no julgamento do pedido de Suspensão de Tutela
5
Antecipada nº 473/MG[11], o STF entendeu que: “O prejuízo jurídico, que
confere interesse de agir, deve ser de natureza objetiva e prática, e não
meramente subjetiva e hipotética. É sob o ângulo prático que se afere a
ocorrência da utilidade, que, juntamente com a necessidade, conforma o
interesse de agir e de recorrer.”
1) B – Legitimidade para a causa.
Na definição de Alexandre Câmara[12], legitimidade “é a aptidão
para ocupar, em um certo caso concreto, uma posição processual
ativa”. Referida condição é essencial não só para demandar em juízo,
retirando a inércia da jurisdição, mas também para praticar quaisquer atos
que importem o exercício do direito de ação.
Assim, o ato processual somente poderá ser considerado válido
caso tenha sido praticado por alguém legitimado a fazê-lo. É comum a
legitimidade ser direcionada aos sujeitos da relação jurídica, sendo
classificada como ordinária. Entretanto, a legitimidade poderá ser atribuída
a quem não é sujeito da relação jurídica deduzida no processo, conforme
apregoa o art. 18 do CPC/15[13].
13
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Dessa forma, quando houver autorização do ordenamento jurídico,
será possível ir a juízo pleiteando direito alheio em nome próprio,
possibilitando ao substituído a atuação como assistente litisconsorcial,
como no caso da atuação das entidades de classe na defesa de interesses
de seus membros ou associados (art. 5º, inc. LXX, b, CRFB/88[14]).
Também teremos a legitimação extraordinária pela via do negócio
processual, quando as partes titulares da relação jurídica celebram negócio
processual transferindo a um terceiro a legitimidade para ir a juízo defender
seu direito, conforme exemplificado pelo professor Alexandre Câmara[15]:
Imagine-se, por exemplo, a seguinte hipótese:
uma pessoa jurídica celebra, com uma operadora de
planos de saúde, contrato cujo objeto é assegurar
assistência médica e hospitalar a seus empregados e
dependentes, e se inclui, no contrato, cláusula que
autoriza a pessoa jurídica contratante a demandar,
em nome próprio, na defesa dos direitos dos seus
empregados e dependentes. Neste caso, a pessoa
jurídica contratante poderia, graças à legitimidade
extraordinária negocial, ajuizar demanda em face da
operadora do plano para, por exemplo, exigir desta
que custeie um tratamento ou uma intervenção a que
o beneficiário faria jus.
Assim, por determinação legal ou negócio processual, ocorrida a
substituição, o legitimado extraordinário atuará em nome próprio na defesa
de interesse alheio.
1) C – Possibilidade Jurídica do Pedido analisada no exame de
Mérito.
Na toada das novidades inseridas no novo CPC temos o
deslocamento da aferição da possibilidade jurídica do pedido, antes
analisada conforme as afirmações dispostas pelo autor, agora foi alocada
quando da análise da matéria de mérito, conforme art. 487, inc. I.
Há bem da verdade, quando o julgador se pronuncia pela
impossibilidade de determinado pleito ser apreciado em juízo, estará, de
14
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fato, reconhecendo a improcedência do pedido, com a consequente
declaração de inexistência do direito material pleiteado em juízo. Cesar
Peluso discorre com maestria sobre o tema:
“dissimula a verdadeira natureza do fenômeno,
coisa em que já atinou a doutrina. ‘A impossibilidade
jurídica é também uma das formas de improcedência
prima facie’ (Calmon de Passos e Donaldo Annelin).
Na verdade, dizer que determinado pedido não pode
ser objeto de decisão jurisdicional de mérito, ou que
não pode ser conhecido por força de expressa
vedação
do
ordenamento
jurídico,
significa
reconhecer que não pode ser acolhido, por clara
inexistência do direito subjetivo material que pretenda
tutelar. Mas isto em nada difere dos juízos ordinários,
de improcedência da ação, em que se rejeita o pedido
por inexistência do direito substancial, que se não
irradia porque não há regra jurídica que, incidindo
5
sobre os fatos
provados, produza o efeito pretendido,
ou porque não se prova suporte fático sobre o qual
incida regra jurídica existente.” (JTACSP, 81:283)
Dessa forma, o CPC/15 avança nesta matéria, acolhendo as críticas
e observações dos juristas quanto a íntima relação entre a aferição do
pedido ser juridicamente possível e o próprio exame do mérito do direito
material posto na demanda.
1) D – Carência de ação. Indeferimento. Momento da aferição.
Tal qual disposto no ordenamento jurídico anterior, estando
ausentes quaisquer dos pressupostos processuais – legitimidade para a
causa ou interesse de agir – haverá a extinção do processo sem
julgamento do mérito, conforme art. 485, inc. VI[16].
Quanto ao momento de verificar o preenchimento das condições da
ação, foi adotada a teoria da asserção, segundo a qual será legítimo e terá
interesse de agir aquele que comprovar, por suas alegações, na petição
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inicial, ser legitimado para a causa, sendo a movimentação do Poder
Judiciário necessária e adequada para perseguir o direito violado.
Com didática, Alexandre Câmara[17] aponta que:
A aferição das “condições da ação” se faz
através de uma técnica conhecida como teoria da
asserção. Não obstante este nome, e uso
consagrado, não se está aí diante de uma verdadeira
teoria, mas de uma técnica para verificação da
presença das “condições da ação”. Asserção, como
cediço, significa afirmação, e daí vem o nome desta
técnica, por força da qual as “condições da ação”
devem ser examinadas in statu assertionis, isto é, no
estado das afirmações feitas pela parte em sua
petição.
O julgador fará uma análise se, consideradas verdadeiras as
alegações postas, seria o caso de acolher a pretensão deduzida.
Interessante notar que a análise da existência ou não dos
pressupostos processuais poderá ser feita de ofício ou por provocação, em
qualquer tempo ou grau de jurisdição, sendo matéria de ordem pública,
conforme art. 485, § 3º do CPC/15[18]. Contudo, havendo o exame do
material fático probatório, com o fito de verificar a veracidade das
informações constantes da inicial, estaremos lidando com um julgamento
de mérito, pela improcedência ou não do pedido. Somente quando
analisado pelas simples alegações do autor, visto que é carente de
legitimidade para a causa ou não é necessário ou adequado o
procedimento, faltando interesse processual, é que haverá a extinção sem
exame do mérito.
Nessa toada, recebendo a petição inicial na forma proposta pelo
autor, antes mesmo da citação do sujeito passivo, o juiz considerará como
se fossem verdadeiras as alegações, tendo em vista auferir se a parte
preenche todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento
válido e regular do processo. A exceção ficará por conta dos fatos notórios,
16
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que são conhecidos de todos, inclusive do juiz, independentemente de
provas ou alegações.
2) O instituto e a delimitação da Competência no Código de
Processo Civil de 2015.
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O juiz será competente quando, através da lei ou da constituição,
lhe for atribuída a função de compor conflitos de interesse relacionados à
determinada causa, nos limites em que cada órgão exercerá seu poder
jurisdicional. Em relação ao instituto da competência, o Professor Araken
de Assis[19] nos ensina que:
(...) parece fácil distinguir a jurisdição da
competência. Aquela é o poder abstrato atribuído ao
conjunto de órgãos jurisdicionais; esta, a fixação
específica do poder no órgão. Tende a doutrina,
universalmente, à consideração de que a
competência é a medida da jurisdição. Esta simpática
e expressiva
5 fórmula se ostenta algo impropria, na
realidade, pois o poder exercitado por cada órgão
timbra pela mesma qualidade e quantidade, ou seja,
não se distingue nas ‘medidas’, conquanto recaia
sobre lides diferentes. Na verdade, a competência
impõe limites ao juiz, para que ele possa
legitimamente exercitar seu poder jurisdicional.
Dessa forma, a competência poderá ser dividida de acordo com três
limites, quais sejam: o objetivo, o funcional e o territorial.
Como critério objetivo de repartição da competência poderá definir
os seguintes:
a)
Em razão da pessoa: quando a condição de ser parte atrai o
feito para determinado órgão julgador, como acontece quando é
parte a Fazenda Pública, atraindo o julgamento para a vara
especializada;
b)
Em razão da matéria: será analisada a natureza jurídica da
matéria discutida nos autos, como nas ações que envolvem
direito de família;
17
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c)

Em razão do valor da causa: ocorrerá sempre que o juízo
competente for estabelecido de acordo com o valor dado a causa
em julgamento, como nos casos submetidos ao rito dos juizados
especiais.

Em relação ao critério funcional, a competência será definida de
acordo com a função exercida pelo órgão dentro da estrutura jurisdicional,
podendo ser classificada como horizontal – sempre que relacionadas a
órgãos de mesmo nível hierárquico, apesar das atribuições diferentes – ou
vertical – quando os órgãos jurisdicionais ocuparem instâncias de
julgamento diferentes.
Por fim, quanto ao critério territorial, teremos a regra geral, várias
exceções e casos específicos para a definição da competência. Vejamos.
Pela regra geral, quando envolver direito pessoal ou real sobre bens
móveis, será proposta a demanda no foro do domicílio do réu, conforme
art. 46[20] de CPC/15. Nas situações práticas, tendo o réu mais de um
domicílio, a competência será fixada de acordo com a escolha do autor.
Caso encontre-se em local incerto ou não sabido, o réu será demandado
onde for encontrado ou no domicílio do autor. Na ocasião do réu não ter
domicílio ou residência no Brasil caberá ao foro de domicílio do autor.
Quando houver dois ou mais réus com domicílios diferentes, a
competência recairá sobre aquele eleito pelo autor para iniciar a demanda
judicial. No caso específico da competência territorial na execução fiscal,
teremos três possibilidades, no foro do: domicílio do réu, na sua residência
ou no lugar onde for encontrado.
Nas ações fundadas em direitos reais sobre bens imóveis, nos
termos do art. 47[21] do CPC, será competente o foro da situação da coisa,
entretanto poderá recair no foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição
caso o litígio não recaia sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão,
divisão ou demarcação de terras e nunciação de obra nova.
Na ação de herança, na forma estabelecida pelo art. 48[22] do CPC,
caberá ao foro do domicílio do autor da herança, ainda que o falecimento
tenha ocorrido no estrangeiro. Na hipótese de inexistência do domicílio
18
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imóveis ou, não havendo, no foro de qualquer bem existente.
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Na hipótese de réu incapaz, o art. 50[23] do CPC/15 estabelece a
competência do foro de domicílio do seu representante (caso
absolutamente incapaz) ou assistente (quando relativamente incapaz).
Quando a União for autora ou assistente, na forma do art. 51[24] do CPC,
a competência recairá no foro do domicílio da outra parte, no do ato ou fato
que originou a ação, no de situação da coisa ou no Distrito Federal.
Quando for parte Estado da Federação[25] ou o Distrito Federal, além das
já comentadas, também será competente a capital dos Estados.
Tratando-se de ações de família, na forma do art. 53[26] do CPC/15,
como divórcio ou aquelas envolvendo união estável, será competente o
foro do domicílio do guardião do filho incapaz; não havendo, do último
domicílio do casal ou do domicílio do réu, caso nenhuma das partes resida
no antigo domicílio do casal. No caso da ação de alimentos, a competência
restou destinada ao foro da residência
ou domicílio do alimentando, aquele
5
que precisa e solicita os alimentos.
Em andamento, as ações em que for ré pessoa jurídica deverão ser
propostas no foro da sede da empresa, onde se achar a agência ou
sucursal, nos atos delas originados. Em relação aos entes
despersonalizados, será competente o foro onde exerce suas atividades.
Nas ações de exigir cumprimento, a competência recairá no foro destinado
a satisfazer a obrigação. No caso da ação envolver direito previsto no
Estatuto do Idoso, a competência será no foro de sua residência. Por fim,
no que se refere a ação de reparação por dano oriundo de ato praticado
em razão do ofício, a competência será do foro da sede da serventia
notarial ou de registro.
Na hipótese da ação de reparação de dano e naquelas em que for
réu administrador ou gestor de negócios alheio, o foro competente é
aquele do lugar do ato ou fato para a ação. No caso de ação de reparação
de dano sofrido em razão de delito ou acidentes de veículos ou aeronaves,
a competência, estabelecida por eleição, caberá ao foro do domicílio do
autor ou do local do fato.
19
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Tendo a competência implicações no próprio juízo natural para
solucionar a lide, o CPC/15 trás requisitos e condições próprios para que
seja estabelecido o órgão jurisdicional próprio e competente para analisar e
julgar a lide. Analisando o tema, quanto a delimitação e estabelecimento do
juízo competente para julgar determinada lide, restou consignado no
STJ[27] a relatividade do princípio da identidade física do juiz ainda sob a
égide do CPC/73, lembrando que o novo CPC/15 não trás regra
semelhante, extirpando tal ideia do ordenamento jurídico, pelo que o juiz
que presidiu a instrução não será obrigatoriamente o mesmo que proferirá
o julgamento:
"3. Conforme jurisprudência consolidada, o
princípio da identidade física do juiz não possui
caráter absoluto, podendo ser mitigado em
situações de afastamento legal do magistrado e
desde que não implique prejuízo às partes. 4. O
princípio da identidade física do juiz deve ser aplicado
de forma conjunta com as demais regras e princípios
do processo civil, tais como o do juiz natural,
consagrado pelo art. 5º, LIII, da CF/1988, que
estabelece que ninguém será julgado senão por
autoridade competente, imparcial e aleatória. 5. Os
juízes convocados em segundo grau exercem suas
funções interinamente, não ficando vinculados ao
julgamento de todos os processos que receberam
durante o período de substituição após cessada a
convocação. (...) 8. O princípio da identidade física do
juiz, consubstanciado no art. 132 do CPC/1973, prevê
que o juiz que concluir a instrução processual será o
competente para julgar o litígio. Trata-se da
vinculação do magistrado ao feito em virtude da
sua participação na colheita da matéria
probatória, hipótese que não é a dos autos. 9. Não
é possível atribuir interpretação extensiva ao princípio
da identidade física do juiz para criar regra de
competência funcional e, portanto, absoluta não
prevista em lei.10. A participação de juiz de primeiro
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grau em julgamento colegiado de tribunal estadual,
após cessada a validade de sua convocação, implica
nulidade absoluta, insuscetível de convalidação, que
deve ser declarada de ofício, em qualquer tempo e
grau de jurisdição.
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Não obstante, mesmo quando estávamos ainda sob a égide do
CPC/73, havia controvérsia entre os doutrinadores se a identidade física do
juiz seria um princípio ou mera técnica processual, conforme ensina
Marinoni[28]:
O instituto da identidade física é relevante para o
regular fechamento da atividade jurisdicional de
primeiro grau e, por isso então deve ser confirmado
como verdadeiro princípio processual, ao passo que
considerado não em si mesmo, mas no seu
complexo, organizado em sistema dentro da estrutura
processual, decorrente de uma evolução (processual)
histórica, 5 com vista ao direito e precípuo
funcionamento desta estrutura, garantindo às partes
uma solução razoavelmente rápida e coerente da
causa posta.
Seguindo o rito já delineado os professores Leonardo Cunha e
Fredie Didier[29], debruçando-se no tema referente a extinção do princípio
da identidade física do juiz, inclusive na via recursal dos embargos de
declaração, entendem que:
...o CPC de 1973, que previa a regra da
identidade física do juiz para julgamento quando
tivesse encerrada a instrução, não estabelecia a
aplicação da identidade física aos embargos
declaratórios. O CPC de 2015, que não prevê a regra
da identidade física do juiz, com mais razão não
impõe que os embargos de declaração sejam
examinados e julgados pelo mesmo juiz.
Com a rápida explanação dos requisitos e da disposição das regras
para definir o foro competente para determinada causa não se pretendeu
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esgotá-los, mas, tão somente, apresentar um novo viés interpretativo
advindo do Novo CPC/15, com o objetivo de possibilitar a regras claras e a
diminuir as dúvidas quanto ao foro competente para julgamento.
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CONCLUSÃO
O Código de Processo Civil promulgado em 2015 inaugura uma
nova forma de perceber e agir no rito processual. Para tanto, estabelece
um processo sincrético, com o fortalecimento da boa-fé processual,
cooperação e decisões que não surpreendam as partes.
Nessa toada, na esteira das novidades advindas com o CPC/15,
temos a nova disposição dos pressupostos processuais. Com isso, foram
divididos em legitimidade e interesse de agir. Em relação este, será aferido
o interesse de agir de acordo com a necessidade de buscar o provimento
jurisdicional e a utilidade, a melhoria na esfera jurídica do demandante, que
poderá advir da decisão judicial. Quanto aquela, poderá ser definida como
a aptidão para demandar e ser demandado em juízo, podendo ser
ordinária ou extraordinária, quando a parte vai a juízo em nome próprio
para a defesa de interesse alheio, sempre advinda de lei ou negócio
processual.
No CPC/73 a possibilidade jurídica do pedido era entendida como
uma condição da ação. Entrementes, com o Novo CPC, passou a ser
tratada como matéria atinente ao mérito, com base na teoria da asserção,
segundo a qual o julgador deverá analisar a presença dos pressupostos
processuais quando da interposição da ação, tomando por verdadeiras as
alegações do autor.
Estando ausentes quaisquer dos pressupostos processuais, será
extinto o processo em exame de mérito, por carência de ação, caso seja
constatado in status assertinonis, ou seja, pela análise inicial do julgador a
partir das alegações postas pelo autor na petição inicial. Contudo,
estaremos lidando com a extinção do processo com exame de mérito
sempre que houver a necessidade de instrução probatória para que se
conclua pela carência de ação, sendo forçoso concluir tratar-se de
inevitável exame de mérito da matéria posta em juízo.
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Em continuidade, será determinada a competência para julgar a
causa de acordo com o disposto em lei ou na constituição, quando lhe for
atribuída a função de compor conflitos de interesse relacionados à
determinada causa, nos limites em que cada órgão exercerá seu poder
jurisdicional. Ademais, a competência poderá ser repartida pelos critérios:
objetivo (em razão da pessoa, da matéria ou do valor da causa), funcional
e territorial.
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Conclui-se os pressupostos processuais e as regras de competência
passaram por certa evolução com o advento do CPC/15, que adotou a
teoria da asserção, possibilitando que os vícios de forma fossem sanados
pelo interessado para que se analise judicialmente a questão provocada
mediante ação no Poder Judiciário.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO,
Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora
5
Revista dos Tribunais, 2017.
ASSIS, Araken de. Manual da execução. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2005.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa
do Brasil. Brasília, DF.
BRASIL. Lei Federal n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código
Civil, Brasília, DF.
BRASIL. Lei Federal n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de
Processo Civil, Brasília, DF.
CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. São
Paulo: Atlas, 2017.
CHIOVENDA, Guiseppe. Instituições de Direito
Civil. Tradução: J. G. Menegale. São Paulo: Saraiva, 1995.

Processual

23
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

www.conteudojuridico.com.br

CINTRA-GRINOVER-DINAMARCO, Teoria Geral do Processo, 15.ª
ed. rev. at., São Paulo: Malheiros, 1999.
DIDIER JÚNIOR, Fredie. Parte Geral – Coleção Novo CPC doutrinas
selecionadas. Salvador: Editora Juspudium. 2016.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 884 de 15/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito
Processual Civil. Volume 3. Salvador: JusPodivm, 2016. Pág. 265.
DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução Civil. 7.ª ed. São Paulo:
Malheiros Editores, 2000, pág. 406.
LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil,
tradução e notas de Cândido Rangel Dinamarco, 2.ª ed., Rio de Janeiro:
Forense, 1985.
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO,
Daniel. Novo curso de processo civil. São Paulo: RT, 2015, Vol. 1,
Teoria do Processo Civil.
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual
Civil.Salvador: Editora Juspodivm, 2016.
STF – Suspensão de Tutela Antecipada nº 473/MG (994126208.2010.1.00.0000) – Relator: Ministro CEZAR PELUSO, julgado em 28 de
fevereiro de 2011.
STJ – REsp 1476019/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018.
NOTAS:
[1] DIDIER JÚNIOR, Fredie. Parte Geral – Coleção Novo CPC
doutrinas selecionadas. Salvador: Editora Juspudium. 2016. Pág. 211.
[2] CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro.
São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 33.
[3] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e
legitimidade.

24
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

www.conteudojuridico.com.br

[4] CHIOVENDA, Guiseppe. Instituições de Direito Processual
Civil. Tradução: J. G. Menegale. São Paulo: Saraiva, 1995.
[5] DIDIER JÚNIOR, Fredie. Parte Geral – Coleção Novo CPC
doutrinas selecionadas. Salvador: Editora Juspudium. 2016. Pág. 268.
[6] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil, tradução
e notas de Cândido Rangel Dinamarco, 2.ª ed., Rio de Janeiro: Forense,
1985, pp. 155/156 – Tradução

Boletim Conteúdo Jurídico n. 884 de 15/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

[7]Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
[8] CINTRA-GRINOVER-DINAMARCO, Teoria Geral do Processo, 15.ª
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constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos
interesses de seus membros ou associados;
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§ 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de
qualquer deles.
§ 2o Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser
demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor.
§ 3o Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação
será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora
do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.
§ 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão
demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.
§ 5o A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de
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[21] Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é
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§ 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação
da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.
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[22] Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o
competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de
disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha
extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o
óbito tenha ocorrido no estrangeiro.
Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é
competente:
I - o foro de situação dos bens imóveis;
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II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes;
III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens
do espólio.
[23] Art. 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de
domicílio de seu representante ou assistente.
[24] Art. 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas
em que seja autora a União.
Parágrafo único. Se a União
for a demandada, a ação poderá ser
5
proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que
originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal.
[25] Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas
em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.
Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a
ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência
do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na
capital do respectivo ente federado.
[26] Art. 53. É competente o foro:
I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e
reconhecimento ou dissolução de união estável:
a) de domicílio do guardião de filho incapaz;
b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz;
c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo
domicílio do casal;
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II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se
pedem alimentos;
III - do lugar:
a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;
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b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a
pessoa jurídica contraiu;
c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade
ou associação sem personalidade jurídica;
d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe
exigir o cumprimento;
e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito
previsto no respectivo estatuto;
f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de
reparação de dano por ato praticado em razão do ofício;
IV - do lugar do ato ou fato para a ação:
a) de reparação de dano;
b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios;
V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação
de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive
aeronaves.
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CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018.
[28] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz;
MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. São Paulo: RT, 2015,
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[29] DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de
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RESUMO[1]: O presente trabalho visa a tratar a descriminalização do
aborto e a autodeterminação da mulher ao próprio corpo. Passa por uma
fase introdutória, que objetiva relatar sobre o crime da prática do aborto no
Código Penal Brasileiro, elencados nos artigos 124 e 126, que preveem a
ilicitude do ato realizado com ou sem o consentimento da mulher, assim
como o artigo 128, que possui a previsão da excludente de ilicitude,
quando o aborto é praticado por médico nos casos de aborto necessário ou
se a gestação é resultante de estupro. Ainda, relata o julgamento da Ação
de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 54, do Supremo
5
Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do delito,
descaracterizando a conduta típica dos artigos 124,126 e 128, I e ll, todos
do Código Penal, quando o caso em tela for de feto anencefálico. A seguir,
é realizada uma breve análise da influência das Conferências Mundiais nos
direitos sexuais e reprodutivos da mulher, são examinados os princípios
fundamentais elencados na Constituição Federal que atribuem garantias
fundamentais às mulheres, bem como os direitos reprodutivos a elas
assegurados. Após, o presente trabalho esclarece como era vista a prática
da interrupção da gravidez em alguns povos, através dos séculos. Ainda,
demonstra até que ponto a dignidade da pessoa humana do feto pode se
sobrepor à dignidade da pessoa humana da gestante, descrevendo se há
inviolabilidade do direito à vida do nascituro, fazendo uma breve
comparação do aborto no ordenamento jurídico brasileiro com alguns
países que já o descriminalizaram. Por fim, explora a descriminalização do
aborto voluntário a partir da laicização tardia do Estado, onde tenciona
comparar e diferenciar o direito da moral, abordando individualmente os
três princípios axiológicos de separação do direito e da moral, para enfim
examinar a descriminalização do aborto fundada no garantismo penal.
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Palavras-chave: Aborto.
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Direitos
Dignidade da pessoa humana. Autodeterminação.

reprodutivos.

RESUMEN: Este trabajo visa tratar la descriminalisación del aborto y la
autoderminación de la mujer con su proprio cuerpo. Pasa por uma fase
introdutoria que visa relatar sob el crime de la practica del aborto en el
codigo penal brasileño. Pieza que se detalla en los articulos 124 y 126 que
estabelecen la ilicitud de la practica con o sin el consentimiento de la
mujer. En el artículo 128 posui una excusa legal, cuando el médico hace la
practica del aborto cuando se hace necesario o cuando el embarazo es
proviniente de una violación. Todavía, el jugamiento de la Ación de
Argumentación del Descuprimiento de Precepto Fundamental 54, del
Supremo Tribunal Federal, que declaró la inconstitucionalidad del delito,
descaracterizando la conducta tipica de los artículos 124, 126 y 128 , I y II,
todos del Código Penal, cuando el caso se trata de feto anencefálico. A
seguir, un breve análisis de la influencia de las Conferencias Mundiales
sobre los derechos sexuale y reproductivos de las mujeres, los principios
fundamentales que figuran en la Constitución Federal garantiza que las
mujeres que confieren fundamentales y los derechos reproductivos
argumentan que les están garantizados. Despues, este trabajo pretende
aclarar como se ve la práctica de la interrupción del embarazo en algunas
populaciones a través de los siglos. Aún así, intienta demostrar hasta que
punto la dignidad de la persona del feto humano puede anular la dignidad
humana de las mujeres embarazadas, que describe si hay inviolabilidad del
derecho a la vida del niño por nacer, causando una breve comparación de
aborto en el sistema jurídico brasileño con algunos países ya
despenalizado. Por último, explora la despenalización del aborto voluntario
desde finales del secularización del estado, donde se tiene la intención de
comparar y contrastar las costumbres adecuadas, de forma individual
frente a los tres principios axiológicos de separación de derecho y la moral,
para examinar por último, la despenalización del aborto sobre la base de
garantismo penal.
Palabras clave: Aborto. Descriminalisación. Derechos
Dignidad de la persona humana. Autoderminación.

reproductivos.
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1 INTRODUÇÃO
5 a indagar sobre a descriminalização do
Esta pesquisa se propõe
aborto e a autodeterminação da mulher ao próprio corpo.

De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro (mais
especificamente nos artigos 124 e 126 do Código Penal) é crime a prática
de aborto realizado por mulheres, seja com ou sem o seu consentimento. É
importante salientar que o Código Penal brasileiro, em seu artigo 128,
prevê, como causa excludente de ilicitude, o aborto praticado por médico
nos casos de aborto necessário, bem como o aborto no caso de gravidez
resultante de estupro.
A Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
54, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, foi considerada procedente
para declarar a inconstitucionalidade da interpretação de que a interrupção
da gravidez de feto anencefálico é conduta típica prevista nos artigos 124,
126 e 128, I e II, todos do Código Penal.
Ainda, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, caput,
estabelece a inviolabilidade do direito à vida, que se inicia com a
concepção e estendendo-a até o momento da formação do indivíduo.
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Contudo, tal discussão não se cinge apenas a aspectos jurídicos,
mas também a aspectos sociais, morais e religiosos. Desta forma, as
questões aqui postas são: a dignidade da pessoa humana do feto pode se
sobrepor à dignidade da gestante? O Estado tem o direito de tutelar sobre
a decisão da gestante ao optar pelo aborto voluntário, bem como penalizála por tal decisão?
Para que estas perguntas sejam respondidas, o presente trabalho
analisará a descriminalização do aborto frente a autodeterminação da
mulher ao próprio corpo, verificando até que ponto a dignidade da pessoa
humana do feto pode se antepor à dignidade da pessoa humana da
gestante, expondo quanto a inviolabilidade do direito à vida do nascituro, e
confrontando a descriminalização do aborto voluntário a partir de uma
laicização tardia do Estado.
Optou-se pelo tema da descriminalização do aborto em virtude de
se tratar de tema atual e de vital importância para a sociedade, uma vez
que, no ordenamento jurídico nacional, considera-se crime a prática do
abortamento realizado pela mulher que não deseja manter a gestação,
retirando sua autonomia e seu direito de escolha.
A pesquisa se justifica na medida em que muito se discute acerca
do direito à dignidade da pessoa humana e do direito à vida do feto, assim
como da dignidade da pessoa humana e do direito da mulher em realizar o
aborto, caso assim deseje, em situações não elencadas como excludentes
de ilicitude pela legislação Penal.
Assim, o âmago da pesquisa é expor até que ponto o direito à vida
do nascituro pode impor-se ao da dignidade da pessoa humana da
gestante, que opta pela interrupção da gravidez, e, igualmente, de
examinar a descriminalização do aborto voluntário em um Estado que não
pode impor preceitos religiosos em seu ordenamento jurídico.
Por fim, averiguaremos a afirmação constitucional da mulher,
levando em conta o direito personalíssimo ao próprio corpo, onde se
analisará a intervenção das Conferências Mundiais nos direitos
reprodutivos e sexuais das mulheres, quais são os princípios e garantias
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constitucionais para resguardar e assegurar a autodeterminação da mulher
e, por conseguinte, quais são os direitos reprodutivos salvaguardados e
como são interpretados ao serem confrontados com o direito do feto.
2 A AFIRMAÇÃO CONSTITUCIONAL DA MULHER: DIREITO
PERSONALÍSSIMO AO PRÓPRIO CORPO
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2.1 O DIREITO À REPRODUÇÃO NAS CONFERÊNCIAS MUNDIAIS
Os direitos reprodutivos podem ser compreendidos como um
composto de vários direitos ligados à livre escolha sobre a reprodução e
sexualidade humana, onde cabe ao Estado propiciar o acesso aos serviços
de saúde, meios de informação, possibilitando assim um melhor controle
de natalidade com menores riscos à saúde. Estes direitos, com o passar
dos anos, são cada vez mais discutidos em encontros internacionais e
aceitos na esfera dos direitos humanos há pouco tempo.
Muito foi pleiteado pelos direitos das mulheres à sexualidade e à
reprodução, tendo em vista que5 sempre houve um controle masculino em
face das decisões femininas, não podendo elas deliberarem sobre seu
próprio corpo, inexistindo assim a igualdade de gêneros.[2]
Nessa linha de raciocínio, se entende que, nessa época, o poder
de domínio masculino, face à submissão feminina, era obtido através da
ordem social, esta que abrangia as atividades laborais, os afazeres
estabelecidos a ambos os sexos e, ainda, os ambientes permitidos a
serem frequentados.[3] O mundo em sociedade era justificado nas
relações sexuais. Bourdieu explica:
Se a relação sexual se mostra como uma relação
sexual de dominação é porque ela está construída
através do princípio de divisão fundamental entre o
masculino, ativo, e o feminino, passivo, e porque este
princípio cria, organiza, expressa e dirige o desejo – o
desejo masculino como desejo de dominação
masculina, como subordinação erotizada, ou mesmo,
em última instância, como reconhecimento erotizado
de dominação.[4]
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A distinção na anatomia sexual do homem e da mulher, assim
como a distinção biológica deles eram suficientes, para fundamentar a
ordem social. Como veremos, nos dias de hoje, a sexualidade não é mais
consagrada como ordem social.
Encontros, como a Primeira Conferência Mundial da Mulher,
ocorrido no México, no ano de 1975; a Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, organizada pela
Organização das Nações Unidas em 1979; a Segunda Conferência
Mundial de Direitos Humanos de Viena em 1993; a Conferência do Cairo
em 1994; e a Conferência de Beijing de 1995, foram de vital importância
para a legitimidade do exercício de direito à liberdade reprodutiva das
mulheres e a igualdade de gêneros.
A Primeira Conferência Mundial da Mulher, realizada no México em
1975, ocorreu justamente no Ano Internacional da Mulher, tendo como
tema central o fim da discriminação contra a mulher, e foi a primeira
conferência que visava a discutir meios de alcançar direitos igualitários
entre gêneros sexuais e implementar alternativas. Apesar de não tratar de
direitos reprodutivos, essa conferência foi muito importante para buscar
extinguir a disparidade sofrida em todos os meios sociais.[5]
Na Conferência sobre a eliminação de todas as formas de
discriminação contra a mulher, realizada pela Organização das Nações
Unidas no ano de 1979, foi aprovada a Convenção sobre a Eliminação de
todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, sendo inicialmente
ratificada com restrições pelo Brasil. Nas palavras de Piovesan:
[...] a Convenção objetiva não só erradicar a
discriminação contra a mulher e suas causas, como
também estimular estratégias de promoção de
igualdade. Combina a proibição da discriminação com
políticas compensatórias que acelerem a igualdade
enquanto processo. Alia à verdade repressivopunitiva a vertente positivo-promocional.[6]
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O artigo 1º da Convenção definiu a discriminação contra a mulher
como toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha
por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou
exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base
na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em
qualquer outro.[7]
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Essa Convenção abordou, já em seu preâmbulo, os princípios da
dignidade da pessoa humana e da igualdade, visando a garantir o amplo
exercício dos direitos, sejam eles sociais e coletivos, bem como civis e
políticos. Ainda, buscou extirpar qualquer tipo de discriminação contra a
mulher. Assim dispõe o referido preâmbulo:
Os Estados-partes na Presente Convenção,
Considerando que a Carta das Nações Unidas
reafirma a fé nos direitos humanos fundamentais, na
5
dignidade e no valor da pessoa humana e na
igualdade de direitos do homem e da mulher,
Considerando que a Declaração Universal dos
Direitos Humanos reafirma o princípio da nãodiscriminação e proclama que todos os seres
humanos nascem livres e iguais em dignidade e
direitos e que toda pessoa pode invocar todos os
direitos e liberdades proclamados nessa Declaração,
sem distinção alguma, inclusive de sexo,
Considerando que os Estados-partes nas
Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos
têm a obrigação de garantir ao homem e à mulher a
igualdade de gozo de todos os direitos econômicos,
sociais, culturais, civis e políticos,
Observando, ainda, as resoluções, declarações e
recomendações aprovadas pelas Nações Unidas e
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Preocupados, contudo, com o fato de que,
apesar destes diversos instrumentos, a mulher
continue sendo objeto de grandes discriminações,
Relembrando que a discriminação contra a
mulher, violados princípios da igualdade de diretos e
o respeito da dignidade humana, dificulta a
participação da mulher, nas mesmas condições que o
homem, na vida política, social, econômica e cultural
de seu país, constitui um obstáculo ao aumento do
bem-estar da sociedade e da família e dificulta o
pleno desenvolvimento das potencialidades da mulher
para prestar serviço a seu país e à humanidade,
Preocupados com o fato de que, em situações de
pobreza, a mulher tem um acesso mínimo à
alimentação, à saúde, à educação, à capacitação e
às oportunidades de emprego, assim como à
satisfação de outras necessidades,
Convencidos de que o estabelecimento da nova
ordem econômica internacional baseada na eqüidade
e na justiça contribuirá significativamente para a
promoção da igualdade entre o homem e a mulher,
Salientando que a eliminação do apartheid, de
todas as formas de racismo, discriminação racial,
colonialismo, neocolonialismo, agressão, ocupação
estrangeira e dominação e interferência nos assuntos
internos dos Estados é essencial para o pleno
exercício dos direitos do homem e da mulher,
Afirmando que o fortalecimento da paz e da
segurança internacionais, o alívio da tensão
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internacional, a cooperação mútua entre todos os
Estados, independentemente de seus sistemas
econômicos e sociais, o desarmamento geral e
completo, e em particular o desarmamento nuclear
sob um estrito e efetivo controle internacional, a
afirmação dos princípios de justiça, igualdade e
proveito mútuo nas relações entre países e a
realização do direito dos povos submetidos à
dominação colonial e estrangeira e a ocupação
estrangeira, à autodeterminação e independência,
bem como o respeito da soberania nacional e da
integridade territorial, promoverão o progresso e o
desenvolvimento sociais, e, em conseqüência,
contribuirão para a realização da plena igualdade
entre o homem e a mulher,
Convencidos de que a participação máxima da
mulher, em
5 igualdade de condições com o homem,
em todos os campos, é indispensável para o
desenvolvimento pleno e completo de um país, para o
bem-estar do mundo e para a causa da paz,
Tendo presente a grande contribuição da mulher
ao bem-estar da família e ao desenvolvimento da
sociedade, até agora não plenamente reconhecida, a
importância social da maternidade e a função dos
pais na família e na educação dos filhos, e
conscientes de que o papel da mulher na procriação
não deve ser causa de discriminação, mas sim que a
educação dos filhos exige a responsabilidade
compartilhada entre homens e mulheres e a
sociedade como um conjunto,
Reconhecendo que para alcançar a plena
igualdade entre o homem e a mulher é necessário
modificar o papel tradicional tanto do homem, como
da mulher na sociedade e na família,
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Resolvidos a aplicar os princípios enunciados na
Declaração sobre a Eliminação da Discriminação
contra a Mulher, e, para isto, a adotar as medidas
necessárias a fim de suprimir essa discriminação em
todas as suas formas e manifestações.[8]
Referido evento trouxe consigo a viabilidade de descriminalizar o
aborto, tendo em vista que a decisão de gerar ou não um feto só poderia
advir, exclusivamente, de deliberação da mulher.[9]
Durante a Segunda Conferência Mundial sobre Direitos Humanos,
ocorrida em 1993, além das ratificações das conferências anteriores,
houve também a confirmação do direito à igualdade entre homens e
mulheres. Afirmou-se, ainda, que a democracia apenas ocorreria, dentre
outros fatores, a partir da conquista e proteção dos direitos humanos no
plano interno e externo.[10]
Essa Conferência arguiu, em seu artigo 18,[11] que mulheres e
meninas possuem direitos humanos universais, sendo eles indivisíveis e
inalienáveis. Asseverou que as mesmas possuem pleno direito de
colaborar com a vida social, econômica, política, civil, cultural, dentre
outros. Salientou a necessidade do Estado garantir os direitos de forma
respeitável e igualitária, com o intuito de possibilitar a efetivação das
liberdades fundamentais e dos direitos humanos.
Com a realização da Conferência Internacional sobre População e
Desenvolvimento do Cairo no ano de 1994, reconheceu-se, como direitos
humanos, os direitos reprodutivos à sexualidade, a reprodução e a saúde
sexual, sem qualquer discriminação ou imposição. Sancionou-se que é
direito individual da mulher definir, sem qualquer meio de coerção e de
forma responsável, o direito à maternidade, devendo o Estado
disponibilizar as formas para obtenção deste direito.[12]
Nessa linha, Gonçalves e Chambouleyron indicaram:
[...] a Conferência Internacional de População e
Desenvolvimento (Cairo, 1994), cujo produto final foi
38
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 884 de 15/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

uma Declaração e um Plano de Ação, tratou do
crescimento populacional sob a perspectiva do direito
ao desenvolvimento e dos direitos reprodutivos. Com
isso, a saúde sexual e reprodutiva passou a ser
entendida como um aspecto indispensável ao
completo bem-estar de homens e mulheres. As
esferas da sexualidade e da reprodução, portanto,
passaram a ser protegidas por direitos humanos
reconhecidos em consenso, ao menos no âmbito
internacional.[13]
Em 1995, a Quarta Conferência Mundial Sobre Mulheres, em
Beijing, proporcionou um debate a respeito da consolidação dos direitos
humanos das mulheres, reafirmando a necessidade de garantir equidade
de gênero em todas as áreas e fortalecer os direitos reprodutivos das
mulheres. Como plataforma de ação, propôs-se a possibilidade de revisão
nas leis que penalizavam as mulheres que realizavam abortos ilegais,
reconhecendo, assim, o aborto como
questão de saúde pública.[14]
5
O artigo 97 da referida plataforma é claro ao elucidar que a
interrupção da gravidez de forma clandestina é uma questão de saúde
pública, devido aos riscos que se submete a gestante e, ao fim, aduz que a
mulher tem pleno direito ao planejamento familiar. Assim, tem-se:
Artigo 97. Ademais, a saúde da mulher está
exposta a riscos particulares devidos à inadequação
dos serviços existentes e à falta desses serviços para
atender às necessidades relativas à sexualidade e à
saúde. As complicações relacionadas com a gravidez
e o parto, em muitas partes do mundo, contam-se
entre as principais causas de mortalidade e
morbidade das mulheres em idade reprodutiva.
Existem, em certa medida, problemas similares em
alguns países com economia em transição. O aborto
em condições perigosas põe em perigo a vida de um
grande número de mulheres e representa um grave
problema de saúde pública, porquanto são as
39
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

Boletim Conteúdo Jurídico n. 884 de 15/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

mulheres mais pobres e jovens as que correm os
maiores riscos [...] A capacidade da mulher para
controlar sua própria fecundidade constitui uma base
fundamental para o desfrute de outros direitos. A
responsabilidade compartilhada, pela mulher e pelo
homem, das questões relativas ao comportamento
sexual e reprodutivo é indispensável para a melhoria
da saúde da mulher.[15]
Ainda, ao final do artigo 106K, a plataforma de ação de Beijing
aduziu que os governos devem ponderar sobre a revisão das leis que
estabelecem normas punitivas para mulheres que praticam o abortamento
ilegal:
Artigo 106K. [...] Insta-se a todos os governos e
às organizações intergovernamentais e não
governamentais pertinentes a revigorar o seu
compromisso com a saúde da mulher, a tratar os
efeitos sobre a saúde dos abortos realizados em
condições inadequadas como sendo um importante
problema de saúde pública e a reduzir o recurso ao
aborto mediante a prestação de serviços mais amplos
e melhorados de planejamento familiar. [...] Em todos
os casos, as mulheres devem ter acesso a serviços
de boa qualidade para o tratamento de complicações
derivadas de abortos. Serviços de orientação,
educação e planejamento familiar pósaborto devem
ser oferecidos prontamente à mulher, o que
contribuirá para evitar abortos repetidos”, considerar a
possibilidade de rever as leis que prevêem medidas
punitivas contra as mulheres que se tenham
submetido a abortos ilegais.[16]
Assim, as Conferências Mundiais tiveram grande importância para
os direitos reprodutivos, uma vez que não trataram apenas da reprodução
humana mas, também, da autodeterminação pessoal do livre exercício
sexual. Diversos países, como França, Canadá, Holanda e Rússia
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Conforme Nascimento Filho,[18] os movimentos feministas,
ocorridos pelo mundo, também foram de extrema importância para
determinar que a mulher, e somente ela, tem o encargo de optar pela
gestação ou pela contracepção, uma vez que, em grande parte dos casos,
é a única a suportar as sequelas de sua vida sexual.
De grande importância foram os debates ocorridos com o passar
dos anos nas conferências mundiais, fundamentalmente no que tange a
autodeterminação na mulher à reprodução, posto que maiores foram os
avanços para assegurar a liberdade de exercício, não mais permitindo que
elas fossem subjugadas a vontades externas.[19]
2.2 DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
A Constituição Federal de 1988 confirmou o Estado Democrático
de Direito no Brasil. Nascida5 após décadas de ofensas aos Direitos
Humanos, a Carta Magna institucionalizou, em seu texto constitucional,
direitos e as garantias fundamentais.
Após vinte e um anos de ditadura militar no Brasil, a
redemocratização possibilitou uma maior eficácia dos direitos dos
cidadãos, garantindo a todos direitos básicos tais como a dignidade da
pessoa humana e o exercício pleno da cidadania.[20]
Nas palavras de Sarlet:
No que concerne ao processo de elaboração da
Constituição de 1988, há que se fazer referência, por
sua umbilical vinculação com a formatação do
catálogo dos direitos fundamentais na nova ordem
constitucional, à circunstância de que esta foi
resultado de um amplo processo de discussão
oportunizado com a redemocratização do País após
mais de vinte anos de ditadura militar.[21]
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Foi a partir da instauração da Constituição de 1988, com a
previsão dos direitos e deveres individuais e coletivos, que os cidadãos,
como tais, foram lembrados. Nessa linha é o entendimento de Pinho:
A Constituição de 1988 foi a primeira a
estabelecer direitos não só de indivíduos, mas
também de grupos sociais, os denominados direitos
coletivos. As pessoas passaram a ser coletivamente
consideradas. Por outro lado, pela primeira vez, junto
com direitos foram estabelecidos expressamente
deveres fundamentais. Tanto os agentes públicos
como os indivíduos têm obrigações específicas,
inclusive a de respeitar os direitos das demais
pessoas que vivem na ordem social.[22]
Em seu artigo 1º, a Constituição Federal aborda direitos
fundamentais, dentre os quais o da dignidade da pessoa humana e o da
cidadania. Como enfatiza Piovesan[23], a efetivação dos direitos
fundamentais, à luz do princípio democrático, tem como componente
essencial a união do Estado Democrático de Direito e dos direitos
fundamentais.
Quanto ao tema, destaca Cogan que:
A Magna Carta, em seu artigo 1º, consagrou o
Estado Democrático de Direito, expressamente
adotado e, com o contexto democrático que se
insurgia conta a tradição politicamente autoritária, o
novo texto constitucional vem ao encontro das
modernas aspirações sociais, prestigiando a nítida
separação de papéis entre acusador, julgador e
defensor, bem como conferindo ao acusado inúmeros
direitos até então desprezados. Desta forma, a
Constituição Federal veio no intuito de consagrar
princípios fundamentais, a fim de resguardar a
dignidade da pessoa humana e, sobretudo os direitos
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Como se percebe, o Estado Democrático de Direito, ao legitimar no
artigo 1º da Constituição Federal os direitos e garantias fundamentais,
trouxe uma nova perspectiva aos cidadãos quanto seus direitos
primordiais. Garantiu-se, assim, a todos, maior eficácia na execução do
pleno exercício da cidadania e na tutela da dignidade humana.
O artigo 3º, IV, expõe a promoção do bem a todos, sem
preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
preconceito, reafirmando o direito a dignidade da pessoa humana e a
cidadania. Conforme sugere Nascimento Filho[25], a promoção do bem a
todos, relaciona os direitos fundamentais com os direitos reprodutivos sem
que haja alguma forma de discriminação.
Ao tratar dos direitos individuais, o artigo 5º, caput, deixa claro o
princípio da igualdade, ao relatar que todos são iguais perante a lei, sem
5
distinção de qualquer natureza. O inciso I deste mesmo artigo reafirma o
princípio da igualdade de gêneros, quando destaca que homens e
mulheres são iguais em direitos e obrigações, não podendo, então, existir
qualquer tipo de tratamento diferenciado entre os mesmos.
Nessa linha, Silva[26] assevera que a igualdade é fundamental para
o exercício da democracia, pois não permite discriminação ou distinção,
nem pode ser vista de forma individualista ou ainda que desconsidere a
desigualdade entre grupos, garantindo, desta forma, isonomia perante a
aplicação das leis.
A igualdade não pode ser tratada apenas de maneira formal, posto
que há necessidade de resguardar e implementar direitos e obrigações de
forma igual, vedando a diferenciação, salvo nos pressupostos
constitucionais previstos, e de maneira sempre mais benéfica para a
mulher. Desta mesma forma comenta Nascimento Filho:
Não se trata, pois, de simples igualdade formal. É
mais do que igualdade perante a lei: deve-se buscar,
implementar e proteger o direito a uma igualdade em
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direitos e obrigações. [...] Com efeito, veda-se
qualquer modalidade de discriminação, com exceção
das hipóteses previstas no texto constitucional e
sempre de modo favorável à mulher.[27]
Por conseguinte, não mais se pode sustentar que o homem é
superior a mulher, uma vez que a Carta Magna os equiparou. No momento
em que há um processo de desigualdade entre homens e mulheres, existe
uma violação constitucional, pois a igualdade descrita na Constituição
Federal é em direitos e deveres, e não apenas em face de uma lei.[28]
Silva ainda esclarece:
[...] Mais relevante ainda é que não se trata aí de
mera isonomia formal. Não é igualdade perante a lei,
mas igualdade em direitos e obrigações. Significa que
existem dois termos concretos de comparação:
homens de um lado, mulheres de outro. Onde houver
um homem e uma mulher, qualquer tratamento
desigual entre eles, a propósito de situações
pertinentes a ambos os sexos, constituirá uma
infringência constitucional.[29]
Logo, não resta dúvidas de que a Constituição assegura que
homens e mulheres são iguais perante a lei e, consequentemente, devem
ser tratados do mesmo modo, sem qualquer distinção.
O princípio da dignidade da pessoa humana não é apenas
constitucional, indo além das garantias e dos direitos fundamentais, visto
que, além de possuir aplicação aos demais direitos, é imprescindível
dispensar a todo o ser humano tratamento digno e respeitável.
Todas as normas jurídicas sujeitam-se ao princípio da dignidade da
pessoa humana, tendo-a como um fundamento norteador, devendo estas
normas serem analisadas e empregadas a partir deste princípio. Desta
forma entende Magalhães:
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O princípio da dignidade humana é o fundamento
filosófico e jurídico dos direitos humanos e se
expressa nestes direitos, funciona também como
metanorma, indicando como devem ser interpretadas
e aplicadas as outras normas e princípios, em
especial as normas definidoras de direitos
fundamentais, ampliando o seu sentido, reduzindo-os
ou
auxiliando
em
conflitos
entre
direitos
fundamentais. A dignidade da pessoa humana é a
chave de interpretação material das demais normas
jurídicas.[30]
Ao tratar do tema, Freitas[31] indicou não se poder abordar a
dignidade da pessoa humana sem tratar do direito à vida, na medida em
que esta estrutura o Estado Democrático, garantindo-se direitos e deveres
e, ainda, justificando a existência e a tutela da pessoa humana.
Pela doutrina, é visto como
um princípio essencial, uma vez que
5
este não é percebido apenas como um mero dogma, mas como um vetor
que possui expansão de sua interpretação em todos os ramos do direito.
Ainda, se verifica a partir da importância de analisar o cumprimento das
garantias de estabilidade social.[32]
Nesse contexto, contribuiu Piovesan, apontando que:
Considerando que toda a Constituição há de ser
compreendida como unidade e como sistema que
privilegia determinados valores sociais, pode-se
afirmar que a Carta de 1988 elege o valor da
dignidade humana como valor essencial, que lhe dá
unidade de sentido. Isto é, o valor da dignidade
humana informa a ordem constitucional de 1988,
imprimindo-lhe uma feição particular.[33]
Tal princípio é de vital importância, como explica Cogan [34], ao
determinar que se trata de um meta-princípio, sujeitando todos aos outros
princípios, pois se trata de um vértice para todo o ordenamento jurídico,
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norteando normas constitucionais e decisões judiciais, com o fito de
garantir uma vida digna a todas as pessoas.
De acordo com Prado[35], a dignidade da pessoa humana é
prerrogativa intrínseca de todo o ser humano que objetiva o
desenvolvimento independente e absoluto da personalidade individual,
devendo o Estado oportunizar meios de garantir que sejam respeitados os
direitos fundamentais, assim como de retirar possíveis barreiras que
impossibilitem sua concretização. A mais disso, tal princípio norteia todo o
ordenamento jurídico, possuindo juízo axiológico e vinculando, de forma
absoluta, sua atividade normativa.
Nessa linha, pontificou Fachin, in verbis:
Sobre a dignidade da pessoa humana, pode-se
afirmar que, no sentido em que é compreendida
contemporaneamente como princípio fundamental de
que todos os demais princípios derivam e que norteia
todas as regras jurídicas, não foi constituída como
valor fundamental desde os primórdios da história. Ou
seja, não derivou de algum direito ideal constituído
previamente ao ordenamento jurídico e válido
perenemente. Ao contrário, a sua validade e eficácia,
como norma que foi elevada acida das regras e
princípios, derivam da necessidade própria da sua
integração
e
sua
proteção
nos
sistemas
normativos.[36]
Por essa senda, é possível dizer que, sendo a dignidade da
pessoa humana um princípio soberano que percorre todo o ordenamento
jurídico e sustenta os demais princípios fundamentais, uma lei que a
infrinja poderia ser considerada inconstitucional.[37]
Destaca-se, ainda, que a Constituição Federal apresenta, no artigo
226, §7º, o direito à liberdade familiar, fundando-se nos princípios da
dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Conforme
mostra o texto constitucional, cabe ao casal a livre decisão de seu
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Percebe-se que este dispositivo constitucional, ao assegurar que
cabe somente ao casal decidir sobre o planejamento familiar, embasandose na dignidade da pessoa humana e afirmando o direito à liberdade de
escolha, acaba por excluir da esfera da antijuridicidade o aborto, podendo,
dessa forma, ser considerado uma forma para o planejamento familiar.
Aqui é importante referir que, ao considerar a interrupção da gestação
como um método contraceptivo, não quer dizer estejam excluídas outras
formas admitidas para este planejamento familiar.
Ao corroborar com o planejamento familiar a partir da paternidade
responsável, se poderia suprir o aborto do rol de ilícitos penais, uma vez
que não se pode proibir qualquer espécie de contracepção – partindo da
idéia que a prática do abortamento também é um método contraceptivo para que a família se mantenha5dentro do número pretendido de filhos.
Como explica Dias:
Atentando a essa realidade é que a Constituição
(art 226, § 7º), ao proclamar como bem maior a
dignidade humana e garantir o direito à liberdade,
subtraiu o aborto da esfera da antijuridicidade. No
momento em que é admitido o planejamento familiar
e proclamada a paternidade responsável, não é
possível excluir qualquer método contraceptivo para
manter a família dentro do limite pretendido. Assim,
frente a norma constitucional, que autoriza o
planejamento familiar, somente se pode concluir que
a prática do aborto restou excluída do rol dos ilícitos
penais. Mesmo que não se aceite a interrupção da
gestação como meio de controlar a natalidade,
inquestionável é que gestações involuntárias e
indesejadas ocorrem e, somente se for respeitado o
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direito ao aborto, a decisão sobre o planejamento
familiar se tornará efetivamente livre.[38]
Referido dispositivo, ao estabelecer que compete ao Estado
proporcionar recursos educacionais e científicos para o exercício deste
direito, demonstra que, além de fornecer informações de métodos de
prevenção, deve também conceder os meios contraceptivos, os quais
incluem os preservativos, as pílulas contraceptivas, a pílula do dia
seguinte, a colocação do dispositivo intrauterino, o procedimento de
laqueadura, bem como a interrupção da gestação pelas redes públicas de
saúde.[39]
Como se observa, os princípios constitucionais citados trouxeram
garantias de suma relevância aos cidadãos, em especial às mulheres.
Equiparadas em direitos e deveres aos homens, garantiu-lhes a igualdade
em todas as áreas sem qualquer discriminação, concedendo-lhes
tratamento íntegro e apropriado, bem como estabelecendo que cabe
somente a entidade familiar determinar a quantidade de filhos que
pretende ter.
2.3 DOS DIREITOS REPRODUTIVOS DA MULHER
Direitos reprodutivos representam um direito individual de escolha
em procriar, abarcando ainda a opção pelo momento mais propício para a
concepção, sem a interferência do Estado. Nesse sentido, Lobo e Zapater
entendem que:
Os direitos reprodutivos consistem na faculdade
garantida a todo indivíduo de optar por se reproduzir
ou não, no momento e frequência que desejar e
espaçando cada concepção conforme esse seu
desejo [...] Trata-se de direitos relacionados, em
primeiro lugar, com direitos fundamentais individuais,
posto que tanto homens e mulheres devem ter
assegurado esse direito, bem como pelo fato de ser o
livre exercício dos direitos reprodutivos corolário do
direito à liberdade de escolha. Assim, a garantia
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constitucional de exercício dos direitos reprodutivos
como direito individual deve se manifestar na
ausência de qualquer interferência por parte do
Estado nas decisões individuais a respeito de ter ou
não, filhos, quantos e quando.[40]
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Apesar de não haver referências explícitas na Constituição, sabese que a vida do nascituro é protegida no texto constitucional através de
normas preestabelecidas[41]. Contudo, com base nos princípios
trabalhados, há claramente uma questão controversa, qual seja: quando os
direitos da vida humana (ainda em formação) violam os direitos
fundamentais da gestante.
O artigo 5º, caput, da Constituição Federal, traz como direito
principal ao ordenamento jurídico o direito fundamental à vida, proteção
estendida à criança em formação. Obviamente que tal direito também
abrange as mulheres. Assim, no caso da interrupção da gestação, ocorre
um confronto entre o direito do 5feto à vida e o direito da gestante de dispor
de seu corpo.[42]
Conforme relata o Dossiê Aborto inseguro, o Instituto Alan
Guttmacher realizou no ano de 2000, uma estimativa da quantidade de
abortos clandestinos realizados unicamente com dados do Sistema Único
de Saúde brasileiro e, a conclusão foi de que a totalidade poderia variar de
750 mil a 1 milhão e 400 mil abortos. Vale acrescentar ainda, que tal
panorama foi baseado nos relatos de profissionais da saúde que
presenciaram a internação de mulheres em decorrência do abortamento
provocado de forma clandestina, e que tais mulheres representam apenas
de um terço a um quinto daquelas que realizaram a mesma prática, mas
não se dirigiram a hospitais.[43]
Nesse mesmo sentido, a Comissão de Direitos Humanos do
Senado Federal, no ano de 2015, em audiência pública para debater a
questão do aborto, realizou a Estatística do Aborto, na qual, dentre vários
aspectos debatidos, constatou-se que, no Brasil, são realizados, ao ano,
de 1 milhão a 1 milhão e 500 mil interrupções voluntárias de gestação.[44]
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Ocorre que, ao tratar de forma igualitária a vida ainda em
desenvolvimento uterino, resguardando-a constitucionalmente em sentido
amplo, direitos fundamentais da gestante são confrontados e um acaba
prevalecendo ao outro.[45]
A Constituição, ao legitimar o direito à vida, não atribuiu juízo de
valor maior a vida extrauterina em detrimento a intrauterina, assim como
não faz diferenciação entre elas. O reconhecimento do direito à vida está
abrangendo todas as formas de existência humana, sejam elas na fase
embrionária, em desenvolvimento ou após o nascimento.[46]
Tessaro[47] afirma que a proteção constitucional não é garantia ao
nascituro de que possui status de pessoa, porque este não é sujeito de
direitos e deveres, apenas sendo a ele resguardados interesses
patrimoniais pelo direito civil. Ainda, para a autora, não se poderia dar
caráter de valor maior ao direito à vida da criança que está por vir em
relação aos demais direitos, pois o legislador assim não os valorou, não
podendo, assim, acabar se sobrepondo aos outros.
Nessa perspectiva, Pedroso[48] propõe que, em alguns casos, pode
haver confronto entre o bem jurídico da vida e direitos fundamentais,
devendo haver um juízo avaliativo, no caso concreto, de qual direito deve
prevalecer, mas que é necessário sempre levar em conta três aspectos
que predominam sobre o direito à vida, sendo eles: a autonomia
reprodutiva e a liberdade de escolha da mulher que não deseja continuar
gestando; o direito à privacidade sem a interferência do Estado na decisão
do aborto; e, finalmente, o direito à igualdade, posto que mulheres com
rendimentos mais elevados realizam abortos de maneira mais segura do
que aquelas com rendimentos mais baixos.
A

discussão em tela

retrata um

confronto entre direitos

fundamentais[49]

onde de um lado está o direito à vida do feto e, do outro,
dois direitos fundamentais da mulher, os relativos à integridades física e
psíquica. Para o autor, o aborto é uma questão de igualdade, uma vez que
o encargo da gestação é apenas da gestante, e o direito de interromper
esta gravidez equipara-as aos homens. Neste contexto, assevera Barroso:
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No plano do valor intrínseco, o debate sobre o
aborto representa uma colisão entre valores e direitos
fundamentais. Para aqueles que acreditam que o feto
deve ser tratado como uma vida humana que se inicia
com a fecundação-premissa admitida apenas para
fins de argumentação- o aborto claramente configura
uma violação do direito à vida do feto. Esse é o
principal argumento subjacente ao movimento próvida, servindo de fundamento para a conclusão de
que o aborto é moralmente errado. Por outro lado, a
gravidez e o direito de interrompê-la possuem
implicações sobre a integridade física e psíquica da
mulher, sobre o poder de controlar o seu próprio
corpo. Além disso, o aborto também deve ser
considerado como um questão de igualdade, pois
como apenas as mulheres carregam o ônus integral
da gravidez, o direito de interrompê-la coloca-as em
5 equivalente à dos homens.[50]
uma posição
Como se percebe, é imprescindível dizer que o direito da gestante,
nesses casos, deve ser predominante, devendo preponderar a autonomia
de vontade da mulher (no sentido de determinar se vai continuar ou
interromper a gestação) ao direito à vida do nascituro. De qualquer sorte,
isto não quer dizer que a vida intrauterina não deva ter nenhuma espécie
de proteção.
Essencialmente, para uma mulher exercer plenamente o direito à
liberdade, é necessário que ela tenha plena disponibilidade do próprio
corpo, podendo fazer o que desejar com ele. No momento em que o
Estado restringe seu direito de decidir pela gestação ou contracepção, não
tendo ela autonomia sobre sua vontade e seu corpo, lhe é retirado um
direito primordial.[51]
Como sugere Dworkin:
As leis que proíbem o aborto, ou que o tornam
mais difícil e caro para as mulheres que desejam
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fazê-lo, privam as mulheres grávidas de uma
liberdade ou oportunidade que é crucial para muitas
delas. Uma mulher forçada a ter uma criança que não
deseja porque não pode fazer um aborto seguro
pouco depois de ter engravidado não é dona de seu
próprio corpo, pois a lei lhe impõe uma espécie de
escravidão. Para muitas mulheres, ter filhos
indesejados significa a destruição de suas próprias
vidas, porque elas próprias não deixaram ainda de
ser crianças, porque não mais poderão trabalhar,
estudar ou viver de acordo com o que consideram
importante, ou porque não têm condições financeiras
de manter os filhos.[52]
Nesse sentido, também é o posicionamento de Mendes:
O direito à autodeterminação, especificamente
quanto ao direito de decidir sobre ser ou não mãe, é
um direito que é, ao mesmo tempo, fundamental e
exclusivo das mulheres porque forma um todo com a
liberdade pessoal (autodeterminação) da mulher em
optar em se tornar mãe. Trata-se, portanto, de uma
liberdade negativa, de uma alternativa de ação.[53]
Afinal, a Constituição não estabeleceu o momento em que se inicia
a vida, sendo esta uma concepção pessoal de cada uma, com base em
pretensões morais e religiosas. Nessa linha, a ilicitude da prática abortiva
equivaleria a obrigação de ser mãe e formar um filho.[54]
Imprescindível dizer que retirar o direito de escolha da gestante,
não lhe permitindo dispor sobre seu corpo, ofende frontalmente à
dignidade da pessoa humana no que se refere à igualdade de gênero,
posto que desrespeita sua autonomia.
3 A CONTROVÉRSIA JURÍDICA DA TUTELA PENAL DO CORPO
DA MULHER: OS DIREITOS DO FETO
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3.1 BREVE SÍNTESE SOBRE O ABORTO ATRAVÉS DOS TEMPOS
Etimologicamente, aborto, deriva de abortus, que significa privação
do nascimento. A prática do abortamento consiste em suspender a
gestação, eliminando o produto da concepção de forma dolosa,
independente do momento em que a gestação se encontra.[55]
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Conforme informa Matielo[56] existem relatos da utilização deste
método de interrupção da gravidez expostos na China, por volta do século
XXVIII antes de Cristo.
A prática do aborto com o decorrer dos séculos foi debatida e
analisada por muitos povos, dentre eles os israelitas, os mesopotâmicos,
os romanos e os gregos. Contudo, vale destacar que estes povos não se
preocupavam com o aborto pelo seu viés criminal, mas sim por suas
implicações morais.[57]
Matielo[58] assevera que, em remotas legislações, algumas
civilizações incriminavam a 5 prática do abortamento com penas
importantes, sendo excepcionalmente aceitável a concessão da
interrupção da gestação fundada em severos requisitos, posto que a regra
era sua proibição com base em preceitos morais e legais.
Ainda assim, apesar do abortamento não ser aceito pela maioria
dos povos, aqueles que autorizavam a utilização de métodos abortivos, o
faziam sob o pretexto de que tal prática tinha como objetivo o controle do
crescimento da população.[59]
O Código de Hamurabi, assim como a Bíblia, se fixava muito mais
a ideia de compensar ou ressarcir o dano causado, do que se detinha a
prática da interrupção da gravidez. Por sua vez, o Código de Manu,
aplicado na Índia, ponderava o aborto como um ato criminoso onde, se
deste ato resulta-se na morte da mulher da casta dos padres, o
responsável era castigado com penas corporais, inclusive podendo ser
condenado à morte. Aqui, é importante frisar que tal penalidade era
equivalente a aniquilar com a vida de um Brahmane.[60]
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Outro exemplo é o código de conduta da Pérsia, que determinava
que, caso a mulher, por vergonha, destruísse seu feto, seus pais
responderiam juntamente com a mesma, sendo execrados nas ruas e,
após, executados. Ainda, para gregos, romanos, cínicos e estóicos,
chegou-se a ser aconselhada a prática ilimitada do abortamento. Contudo,
esta determinação foi, numa determinada época, coibida, sob o
fundamento de que, sendo a mulher submissa ao marido, as leis deveriam
salvaguardar os direitos do pai. Gregos e romanos apenas aconselhavam
a interrupção da gravidez no caso de gravidez fora do matrimônio.[61]
Os filósofos Platão e Aristóteles defendiam a prática da interrupção
da gravidez como forma de conter o crescimento da população. Aristóteles
arguia que o aborto poderia ser praticado se este ocorresse antes do feto
receber os sentidos e a vida, porém não especificou qual o momento da
ocorrência desse fato. Sócrates, outro filósofo, também defendia o
abortamento, porém usando a liberdade de escolha como argumentação
para tal prática.[62]
Relata, ainda, Matielo[63] que, durante o período da República
romana, em que a vaidade levava as gestantes a praticarem a interrupção
da gestação, criou-se a Lei Cornélia, que condenava a mulher que
consentisse com o aborto à pena de morte, bem como aos que a
auxiliavam.
Por fim, com o surgimento do Cristianismo, alterou-se a visão
quanto a prática do aborto. O mesmo continuou a ser considerado um ato
proibido. Entretanto, a preocupação da época era com a alma do nascituro,
se até aquele momento já havia sido ou não concedida por Deus.[64]
Como se pode perceber, o assunto sempre foi muito debatido com
o passar dos séculos, sendo, por muitos, apontado como problema e, por
outros, como uma prevenção.
3.2 O CRIME DE ABORTO NO BRASIL
No Código Criminal de 1830 foi especificado pela primeira vez
como crime a prática de aborto. Na época, foi previsto, no artigo 199, como
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crime o aborto consentido e o sofrido. A gestante não era punida em
qualquer uma das hipóteses, sendo imposta somente a terceiros a
responsabilidade da execução do aborto.[65]
Dom Pedro I, ao promulgar o referido código criminal, quanto a
interrupção da gravidez, estabeleceu que:
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Artigo 199. Occasionar aborto por qualquer meio
empregado interior, ou exteriormente com o
consentimento da mulher pejada.
Penas – de prisão com trabalho por um a cinco
annos.
Se este crime for commetido sem consetimento
da mulher pejada
Penas – dobradas.[66]
5

Como se percebe, tal artigo de lei previa, à época, a sanção para o
crime de abortamento consentido, que era a pena de prisão com trabalho
por um a cinco anos, enquanto para o crime de abortamento sofrido havia
a cominação de o dobro da mesma pena.
O Código Criminal de 1890 aclamou o tema nos artigos 300 a 302,
tratando como ilícito penal o aborto com ou sem eliminação do feto.
O artigo 300 consistia em criminalizar a interrupção da gravidez,
tendo havido ou não a expulsão do feto. Previa que, na primeira hipótese,
a sanção seria a prisão de dois à seis anos, enquanto na segunda
hipóteses seria de seis meses a um ano. Ainda, em seu parágrafo primeiro,
previu a pena de seis a vinte e quatro anos se, em consequência do
aborto, a gestante viesse a falecer. Por fim, o mesmo artigo estabeleceu,
no parágrafo segundo, penalidade ao médico ou à parteira que cometesse
tal prática, estipulando que também seria de seis a vinte e quatro anos,
bem como retirava-lhes o direito de exercício da profissão pelo menos
período de tempo da condenação:
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Artigo 300. Provocar abôrto, haja ou não a
expulsão do fructo da concepção:
No primeiro caso - pena de prisão cellular por
dous a seis annos.
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No segundo caso - pena de prisão cellular por
seis mezes a um anno.
§ 1º Si em consequencia do abôrto, ou dos meios
empregados para provocal-o, seguir-se a morte da
mulher:
Pena - de prisão cellular de seis a vinte e quatro
annos.
§ 2º Si o abôrto for provocado por medico, ou
parteira legalmente habilitada para o exercicio da
medicina:
Pena - a mesma precedentemente estabelecida,
e a de privação do exercicio da profissão por tempo
igual ao da condemnação.[67]
Já o artigo 301 tratou do aborto realizado com a concordância da
gestante, onde determinou a pena privativa de liberdade de um a cinco
anos, bem como, em seu parágrafo primeiro, tratou da interrupção da
gravidez nos casos em que a prática era realizada para ocultar a desonra
da mulher:
Artigo 301. Provocar abôrto com annuencia e
accordo da gestante:
Pena - de prissão cellular por um a cinco annos.
Paragrapho unico. Em igual pena incorrerá a
gestante que conseguir abortar voluntariamente,
empregado para esse fim os meios; e com reducção
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da terça parte, si o crime for commettido para occultar
a deshonra propria.[68]
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Previu, ainda, no artigo 302, a penalização ao médico ou da
parteira que, ao praticar o aborto necessário, por negligência ou imperícia,
causasse a morte da gestaste. A sanção para este caso era a prisão por
dois meses à dois anos e, ainda, a impossibilidade de exercer a profissão
pelo mesmo período de pena:
Artigo 302. Si o medico, ou parteira, praticando o
abôrto legal, ou abôrto necessario, para salvar a
gestante de morte inevitavel, occasionar-lhe a morte
por impericia ou negligencia:
Pena - de prisão cellular por dous mezes a dous
annos, e privação do exercicio da profisão por igual
tempo ao da condemnação.[69]
5
Nesse sentido, ao tratar
do tema, assevera Fernandes[70] que,
quando em decorrência de meio abortivos e havendo a eliminação do feto,

a sanção era mais rígida. Em se tratando de abortamento praticado para
encobrir desonra sofrida, era aplicada atenuante especial de pena. Já no
caso de aborto sofrido, resultando a morte da gestante, era qualificado.
Somente era permitido o abortamento no caso de morte iminente da
gestante, punindo apenas se realizado por médico.
Por sua vez, o Código Penal brasileiro vigente, promulgado em
1940, dispôs sobre o aborto praticado, de forma dolosa, pela gestante ou
por terceiros durante todo o período gestacional.
O artigo 124 consiste em penalizar a gestante que induzir o aborto
ou que permitir que outra pessoa realize esta interrupção. Em outras
palavras, pune a própria mulher que realiza o abortamento ou mesmo que
permita que outra pessoa o faça. Para a mulher que autorizar a prática da
interrupção, as penas vão de um a três anos de detenção. Desta forma
segue: “Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem
lho provoque: Pena - detenção, de um a três anos”.[71]
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Já para o terceiro que provocar a interrupção da gestação, com o
consentimento da gestante, a previsão do delito está no artigo 126, com
pena de reclusão variando de um a quatro anos.
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Ainda, no parágrafo único do artigo 126, há a previsão de sanção
de reclusão, de um a quatro anos, quando o abortamento for executado em
mulher com menos de quatorze anos, em alienada ou débil mental, ou se
ainda exercido mediante fraude, grave ameaça ou violência:
Artigo

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 débil mental, ou se o consentimento
é obtido mediante fraude, grave ameaça ou
violência.[72]
No artigo 127, o legislador previu a forma qualificada do aborto,
com aumento da pena de um terço quando a gestante sofre lesão corporal
de natureza grave e duplicada caso venha a óbito. Vale destacar que a
forma qualificada, neste caso, observa a previsão do aborto consentido
pela gestante:
Artigo 127 - As penas cominadas nos dois artigos
anteriores são aumentadas de um terço, se, em
consequência do aborto ou dos meios empregados
para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de
natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer
dessas causas, lhe sobrevém a morte.[73]
Aqui é importante ressaltar que o artigo 128 do Código Penal prevê
a causa excludente de ilicitude do aborto quando for praticado por médico
em duas hipóteses: ao tratar-se de aborto terapêutico, visando a salvar a
vida da gestante; bem como quando disser respeito ao aborto necessário
ou aborto sentimental, decorrente de gravidez resultante de estupro:
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Artigo 128 - Não se pune o aborto praticado por
médico:
I - se não há outro meio de salvar a vida da
gestante;
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é
precedido de consentimento da gestante ou, quando
incapaz, de seu representante legal.[74]
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É importante destacar que, no caso de aborto sentimental, o
Código Penal não solicita qualquer tipo de documentação, ou até mesmo
boletim de ocorrência. A simples declaração da mulher grávida que sofreu
violência sexual basta para a realização do procedimento, não cabendo ao
médico contestar da gestante. A gestante, neste caso deve ser
aconselhada a tomar as devidas providências policiais e judiciais, mas
caso não o faça, a interrupção da gestação não lhe pode ser negada.
Desta forma, o Ministério da Saúde esclarece em sua norma
denominada Prevenção e Tratamento
dos Agravos Resultantes da
5
Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes:
O Código Penal não exige qualquer documento
para a prática do abortamento nesse caso, a não ser
o consentimento da mulher. Assim, a mulher que
sofre violência sexual não tem o dever legal de
noticiar o fato à polícia. Deve-se orientá-la a tomar as
providências policiais e judiciais cabíveis, mas caso
ela não o faça, não lhe pode ser negado o
abortamento. O Código Penal afirma que a palavra da
mulher que busca os serviços de saúde afirmando ter
sofrido violência, deve ter credibilidade, ética e
legalmente, devendo ser recebida como presunção
de veracidade. O objetivo do serviço de saúde é
garantir o exercício do direito à saúde, portanto não
cabe ao profissional de saúde duvidar da palavra da
vítima, o que agravaria ainda mais as consequências
da violência sofrida. Seus procedimentos não devem
ser confundidos com os procedimentos reservados a
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Polícia ou Justiça. Caso revele-se, após o
abortamento, que a gravidez não foi resultado de
violência sexual, o Código Penal brasileiro, artigo 20,
§ 1º, afirma que “é isento de pena quem, por erro
plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe
situação de fato que, se existisse, tornaria a ação
legítima”. Assim, se todas as cautelas procedimentais
foram cumpridas pelo serviço de saúde, no caso de
verificar-se, posteriormente, a inverdade da alegação
de violência sexual somente a gestante, em tal caso,
responderá criminalmente pelo crime de aborto.[75]
Para além dessas hipóteses, o Supremo Tribunal Federal julgou
procedente a Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental número 54, declarando a inconstitucionalidade da
compreensão de que a interrupção da gestação de feto anencefálico seria
conduta típica, prevista nos artigos. 124, 126 e 128, I e II, todos estes do
Código Penal.
Esta decisão foi de suma importância, pois outorgou a gestante
autonomia em poder decidir sobre a interrupção da gestação de feto que
possui má-formação. Ainda, garantiu a ela liberdade de escolha em
interromper a gravidez, no caso de anencefalia, assegurando sua
dignidade enquanto pessoa, não precisando ela colocar sua saúde em
risco.
Esta ação foi proposta no ano de 2004, e tinha como fundamento
que a interrupção da gravidez de feto anencefálico não se configurasse
aborto, uma vez que não haveria expectativa de vida para o nascituro com
esta má-formação cerebral. Foi julgada apenas no ano de 2012, sendo
aprovada por oito votos a favor e dois votos contra.
Conforme o voto do Relator, Ministro Marco Aurélio Mello:
[...] Não se coaduna com o princípio da
proporcionalidade proteger apenas um dos seres da
relação, privilegiar aquele que, no caso da
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anencefalia, não tem sequer expectativa de vida
extrauterina, aniquilando, em contrapartida, os
direitos da
mulher, impingindo-lhe sacrifício
desarrazoado. A imposição estatal da manutenção de
gravidez cujo resultado final será irremediavelmente a
morte do feto vai de encontro aos princípios basilares
do sistema constitucional, mais precisamente à
dignidade da pessoa humana, à liberdade, à
autodeterminação, à saúde, ao direito de privacidade,
ao reconhecimento pleno dos direitos sexuais e
reprodutivos de milhares de mulheres. O ato de
obrigar a mulher a manter a gestação, colocando-a
em uma espécie de cárcere privado em seu próprio
corpo, desprovida do mínimo essencial de
autodeterminação e liberdade, assemelha-se à tortura
ou a um sacrifício que não pode ser pedido a
qualquer pessoa ou dela exigido.[76]
5

Em outras palavras, o Relator, entendeu que, no caso de
anencefalia, a interrupção da gestação engloba o princípio da dignidade da
pessoa humana e da liberdade, bem como a autodeterminação, o direito à
saúde e a legitimação dos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres.
Importante frisar que a procedência dessa decisão não
descriminalizou o aborto, apenas permitiu a gestante que, se assim quiser,
possa interromper a gestação, desde que comprovada a anencefalia do
nascituro.
3.3 DO DIREITO DO FETO
A personalidade civil inicia a partir do nascimento com vida, mas
são protegidos, desde a concepção, os direitos do nascituro, conforme
descrito no artigo 2º do Código Civil Brasileiro. Essa norma trouxe, para
muitos doutrinadores, o pensamento de que a vida tem como ponto inicial
a concepção, sendo assim um direito absoluto e, portanto, não podendo
ser passível à interrupção da gestação.
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A doutrina brasileira, nesta perspectiva, divide-se em duas teorias
quanto ao início da personalidade civil: a teoria natalista e a
concepcionista. A primeira tem como fundamento a letra fria do artigo 2º do
Código Civil, ou seja, que a personalidade apenas surge com o nascimento
com vida, mas coloca à salvo os direitos no feto desde sua concepção; já a
segunda fundamenta que o nascituro, desde a concepção, já é
considerado ser humano, podendo, inclusive, ser titular de relações
jurídicas.[77]
Para Tessaro[78], o ordenamento jurídico adota a perspectiva
concepcional segundo a qual, mesmo ainda não sendo conceituado como
pessoa, o início da vida é tido desde a concepção, ainda, com a nidação
(momento em que ocorre a implantação do zigoto no útero da mulher) e,
desde este instante, nosso ordenamento jurídico já reconhece e resguarda
o direito à vida, bem como à sua proteção.
No entanto, Souza Filho[79] entende que o ordenamento jurídico
brasileiro adotou a denominada “teoria natalista”, segundo a qual a
personalidade jurídica só ocorre após o nascimento com vida,
salvaguardando-a, contudo, desde o momento em que foi gerada.
A par disso, de acordo com Fachin,[80] a Constituição, promulgada
em 1988, ao alterar o sistema constitucional, prevê, através de um prisma
principiológico, a dignidade da pessoa de forma instrínseca, oportunizando
juízo de valor e fundamentos normativos para os direitos não patrimoniais,
e, neste, caso o direito de personalidade. Ademais, a Carta Magna entende
que a vida deixou de ser somente um direito fundamental tutelado, pois o
ordenamento jurídico o transformou em norma basilar a outros direitos.
Também, a Constituição Federal, ao reconhecer a dignidade da
pessoa humana como princípio norteador e garantidor do exercício de
demais direitos, vem salvaguardando o direito à vida. No entendimento de
Magalhães:
Compete ao legislador assegurar os direitos
humanos, tanto de caráter individual como social,
reconhecendo, preliminarmente, o primado da
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dignidade da pessoa humana. Portanto, esta
declaração nada mais é do que o reconhecimento da
necessidade de assegurar a dignidade da pessoa
através do exercício de seus direitos, sendo o
primeiro e basilar o direito à vida. A garantia de
qualquer outro direito pressupõe a salvaguarda da
vida, eis que a existência humana é pressuposto da
liberdade.[81]
No que tange ao direito de personalidade, este possui abrangência
em todo o ordenamento jurídico, fundando-se a partir da dignidade da
pessoa humana. Ainda, busca o aperfeiçoamento do ser humano, tanto do
direito público quanto do privado, possibilitando, assim, de forma ampla, o
progresso do ser humano. Nesse contexto, propõe Scheibe:
[...] a tutela aos direitos de personalidade está
relacionada à tutela dos direitos fundamentais, que
tem como5 fundamento, e referência para todo o
ordenamento jurídico, a dignidade da pessoa
humana. Esta nova percepção provocou a afirmação
de um direito geral de personalidade, que não está
relacionado nem exclusivamente ao direito privado,
tampouco somente ao direito público, mas que diz
respeito a preocupação, em sí, com a promoção de
uma forma geral do ser humano e seu
desenvolvimento, adequado às novas realidades de
uma sociedade complexa e globalizada.[82]
No caso da criança ainda em formação intrauterina, o sistema
jurídico brasileiro assegurou a ela os direitos desde o momento de sua
concepção, e não somente após seu nascimento com vida. Inclusive,
proporcionando que seja representante em relações jurídicas, ainda que
representada por terceiros.
Assim, consoante Lando e Corso:
Quanto ao nascituro, são concedidos pela lei
direitos para o nascimento com vida, e também se
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verifica no sistema jurídico a existência de direitos
pessoais conferidos ao nascituro enquanto está no
ventre materno. Isso, porque se reconhece nele o
status de pessoa, pessoa em desenvolvimento, como
são as crianças e adolescentes, e da mesma forma,
ao nascituro deve ser atribuída personalidade jurídica
formal e poder de titularizar relações jurídicas para ter
o seu direito à vida efetivamente garantido. Sabe-se
que o nascituro não terá, de fato, capacidade para,
sozinho, reivindicar o citado direito, mas terá o direito
assegurado, inclusive de ser representado por
curador nomeado para exercê-lo em seu favor.[83]
Seguindo a mesma linha de raciocínio, Andrade[84] refere que não
há diferenciação entre a vida intrauterina e a extrauterina, porquanto
ambos possuem garantias, como a saúde, a representação, a ser
consumidor, a proteção da integridade física e moral, a sucessão, o
recebimento de alimentos, entre outros que não estabelecidos
explicitamente no Código Civil, permitindo, desta forma, uma ampla leitura
da norma. O autor complementa igualmente que:
Ora, se o ordenamento jurídico civil concede e ao
mesmo tempo protege os direitos do nascituro, assim
como o faz por entender ser este novo ser, pessoa
humana dotada de personalidade, não existindo
razão para deixarmos de reconhecê-lo, desde a sua
concepção, como pessoa humana – sujeito de todos
os direitos que lhe possam ser atribuídos. Ademais,
cumpre lembrar que devemos também interpretar a
normal civil à luz da Constituição Federal
Brasileira/1988, que em seu art. 5º, caput, garante a
todos indistintamente o direito à vida.[85]
Poderia se dizer ainda que, uma vez que o requisito, para obter
direitos de personalidade, é ser considerado pessoa, e, partindo do
pressuposto de que a simples existência do ser humano preenche esta
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condição, pode o nascituro também ser qualificado assim, pois existe vida,
mesmo na situação intrauterina.[86]
Nesse mesmo sentido, o artigo 7º[87] do Estatuto da Criança e do
Adolescente, promulgado no ano de 1990, também garante a proteção do
direito à vida e à saúde do nascituro, ao assegurar ele uma vida sadia e
equilibrada, através de políticas sociais públicas.
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No que concerne ao direito à vida, este possui ligação direta ao
direito de nascer, na medida em todos os seres humanos gerados
possuem o direito de vir ao mundo e, como já mencionado, sendo
considerado crime pelo Código Penal a cessação à gestação, seja com ou
sem a permissão da gestante.
Dando destaque ao tema, segundo Freitas[88], o direito à vida
encontra-se presente nas fases intrauterina e na extrauterina, devendo ser
protegido, no âmbito penal, o nascituro da mesma forma como se protege
quem já nasceu. Também entende o autor que, neste passo, cabe os tipos
5
penais de homicídio e lesões nas formas culposa em dolosa, em favor do
nascituro.
Ainda, quanto ao direito à vida, o artigo 4º, 1 do Pacto de San José
da Costa Rica, ratificado pelo Brasil, estabelece que deve ser preservada a
vida, desde a concepção, não podendo que seja retirada de forma arbitral.
Esse Tratado Internacional protege, de modo expresso, a vida do feto,
vedando qualquer forma de eliminação ou privação da vida ainda em
desenvolvimento. Assim segue:
Artigo 4º, 1. Toda pessoa tem o direito de que se
respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela
lei e, em geral, desde o momento da concepção.
Ninguém
pode
arbitrariamente.[89]

ser

privado

da

vida

Nesse aspecto, como assinala Martins[90], o aborto nada mais é do
que a pena de morte do nascituro, não podendo, assim, ser legalizado, em
face das previsões dispostas na Constituição Federal, no Pacto San José
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da Costa Rica e no Código Civil. Outrossim, o autor complementa que tal
tratado veda o homicídio intrauterino, sem prever exceções para tal prática.
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No tocante ao assunto, corrobora com o autor acima Freitas, ao
explicar que:
Contudo, deve-se frisar que o nascituro (pouco
importando a fase na qual se encontra, como, v.g., a
embrionária) é titular do direito fundamental à Vida,
isto é, do direito de existir, que não pode ser
aniquilado de forma arbitrária. Desde o momento no
qual se ateste cientificamente que existe vida,
podemos dizer que está presente o direito
fundamental do embrião de existir, pelo que, definido
pela ciência o momento da vida humana,
imediatamente o Estado e o Direito devem atuar para
garantir sua inviolabilidade. Este aspecto, inclusive, é
consagrado pela regra Ius Cogens prevista no art. 4,§
1º, da Convenção Americana dos Direitos Humanos –
Pacto São José da Costa Rica, que impõe a proteção
da Vida Humana
concepção.[91]

desde

o

momento

da

Conforme ensina Matielo[92], não há que se falar em legalização
do aborto, uma vez que a Constituição Federal resguarda o direito à vida,
bem como o artigo 60, §4º, IV da referida lei consagra a proibição de
emenda constitucional que tenha por objetivo extinguir direitos ou garantias
fundamentais, tornando-se inviável a descriminalização da interrupção
gestacional.
Martins Filho[93] entende que a legislação deve resguardar o direito
do elo mais fraco frente ao mais forte e estaca que se trata de assassinar
uma vida humana, independente de substituir o termo “aborto” por
qualquer outro, como interrupção da gestação ou antecipação do parto.
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Assim, possuindo o nascituro direitos indisponíveis, não poderá a
mulher reivindicar a autonomia do seu corpo, pelo menos, enquanto estiver
gerando outro ser, já que o Estado salvaguarda relações de cunho moral
jurídico e social.[94]
Sugere Magalhães, nesse passo, que:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 884 de 15/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

A autorização para matar uma criança inocente
consiste na perda do próprio alicerce do estado que é
a proteção do direito à vida dos cidadãos, como dever
inalienável. Seria a perda do significado da própria
finalidade do Estado: proteger o bem comum. Um
Estado homicida é o Estado da barbárie.[95]
Dal Molin[96] assevera que o abortamento, em hipótese alguma,
poderá ser considerado como um método de contracepção, primeiramente,
por ser não somente tipificado como crime, mas também, por ferir direitos
do nascituro, como o direito à vida.
5

Nogueira[97] expõe que o abortamento não pode ser entendido
como um método anticoncepcional, visto que existem outros mecanismos
que têm por objetivo previnir a concepção, como, por exemplo, os
procedimentos cirúrgicos de vasectomia e ligadura das trompas. Ademais,
o autor sustenta a necessidade do planejamento familiar, a fim de
estabilizar financeiramente a família para as despesas que a vida
estabelece.
Como se percebe, existe uma forte corrente doutrinária que não
aceita a interrupção da gestação, porque feriria a direito à vida do feto.
Essa corrente afirma que o direito à vida é o princípio mais fundamental,
que alicerça todos os demais e, por isso, não pode a gestante praticar tal
ato, senão nos casos previstos na legislação.
4 A DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO VOLUNTÁRIO A PARTIR
DE UMA LAICIZAÇÃO PENAL TARDIA
4.1 O DIREITO, A MORAL E O ABORTO
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O direito e a moral sempre caminharam juntos. Contudo, as
questões jurídicas distinguem-se das questões morais, não havendo entre
elas ligação de juízo de valor, normas religiosas ou ainda de valores éticopolíticos. Os preceitos morais se vinculam apenas nos preceitos individuais
e não se findam em direito ou até mesmo em regras de cunho social ou
religioso.[98]
Importante destacar que a diferenciação entre direito e moral
baseia-se na liberdade dessas duas áreas. Nesta ótica, o direito e o Estado
não dispõem ou exercem meios axiológicos, assim como não se assentam
em meios morais que não representem ganho as pessoas, apenas sendo
legitimado para garantir os direitos.[99]
Corroborando com a ideia a cima exposta, Ferrajoli assinala:
Em efeito, laicidade do direito e laicidade da
moral significam, a meu entender, a recíproca
autonomia das duas esferas: de uma lado, o princípio
segundo o qual o direito não deve ser nunca utilizado
como instrumento de mero reforçamento da (isso é,
de uma determinada) moral, mas unicamente como
técnica de tutela de interesses e necessidades vitais;
de outro, o princípio, inverso e simétrico, pelo qual a
moral, se contar com uma adesão sincera, não
requer, mas exclui e rejeita o apoio heterônomo e
coercitivo do direito. [tradução nossa][100]
Esta tese, constituída no começo da Idade Média, demonstra o
desprendimento do direito e da moral com as questões religiosas e
culturais, desconectando um ao outro, e, ainda, idealizando uma sociedade
liberal. Transformaram-se, o direito e a moral, em preceitos laicos, dotados
de autonomia e discernimento particular.
Assim, não poderia o Estado intervir coercitivamente na vida das
pessoas com um fim que não jurídico. Ao oposto, deveria possibilitar a
segurança, a igualdade, aplicando os necessários para tanto, como os
direitos fundamentais, mas jamais intervindo ou interferindo na moral das
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pessoas, impondo normas morais, religiosas, sociais ou até mesmo
culturais. Consoante Ferrajoli:
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O Estado não tem portanto de se meter na vida
moral dos cidadãos, defendendo ou impedindo estilos
morais de vida, crenças ideológicas ou religiosas,
opções ou atitudes culturais. O seu dever é apenas o
de garantir a igualdade, a segurança e os mínimos
vitais.[101]
Caberia, pois, ao Estado promover meios que assegurassem a
aplicação dos direitos fundamentais a todos, bem como que o mesmo
fosse imparcial, moralmente ou ideologicamente.[102]
O direito deveria garantir a paz e as relações civis a fim de evitar
ofensas, e jamais estabelecer punições sem necessidade. Da mesma
forma, não poderia ser um meio de auxílio a moral, devendo eles
permanecerem separados, uma vez que não é possível proibir ou
5
criminalizar uma conduta apenas por ser conceituada como pecado. [103]
Explica Ferrajoli[104] que o ser acaba por se sobressair ao dever
ser, ou vice-versa, em razão de que o conflito está entre a normatividade
das leis e na efetividade de exercício das atividades ora normatizadas,
causando discussões em campos como teóricos, filosóficos e
fenomenológicos.
Nesse linha, ainda ensina Ferrajoli[105] que os ordenamentos de
uma Constituição se caracterizam por uma dupla artificialidade: o de tomar
decisões não somente pelo caráter positivo das normas existentes, mas
ainda por sua submissão ao direito. Também explica que, se o ser não
pode derivar-se de uma natureza moral, uma vez que as normas são
criadas e pensadas pelos homens, em virtude disto o dever ser tem que
estar positivado por normas que disciplinem as opções que o direito
pensou e projetou.
No caso do aborto, o entendimento do nosso ordenamento jurídico
é fundado em normativas repletas de preceitos morais, religiosos, culturais
e sociais.
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A partir de uma lente garantista, não poderia, um Estado laico,
adotar uma tese moral, como estabelecer que o nascituro já é uma pessoa,
e impor a todos, principalmente as gestantes que não concordam com tal
argumento e terão que se submeter a gestação. Nesse sentido:
[...] Mas então, se a questão de o feto (como o
embrião) ser ou não uma pessoa não é uma questão
científica ou de facto, sendo no plano empírico
irresolúvel, mas antes uma questão moral que admite
soluções diferentes e opináveis, ela não pode ser
resolvida pelo direito, se se perfilhar o princípio laico e
liberal da separação entre direito e moral,
privilegiando uma determinada tese moral, a que
considera o feto uma pessoa, impondo-a a todos e
por isso obrigando também as mulheres que
discordam dela a sujeitarem-se a conseqüências
dramáticas.[106]
Neste caso, Ferrajoli[107] sugere, com base na lei italiana nº 194
de 22 de maio de 1978, no que tange o pluralismo moral bem como na
convicção de que cada um pode adquirir seus próprios preceitos morais,
que seja estabelecido o prazo de três meses para a realização do
abortamento. O autor ainda destaca que tal prazo não se justifica por
questões biológicas, mas sim por ser período de tempo plausível para a
mulher decidir, com base em sua autodeterminação moral e sua dignidade
enquanto pessoa, se pretende interromper a gestação ou não.
Tendo a mulher autonomia moral, cabe somente a ela a decisão
quanto ao feto possuir ou não a natureza de “pessoa”. Assim, em outras
palavras, apenas quando o nascituro for planejado e considerado como
pessoa pela gestante é que este terá tutelado seus direitos.[108]
Deste modo, o Estado e o direito não podem intrometer-se no
campo moral de vida das pessoas, em suas crenças, em sua vida privada
ou mesmo em sua liberdade de agir, exceto quando os atos praticados
prejudiquem outras pessoas.
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4.2 OS PRINCÍPIOS AXIOLÓGICOS DA SEPARAÇÃO ENTRE
DIREITO E MORAL
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No que tange ao direito penal, a doutrina indica três princípios de
juízo de valor sobre a separação entre direito e moral. O Estado e o direito
não podem ter como motivação a moral, desligando-se de possíveis
vantagens e apenas visando buscar meios próprios de atingir garantias e
segurança.
Menciona Ferrajoli:
Entendida nesse sentido, a separação entre o
direito e a moral, ou entre a legitimação interna e
justificação externa, é um princípio político do
liberalismo moderno – meta jurídico e meta-moral –
que serve para fundamentar a autonomia recíproca
das duas esferas. O direito e o Estado – sob esta
opção laica e liberal – não podem nem encarnam
5
valores como tais, nem tampouco devem ter fins
morais desvinculados dos interesses das pessoas ou
menos ainda ser fim em si mesmo, justificando-se só
com o propósito de perseguir fins de utilidade
concreta em favor dos cidadãos e principalmente de
garantir seus direitos e sua segurança. [tradução
nossa][109]

Temos como princípios axiológicos às concepções do delito, do
processo e da pena. Nesse sentido, o emprego do delito visa apenas deter
os atos nocivos a outros, e não fixar ou determinar a moral. No princípio do
delito não pode existir referências que indiquem implicação moral (sem,
entretanto, impor restrições quanto ao valor ético-político do bem
protegido). Neste caso, é possível ter uma norma considerada como imoral
e ao mesmo tempo fundamentada em argumentos morais e políticos. [110]
O princípio do delito observa que o legislador não pode criar
normas que condicionam, ou até mesmo corroborem, com uma atitude
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moral, podendo apenas prever qual e quando o ato for praticado por
terceiros de forma dolosa. Assim, para que haja a consequente
penalização, é necessário que se insulte, de forma objetiva, o bem jurídico
alheio protegido pelas leis penais, devendo o Estado apenas garantir a
segurança e não agir de forma impor a moralidade nos cidadãos.
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Ferrajoli ensina:
Para que possa proibir e punir condutas, o
princípio utilitarista da separação entre o direito e a
moral exige como necessário que prejudique de um
modo concreto bens jurídicos alheios, cuja tutela é a
única justificação das leis penais como técnicas de
prevenção a lesão. O Estado, em suma, não deve
intrometer-se coercitivamente na vida moral dos
cidadãos e nem tampouco promover coercitivamente
sua moralidade, senão para tutelar a segurança,
impedindo que se prejudiquem uns aos outros.
[tradução nossa][111]
Assim, não pode o Estado intrometer-se coercitivamente na vida
moral das pessoas, somente podendo tutelar direitos quando ocasionar
danos a outras pessoas.
No processo, leva-se em linha de conta três pressupostos, quais
sejam: a lesão, a conduta praticada e a culpabilidade do agente. Essas
garantias penais são necessárias para garantir o juízo, devendo ser
dotadas de imparcialidade, na medida em que são regras que
regulamentam a jurisdição.
O princípio do processo não pode tratar sobre a moral, ou ainda
sobre a índole do acusado, devendo deter-se apenas sobre o evento a
partir do qual é culpabilizado o réu. Ou seja, o acusado deve ser
penalizado pelo ato que cometeu e não pelo que está intrínseco na pessoa
que praticou o delito.
Desta forma, esclarece Ferrajoli:
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[...] O princípio normativo da separação exige
que o juízo não trate acerca da moralidade, ou do
caráter, ou outros aspectos substanciais da
personalidade do réu, mas apenas sobre atos
penalmente proibidos que lhe são imputados e que
são, por outra parte, o único que pode ser
empiricamente provado pela acusação refutada pela
defesa. O juiz, por conseguinte, não deve submeterse a questionamentos da alma do imputado, nem
deve emitir veredictos morais sobre sua pessoa,
somente investigar seus comportamentos proibidos.
Um cidadão pode ser punido somente por aquilo que
fez, e não, como no juízo de moral, por aquilo que é.
[tradução nossa][112]
Nessa perspectiva, o delito deve estar estabelecido na lei bem
como embasado em situações comuns determinadas com o objetivo de
chegar a debates jurídicos que determinem
a natureza do ato praticado.[113]
5
No que tange a pena, esta é uma sanção que objetiva punir a
pessoa que venha a cometer um delito, não podendo ser vista de forma
preventiva, mas apenas como uma medida retributiva, posto que só se
pode ser punido pelo que se fez e não por quem se é.
A fundamentação da pena determina que a sanção penal não pode
se respaldar na moral, uma vez que não visa consagrar o caráter imoral do
agente. Importante sustentar, nesta linha, que o Estado não pode impor ao
réu que se ressocialize ou se modifique, pois tem o acusado o direito de
manter-se como é.[114]Nas exatas palavras de Ferrajoli:
O Estado, não tem direito de forçar o cidadão a
não ser mal, nem impedir que se prejudiquem entre
si, tampouco tem o direito de alterar – reeducar,
redimir, recuperar, ressocializar ou outras idéias
semelhantes – a pessoa dos réus. O cidadão tem o
dever jurídico de não cometer atos delitivos, tem o
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direito de ser interiormente malvado e de conseguir
sendo como é. [tradução nossa][115]
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Estes três princípios, conjuntamente, determinam e resguardam o
direito penal e delimitam sua interferência na esfera individual, objetivando,
a partir daí, o valor da liberdade de consciência, a equidade na intervenção
penal e a diminuição da punição cruel.[116]
Ainda, vale mencionar que estes princípios axiológicos se
fundamentam para definições de legislação, jurisdição e execução penal,
uma vez que, dotados de ditames ético-políticos, são pressupostos para o
reconhecimento externo ao direito penal. Nessa esteira:
E podemos identificar nos três princípios
axiológicos os conteúdos éticos-políticos exigidos no
direito penal como condições de justificação externa e
como outros tantos limites impostos para a legislação,
a justificação e a execução penal. [tradução
nossa][117]
Assim, as referidas teorias embasam por inteiro as garantias, nos
âmbitos penal e processual, através da legitimidade e da materialidade dos
delitos, da culpabilidade, da lesividade do acontecimento, do direito de
defesa, do ônus da prova e, ainda, da presunção de inocência face a falta
de evidências.
4.3 A DESCRIMINALIZAÇÃO
GARANTISMO PENAL

DO

ABORTO

A

PARTIR

DO

O garantismo penal veio a partir do crescimento de questões
jurídicas, políticas e estudos de correntes críticas da criminologia, e
pretende a distinção do ser e do dever ser, objetivando um exercício mais
concreto do ordenamento.
A teoria do garantismo consiste em avaliar as omissões e as
contradições existentes em questões jurídicas e políticas, explorando-as
cientificamente e analisando-as de forma interna e externa. Esta possui
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forte relevância para outros ramos do direito, uma vez que possui relação
direta com alguns direitos fundamentais, assim como parâmetros de justiça
e legitimação.[118]
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Pode-se dizer, também, que o garantismo busca reduzir a violência
e potencializar a autonomia no âmbito jurídico, assegurando a efetivação
dos princípios e direitos estabelecidos. Ainda, busca a divisão entre o
direito e a moral, visando desvincular a justificação e a multiplicação do
Estado e do direito como modelo axiológico. Assim tem-se que:
Nesse sentido, a palavra garantismo expressa
uma aproximação teórica que mantem separados o
ser e o dever ser no direito; e até mesmo propõe
como questão teórica central, a divergência existente
no ordenamentos complexos entre modelos
normativos (tendencialmente garantistas) e práticas
operacionais
(tendencialmente
antigarantistas),
interpretando-a
mediante a antinomia – dentro de
5
certos limites da fisiologia e fora dos patológicos –
que subsistem entre validade (e inefetividade) dos
primeiros e efetividade (e invalidez) das segundas.
[tradução nossa][119]
Nesse sentido, entende Ferrajoli[120] que a teoria geral do
garantismo pretende a separação do direito e da moral, do ser e do dever
ser, analisando, dentre alguns aspectos, a ligação dos princípios
constitucionais e das leis com sua execução, e a conexão do direito com
os valores ético-políticos. A teoria do garantismo deve avaliar o direito
positivo frente ao reconhecimento de atos sociais legitimados, sejam
internos ou externos; distinguir a justiça do direito, e ainda, a validade e a
efetividade das ideologias.
Carbonell e Ugarte explicam:
[...] O garantismo penal, em uma primeira
aproximação de caráter geral, representa uma
alternativa com duas proteções. Pois é tanto ao
direito penal auto referencial, exclusivamente de lei
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ordinária, cujo objetivo essencial é assegurar a
incondicionada vigência de estar frente as condutas
formalmente antijurídicas, hoje propagadas por
Jakobs e com abundantes manifestações legislativas
de origem pampenalizador e autoritário, como o
abolicionismo, tanto que suposta alternativa radical
não jurídica ao sistema penal. E comporta uma
afirmação da forma jurídica – da pena em concreto –
como meio hábil para dispensar a necessária
proteção dos direitos fundamentais frente a mais
grave violação e de evitar que o próprio dispositivo de
garantia opere como um novo risco forte e de
sofrimento para aqueles, na pessoa do imputado.
[tradução nossa][121]
Referidos ideais já foram, em grande medida, introjetados no
ideário jurídico brasileiro, como deixa claro o Ministro, do Supremo Tribunal
Federal, Marco Aurélio Mello, ao julgar a Ação de Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54:
Vale dizer: concepções morais religiosas, quer
unânimes, quer majoritárias, quer minoritárias, não
podem guiar as decisões estatais, devendo ficar
circunscritas à esfera privada. A crença religiosa e
espiritual – ou a ausência dela, o ateísmo – serve
precipuamente para ditar a conduta e a vida privada
do indivíduo que a possui ou não a possui. Paixões
religiosas de toda ordem hão de ser colocadas à
parte na condução do Estado. Não podem a fé e as
orientações morais dela decorrentes ser impostas a
quem quer que seja e por quem quer que seja. Caso
contrário, de uma democracia laica com liberdade
religiosa não se tratará, ante a ausência de respeito
àqueles que não professem o credo inspirador da
decisão oficial ou àqueles que um dia desejem rever
a posição até então assumida.[122]
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Fica evidente, pois, que o Supremo Tribunal Federal compartilha
do entendimento que não cabe ao Estado ditar condutas de cunho moral
e/ou religiosas, impondo as pessoas comportamentos que interferem na
vida particular de cada um. Esta conduta vai de encontro com a laicidade
democrática, desconsiderando a liberdade de cada pessoa.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 884 de 15/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Na questão da interrupção da gestação ainda persistem juízos
morais quanto a ofensas ao feto, bem como um fundamento moral para a
proibição no âmbito jurídico. Questões como a natureza do nascituro, com
fundo religioso, ainda possuem muita influência no ordenamento jurídico
atual.
Há quem entenda que a intervenção científica no caso da
interrupção da gravidez é condição aceitável para a proibição deste ato,
devendo ser punida pelo ordenamento jurídico a sua prática.[123] Nessa
perspectiva, os grupos antiabortistas defendem que o aborto voluntário
nada mais é do que a prática de homicídio, uma vez que aceitam como
pessoa o embrião.[124]
5
A vicissitude desta afirmação é que parte da tese de vitalidade do
nascituro, baseando-se na liberdade de consciência das pessoas, e em um
juízo moral ao atribuir a qualidade de pessoa ao embrião. Aqui, devemos
asseverar que o debate do feto ser ou não uma pessoa é uma questão
empírica, e não um debate científico ou de fato, cabendo apenas a cada
pessoa posicionar-se a respeito.[125]
No que concerne a este debate, pode-se aqui fazer um paralelo
entre a definição da morte cerebral com o início da vida.
O Conselho Federal de Medicina, na Resolução nº 1.480/97[126],
torna claro que, conforme o consenso da comunidade científica mundial, se
considera morto aquele que tiver, de forma inconvertível, as funções
encefálicas. Ainda, o ordenamento brasileiro é claro ao elucidar, no art. 6º
do Código Civil, que a morte encefálica encerra a personalidade.[127]
Franco[128] explica ser complicado, progressivo e constante o
processo de vida e morte, pois estes se prolongam no tempo. Se somando
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a isso, o autor ainda afirma que o desenvolvimento biológico está
conectado a noção de vida e morte.
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Nesse passo, seria sensato arguir que, tendo a vida seu
encerramento com as funções encefálicas, o início da vida, e o da
personalidade, só pode ter início com as atividades cerebrais.
Levando-se em linha de conta a separação do direito e da moral,
bem como da laicização do Estado, não pode uma norma determinar uma
questão moral, e sujeitar uma mulher a manter uma gestação não
desejada, punindo-a caso descumpra tal norma.
Segundo Ferrajoli,[129] a essência para esta adversidade se
encontra no princípio convencionalista e utilitarista da diferenciação do
direito e da moral, onde somente estaria garantida a tutela do feto,
enquanto pessoa, no momento em que este é almejado e planejado pela
mulher. Nesse aspecto, afirma, ainda, o autor, que a natureza de pessoa
do feto dependeria da autonomia moral da gestante, e não de sua natureza
biológica.
Conforme se percebe, a tutela do feto depende da um ato de
vontade por parte da gestante, encarando-se o embrião como pessoa e lhe
oportunizando o caráter de pessoa. A qualidade de pessoa do nascituro
seria determinada somente a partir da decisão da mulher ao ver-se como
mãe e aceitá-lo como filho.[130]
Ao aceitar o ponto de vista moral abordado, outra discussão é
necessária: a questão do aborto em vista da autodeterminação da mulher
de não dar a natureza de pessoa ao feto. Para os que consagram o feto
como pessoa, o abortamento é uma violação a moral, portanto um ato
imoral.[131]
A penalização do aborto gera enormes sofrimentos para mulheres
que não desejam manter a gestação, na medida em que elas não podem
dispor de seu próprio corpo, bem como não lhes é permitido determinar
qual o momento que julgam ideal para serem mães. Aqui, vale dizer que
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estes desafios vão desde a maternidade indesejada até ferimentos a
dignidade da pessoa da mulher.[132]
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Não se descarta, em momento algum, a noção que a prática do
abortamento é intensa, e que em muitos casos gera traumas para as
mulheres. Logo, não pode o Estado, a partir de normas dotadas de
ideologias morais, religiosas e culturais impor uma conduta que acaba por
ofender a liberdade de escolha.
Cabe somente a mulher, dotada de sua plena autonomia e
liberdade de escolha, decidir sobre a interrupção da gestação, na medida
em que as implicações da maternidade serão suportadas por ela. Westphal
afirma:
Aborto é recurso legítimo para a gravidez
indesejada, um direito da mulher em decidir se quer
comprometer a sua vida com uma gravidez de risco,
inoportuna ou involuntária. Para muitas mulheres,
5
este ato é invasivo, violento e traumatizante, mas é
um recurso, uma alternativa a um trauma maior ainda
que pode ser uma maternidade indesejada ou um
futuro comprometido antes do tempo ou sem desejo.
Uma vida se faz não só em cima de dogmas
religiosos, ou definições discutíveis sobre quando
começa a vida, mas em cima da noção de felicidade
que o ser humano possa usar para construir com
liberdade a sua vida.[133]
O ordenamento jurídico, ao não tratar do direito da gestante em
escolher pela maternidade, ignora a premissa de que a mulher que não
deseja ser mãe será forçada a se tornar uma, mesmo que não seja a sua
vontade. E, ainda, impõe uma punição para ela caso utilize de meios
alternativos para interromper a gestação, retirando-lhe a liberdade de
tomar esta decisão.[134]
Neste caso, o direito penal estabelece não apenas uma conduta
delitiva por parte da mulher, como também um estilo de vida que pode lhe
acarretar um ônus irreparável, pois terá que abrir mão de sua vida para
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poder criar e zelar por seu filho, e até mesmo obrigando-a que limite, ou
até abandone, os estudos, tudo para poder prover sua família. [135]
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Conforme expõe Mendes[136], o direito a maternidade é um
direito fundamental pessoal da mulher, não podendo, desse modo, um
Estado laico criar uma norma embasando-se em concepções morais e
religiosas, que submetam as gestantes a manter a gestação contra sua
vontade.
Nesse contexto, Kottow justifica:
A posição racional não tem nenhuma intenção de
negar as implicações moraes e das decisões
reprodutivas. Pelo contrário: ao descrever o
estabelecimento da relação mãe/filho como um
processo relacional voluntariamente assumido, se
está dando o mais pleno valor ético que tal decisão
merece e se está reconhecendo que o aborto
procurado é sempre uma decisão moral e
psicológicamente opaca e dolorosa que nada se
assume gratuitamente, por isso é desejável que não
aconteça, apenas por motivos de força maior. O que
a perspectiva racional intenta destacar é que a
aceitação de gestar um novo ser humano seja o
produto de desejo de uma decisão consciente e que
não corra por imposição de valores que os afetados
talvez não compartilhem. [tradução nossa][137]
Portanto, o crime de aborto pune uma escolha de vida: o da mulher
em não querer ser mãe, removendo, de forma arbitrária, a autonomia que a
mesma tem sobre seu corpo e lhe subtraindo a dignidade quanto pessoa.
Criminalizar o aborto não diminui sua prática, apenas torna sua
realização clandestina. A execução deste ato, na maioria das vezes
exercido de forma insegura e insalubre, acaba ocasionando perigo à saúde
e, principalmente, à vida das mulheres.[138] Ainda, importante destacar
que os abortamentos realizados por mulheres com nível econômico social
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menor tendem a ser precárias, uma vez que estas não dispõem de
recursos financeiros para arcar com um procedimento clinicamente
adequado.

Percebe-se

a

imprescindível necessidade

de mudança
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Pedroso[139] assinala que, em quase 100% dos casos, as
mulheres de baixa renda chegam à óbito, enquanto as que possuem uma
renda mais abastada quase nunca vem a falecer em decorrência do aborto
realizado em clínicas clandestinas.
no

ornamento jurídico, posto que não pode o direito penal fixar um não fazer,
nem impor a mulher algum tipo de conduta que viole a autodeterminação
sobre seu corpo.
Neste caso o direito deve buscar olhar o ser, para além do dever
ser, para que o aborto possa vir a ser descriminalizado, o direito carece
desprender-se das ideologias morais, religiosas e culturais ainda
aprisionadas, levando em consideração primeiro a vontade da mulher
5
quanto à maternidade, sem se deixar influenciar por prerrogativas que
possam interferir na realização desta vontade.
Após essa desconstrução dogmática, e ausente a imposição
estatal na esfera jurídica, terá a mulher, além da garantia de exercício de
sua dignidade enquanto pessoa, autonomia plena e liberdade para
deliberar do seu corpo da forma que desejar.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em vista dos argumentos apresentados nesse trabalho, resta claro
que merece análise a possibilidade de descriminalizar o aborto consentido,
praticado por terceiro, em face à liberdade e autonomia de vontade da
mulher em comandar seu corpo.
Nesse compasso, temos no âmbito internacional a evolução dos
direitos reprodutivos e sexuais, garantidos pelas Conferências Mundiais,
corroborando o pensamento de que a mulher é detentora de direitos iguais
aos homens, sem distinção de qualquer natureza. Desta forma,
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demonstrando que possuem liberdade reprodutiva, na medida em que
apenas elas respondem as consequências de suas vidas sexuais.
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Ainda, as mulheres deixaram de ser subjugadas e dominadas
pelos homens, passando a ter seus direitos garantidos de forma digna e
uniforme.
Em âmbito nacional, a Constituição Federal, promulgada no ano de
1988, trouxe uma nova compreensão acerca dos direitos primordiais, até
então não previstos no ordenamento jurídico, e assegurou a eficácia plena
do exercício da cidadania. Ainda, previu no artigo 3º, IV, a promoção de
bem à todos sem prejuízo em razão da origem, raça, sexo, cor, idade ou
qualquer outra forma.
Trouxe ainda, no artigo 5º, caput e inciso I, a igualdade entre
gêneros, sem qualquer tipo de discriminação, bem como à proteção ao
direito à vida e a liberdade.
Em consonância com o já exposto, a Carta Magna elevou o
princípio da dignidade da pessoa humana à condição de meta princípio,
norteador de normas constitucionais. Tal princípio se mostrou de suma
importância na medida em que visa proporcionar a concretização, a real
efetivação, de todos os direitos fundamentais e, ainda, a remoção de
impedimentos que empeçam sua realização.
O artigo 226, §7º, estabeleceu a importância do planejamento
familiar, e que somente ao casal cabe determinar o momento e quantos
filhos pretendem ter. Do mesmo modo, ainda definiu que ao Estado apenas
compete disponibilizar meios educacionais e científicos para a execução
desde direito.
Desta feita, não pode o Estado intrometer-se na decisão do
momento mais oportuno para a procriação. Deve apenas disponibilizar
meios preventivos de contracepção.
No que tange aos debates pertinentes ao direito à vida, é nítido
que, apesar do ordenamento jurídico salvaguardar eventuais direitos do
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nascituro, este ainda não possui personalidade jurídica e, portanto, não
pode ser considerado como pessoa. Afora isso, considerando que o direito
não fez valoração nesse sentido, não pode a vida intrauterina possuir
respaldos jurídicos mais elevados em face a vida extrauterina.
da Ação de Arguição de
54, que descaracterizou a
no caso de anencefalia,
seus direitos sexuais e
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Nesse caminho, à luz do julgamento
Descumprimento de Preceito Fundamental nº
conduta típica da prática delitiva de aborto
possibilitando a gestante o exercício de

reprodutivos, no que diz respeito a sua saúde, sua dignidade enquanto
pessoa, sua autonomia e sua liberdade em interromper a gestação quando
o feto possuir má-formação cerebral.
Ausente a consagração de personalidade do feto é notória a
afirmação de que o direito da gestante deve prevalecer em virtude da plena
execução de garantias, como a liberdade e a autodeterminação de sua
vontade em deliberar quanto da contracepção ou não.
5

Corroborando com a tese que não pode o Estado intervir na
decisão da mulher quanto à contracepção, surge a teoria do garantismo
penal, sustentando a separação do direito e da moral. Desde o início,
asseverando que, muito embora ambas estiveram lado a lado, não existe
nenhuma forma de vinculação axiológica entre elas. A moral se prende
meramente as orientações individuais, não podendo ser incorporada no
direito ou em normas religiosas ou sociais.
Nesse caminho, fazendo um paralelo da interrupção voluntária da
gravidez com base no garantismo penal, se verifica que no atual
ordenamento jurídico, a conduta delitiva ainda possui um grande juízo de
valor, tanto de cunho moral, quanto religioso. Leva-se em conta apenas o
direito à vida da criança em formação, desconsiderando por completo a
vontade da gestante, que pode não desejar a maternidade.
Verificamos que a natureza quanto pessoa do feto se sujeita a
autonomia moral da gestante. Em outras palavras, o nascituro apenas
constitui a natureza de pessoa quando sua genitora assim entende e o
toma como seu filho.
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Punir a prática do aborto voluntário, praticado, ou não, por terceiro,
não diminui sua realização na clandestinidade. Enquanto a questão posta
não for tratada com a devida atenção, novos abortos inseguros serão
consumados, colocando em risco a saúde e à vida das mulheres.
O pleno exercício do princípio da dignidade da pessoa humana,
bem como liberdade e a autodeterminação plena da mulher para deliberar
sobre seu corpo, depende da revisão penal que estabelece como crime,
nos artigos 124 e 126 do Código Penal, a prática do aborto.
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RESUMO: Esse trabalho teve o objetivo em analisar o direito fundamental
da segurança pública, inserido no direito social, devidamente garantido no
artigo 6º da Carta Magna de 1988, sob a ótica do princípio da eficiência no
âmbito da administração pública do ente político executivo do Estado de
Rondônia e parcerias com o município de Cacoal, verificando programas
de prevenção ao combate de crimes de roubos e furtos. Diante disso, o
que se procurou responder nessa pesquisa, foi quanto a seguinte questão,
se o poder estatal atua com eficiência para a garantia do direito
fundamental da segurança pública, por ser o estado o detentor da
concretização da segurança pública. Assim sendo, para o alcance da
resposta foi necessário uma análise bibliográfica, pesquisa exploratória e
de cunho quantitativo. Para tanto, estudou-se quanto a evolução histórica
dos direitos fundamentais, a importância do poder estatal e as políticas
públicas destinadas para efetivar esse direito. Assim, verificou-se que com
o decorrer do tempo, novos direitos vão sendo adquiridos, e se
complementando aos mais remotos e a importância da participação ativa
do poder estatal para garantir o direito à segurança pública, a importância
de implementação de políticas para o combate aos roubos e furtos, através
da participação popular, policiamento comunitário e palestras de educação
e de cidadania.
Palavras-chave: Direito Fundamental.

Segurança

Pública. Políticas

Públicas.
ABSTRACT: This work had the objective of analyze the fundamental right
of public security, inserted in social law, properly guaranteed in article 6º of
the Letter Magna of 1988, from the point of view of the principle of
efficiency in the field of public administration of the executive political entity
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of the State of Rondônia and partnerships with the municipality of
Cacoal, checking prevention programs to combat robbery and threfts. In
view of this, what was sought to answer in this research, was the following
question, if the state power effectively acts to guarantee the fundamental
right of public security, for being the state holding the public safety.
Therefore, to reach the answer was necessary a bibliographical
analysis, exploratory and quantitative research. Therefore, studied the
historical evolution of fundamental rights, the importance of state power and
the public policies designed to realize this right. Therefore, has verified that
over time, new rights are being acquired, and complementing the more
remote and the importance of participation activated state power to ensure
the right to public safety, the importance of implementing policies to combat
robberies and threfts, through popular participation, community policing,
and lectures on education and citizenship.
Key Words: Fundamental Rights. Public security. Public policy.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1 EVOLUÇÃO
HISTÓRICA DOS DIREITOS
5
FUNDAMENTAIS. 1.1 ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO DE ESTADO E
SOCIEDADE. 1.2 A SEGURANÇA PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. 1.3 O DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA
PÚBLICA. 2 O PODER ESTATAL E A SEGURANÇA PÚBLICA. 2.1 O
PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E OS DIREITOS SOCIAIS. 2.2 PARCERIA
ESTATAL COM O TERCEIRO SETOR. 2.3 PARCERIA PÚBLICA
PRIVADA - PPP. 3 POLITICAS PÚBLICAS NO BRASIL. 3.1 POLÍTICAS
PÚBLICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. 3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE
SEGURANÇA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CACOAL. 3.3 ROUBOS E
FURTOS NO MUNICÌPIO DE CACOAL. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO
O trabalho teve escopo sobre o direito fundamental da segurança
pública, conforme dispõe alguns doutrinadores e em consonância com a
Constituição Federal de 1988. Analisou-se a importância da parceria do
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poder estatal com a sociedade civil, abordando o conceito de poder estatal
e princípios norteadores da segurança pública, analisando-se questões
preliminares dos serviços públicos, ensejando questionamentos quanto sua
eficácia frente ao direito fundamental da segurança pública e o
apontamento de programas de efetivação de combate aos crimes de
roubos e furtos, no âmbito do município de Cacoal e a importância da
parceria do poder estatal com a sociedade civil.
Para tanto, com a evolução histórica dos direitos fundamentais,
houve uma ampliação de direitos, ao passo que temos a classificação de
direitos fundamentais de até a quarta geração e por alguns doutrinadores,
já dispondo os de quinta geração. Sabedores de que os direitos
fundamentais de primeira geração não puderam ser amplamente
garantidos, por motivo de ausência de condições de atingimento subjetivo
aos detentores desses direitos, pela grande maioria da sociedade, sem a
participação e atuação do estado para sua garantia, consequentemente,
ocorreu o advento dos direitos fundamentais de segunda geração, onde a
população clamou por justiça social ao poder estatal, para que assim
pudessem alcançar seus direitos regulamentados na constituição brasileira
e por politicas públicas de segurança aos entes políticos.
Seguindo esse raciocínio, essa pesquisa abordou a legitimidade do
poder estatal para atuar no instituto da segurança pública, sabendo que é
necessário um elo entre o poder e a segurança. Pois bem, o Estado com
seu poder de império possui respaldo legal para a inserção da segurança
pública em meio à sociedade, porém com a devida observância aos
princípios da administração pública, e no caso específico, principalmente
ao da legalidade e eficiência.
Deste modo, quanto aos serviços prestados pelos Estados, para a
realização dessa análise teve como parâmetro o princípio da eficiência, e a
contextualização de que o objetivo deste assunto tratado não é de
formalizar ideias pessimistas quanto os serviços públicos destinados à
segurança pública, mas sim demonstrar as possibilidades de alternância
no modelo atual, para alcance num futuro próximo de um trabalho digno e
de qualidade. Nesse sentido, considerando a importância do assunto
tratado, sendo de relevância para sociedade em geral, tanto para grupos
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acadêmicos, para profissionais da área, para professores de todos os
níveis de ensino e para a família brasileira em geral é de grande
importância a presente pesquisa científica , tenha uma boa leitura.

1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
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Esse capítulo aborda quanto ás primícias das concepções de
Estado e da Sociedade e, por conseguinte o surgimento dos Direitos
Fundamentais e especificadamente o Direito Fundamental da Segurança
Pública.
1.1 ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO DE ESTADO E SOCIEDADE
Ao se tratar de um tema que envolve ativamente tanto o Estado,
quanto a sociedade é relevante o estudo de seus conceitos, para melhor
compreendê-los, faz se necessário uma mera exposição sobre as
definições do que é o Estado, 5sabedores de que há diversas definições,
tanto de acepções políticas, jurídicas, filosófica e sociológica. No Império
Romano era conceituado como sendo a organização de domínio e poder,
na Idade Média surgiu a ideia de território (BONAVIDES, p. 66, 2012).
O Estado por sua vez está inserido na sociedade, no entanto,
podemos definir que o Estado é uma espécie e a Sociedade é um gênero,
pois a organização estatal é uma das modalidades de vivência em
sociedade, tendo outras em concorrência a essa como se sabe, a religião,
a nacionalidade, a família. Porém, o Estado, se sobrepõe as últimas,
mesmo carente de vínculos humanos, mas é dotado de influência politicas
sobre os demais (BONAVIDES, 2012 p.63).
Portanto, seguindo esse mesmo raciocínio jurídico, assevera Del
Vecchio (p.351-352) apud Bonavides, (2012, p. 67) “O Estado é o laço
jurídico ou politico ao passo que a Sociedade é uma pluralidade de laços”.
Contudo, para Kant (p.135) apud Bonavides (2012, p. 67), o Estado detém
de um único vínculo, que seria o jurídico, que assim definiu-o: “a reunião
de uma multidão de homens vivendo sob as leis do Direito”.
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Seguindo o mesmo prisma, verifica-se que o Estado Brasileiro
possui sua soberania devidamente reconhecida, por possuir ao seu favor
os pressupostos essenciais para tal reconhecimento a nível internacional,
os quais são o seu poder através da sua própria constituição, seu povo e o
seu território. (BONAVIDES, 2012, p. 70).
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Contudo, nem sempre fora reconhecido assim, como dispõe
Bonavides:
O Estado como ordem politica da sociedade é conhecido
desde a antiguidade aos nossos dias. Todavia nem sempre
teve essa denominação, nem tampouco encobriu a mesma
realidade. (2013, p. 65).
Pois bem, conforme já mencionado acima, quanto à pluralidade de
definições de Estado, leciona filosoficamente Hegel apud Bonavides (2012,
p.66): “a realidade da ideia moral, a substância ética consciência de si
mesma, a manifestação visível da divindade”. Na acepção jurídica temos
ainda a definição de Burdeau (p.128) apud Bonavides (2012, p. 67): “O
Estado se forma quando o poder se assenta numa instituição e não num
homem”.
Nesse sentido, vejamos que não existe um paradigma a ser
seguido para as definições de Estado, na concepção sociológica verifica
um conceito mais abrangente para esse capítulo, pois assevera Duguit
apud Bonavides:
“O Estado, em sentido geral, como toda sociedade
humana na qual há diferenciação entre governantes e
governados, e em sentido restrito como grupo humano fixado
em determinado território, onde os mais fortes impõem aos
mais fracos sua vontade”. (2012, p. 68).
Porém foi tida como uma das concepções mais exata, mas ainda
assim, não sendo coerente no que tange a definir que “os mais fortes
impõem aos mais fracos sua vontade”, pois se assim fosse anularia todo o
ordenamento estatal, que não apenas regula os atos em sociedade dos
mais fracos, mas sim de todos (Bonavides, 2012 p.70).
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Portanto, surgiu um conceito coerente, que é tido como o que
pontua os elementos essenciais para a formação de um Estado, conforme
Jellinek (p.180,181,183) apud Bonavides (2012, p.71) leciona: “é a
corporação de um povo, assentada num determinado território e dotada de
um poder originário de mando”.
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Desse modo, vejamos que a Sociedade é tida como um gênero e o
Estado como uma espécie, assim denota a relevância da Sociedade para a
formação de um Estado, e o qual a sociedade é importante na participação
das atividades inerentes ao estado, pois sem a sociedade, que é o povo,
como acima citado, já não teríamos um Estado Soberano, com poder de
mando. Assim sendo, as ações dos governantes precisam do apoio e
participação do povo, para uma realização democrática e que atenda a
demanda de forma satisfatória.
1.2 A SEGURANÇA PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988

5

Os direitos fundamentais, que também alguns doutrinadores se
utilizam da expressão direitos humanos, direitos dos homens, surgiu
reconhecidamente de forma positivada, seus primeiros relatos no século
XIII, tendo como fonte principal uma carta, que foi conhecida como “Magna
Charta libertatum”, que fora um pacto firmado em 1215, entre o Rei João
Sem-Terra e os bispos e barões ingleses. (SARLET, 2014 p. 269).
Embora, nessa época os direitos eram suprimidos para a
população mais vulnerável, ainda assim foi tida como um ponto de
referência para alguns direitos, porque através dela que surgi e reconhece
alguns privilégios a determinados grupos (castas) e também, gera o liame
para o futuro desenvolvimento e reconhecimento dos direitos
fundamentais.
Em consonância ao tema explica Paulo Bonavides:
Os direitos do homem ou da liberdade, se assim
podemos exprimi-los, eram ali direitos naturais, inalienáveis e
sagrados, direitos tidos também por imprescritíveis,
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abraçando a liberdade, a propriedade, a segurança e a
resistência à opressão. (2012, p. 580).
Assim, podemos destacar através de uma análise as três fases
históricas que o Brasil enfrentou em relação aos valores políticos, jurídicos
e ideológicos, tais como: a primeira fase, relacionada ao modelo
constitucional Francês e inglês do século XIX; a segunda, vinculada ao
modelo norte-americano e a terceira, que está em pleno uso é a presença
de direitos fundamentais tendo como modelo o constitucionalismo alemão.
(BONAVIDES, 2012).
Diante disso, é de se verificar que tais direitos eram almejados pela
não intervenção do Estado, a perspectiva histórica dos direitos
fundamentais, é evolutiva em sua hermenêutica, conforme os
acontecimentos sociais, políticos, cultural e econômico, haverá o
surgimento de novos direitos.
Assim sendo, como os direitos vão se dinamizando conforme os fatos
ocorridos em meio social, após os ditos direitos fundamentais de primeira
geração, que foram os direitos à liberdade, à vida, à propriedade e a
igualdade, eis que surgi novos acontecimentos em sociedade, esses com
fortes impactos industriais e por problemas ocorridos na sociedade
econômica e crise políticas, surgindo assim os direitos fundamentais
conhecidos como de segunda dimensão ou segunda geração, conforme a
lição de Barreto:
2ª geração (direitos sociais) – são aqueles que exigem
uma postura ativa do Estado no sentido de adotar
mecanismos interventivos que visem a assegurar a igualdade
e a justiça social, mediante a proteção aos hipossuficientes e
a superação das diferenças sociais. (2013, p. 223).
Primeiramente, deve-se levar em consideração o que culminou o
surgimento dessa nova classe de direitos fundamentais, ocorre que, com a
consagração da liberdade e igualdade obtida pelos direitos fundamentais
da primeira geração, sem intervenção estatal, não houve obtenção de êxito
aos seus legitimados de direito, não gozaram de tais direitos, assim
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gerando insatisfação e partindo dessa classe oprimida movimentos para
que o Estado lhes assegurasse o reconhecimento e a realização da justiça
social.
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Desse modo, podemos dizer que os direitos de segunda geração,
foram os direitos que dominaram o século XX (vinte), conhecidos como os
direitos do Estado Social. Para tanto, apesar de ter tido em alguns
momentos sua eficácia de natureza duvidosa, esse direito também obteve
seu reconhecimento, como o da primeira geração. Por esses direitos ter
uma exigência positiva do poder estatal, onde o estado estava em uma
época de mudanças nas políticas governamentais, em um século de
transformações políticas, onde culminou no transcurso da constituição de
1946, e também ocorreu o suicídio do então governo Getúlio. (SARLET,
2014 p. 275).
Porém, mesmo diante de tantos conflitos, o mesmo foi reconhecido
nas constituições pós-segunda guerra, e em consonância relata
Bonavides:
5
De tal sorte que os direitos fundamentais da segunda
geração tendem a tornar-se tão justiciáveis quanto os da
primeira; pelo menos esta é a regra que já não poderá ser
descumprida ou ter sua eficácia recusada com aquela
facilidade de argumentação arrimada no caráter programático
da norma. (2012, p. 583).
É, contudo, no século XX, pós-guerra, que tais direitos
fundamentais foram devidamente consagrados significativamente nas
constituições e pactos internacionais, (Sarlet, 2014 p.275). Nesse sentido,
com o dinamismo social, ainda surgiram mais duas classificação de direitos
fundamentais, respectivamente, os de terceira geração e quarta, os quais o
primeiro é tido como de direitos de fraternidade ou de solidariedade, que o
homem é o titular, dentre eles temos os da autodeterminação dos povos,
ao desenvolvimento, ao meio ambiente e qualidade de vida.
Por conseguinte, os direitos fundamentais de quarta geração são o
conhecido como o direito á democracia, a informação e ao pluralismo, para
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alguns autores, já temos uma quinta geração de direitos fundamentais, que
são os inerentes ao mundo da informática, comunicação por redes virtuais.
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A partir dessas concepções, assim ensina (Barreto, 2013.p.217).
quanto aos direitos fundamentais como sendo um “gênero que abrange
espécies de tutela normativa constitucional das prerrogativas do cidadão
na vida em sociedade e em face da atuação do Poder Público.”
E ainda prossegue: “Daqui se pode, assim, partir para a asserção
de que os direitos da segunda, da terceira, e da quarta gerações não se
interpretam, concretizam-se” (2012.p.590).
Pois bem, assim verifica-se que com o surgimento de uma nova
geração de direitos, não significa que o anterior é abolido e sim ocorre a
complementação e interação entre tais, para melhor garantia de uma
democracia plena.
Através da Emenda nº 26/1985, a assembleia Nacional
Constituinte, promulgou em 05/10/1988, a nossa Carta Magna, contendo
em seu texto 250 artigos distribuídos em Títulos, acrescida de um Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo uma inovação em
matéria de proteção aos direitos individuais, difusos e coletivos, conforme
Bonavides:
A constituição de 5 de outubro de 1988 foi de todas as
constituições brasileiras aquela que mais procurou inovar
tecnicamente em matéria de proteção aos direitos
fundamentais. Não o fez porém sem um propósito definido,
que tacitamente se infere do conteúdo de seus princípios e
fundamentais: busca em termos definitivos de uma
compatibilidade do Estado social com o Estado de Direito
mediante a introdução de novas garantias constitucionais,
tanto
do
direito
subjetivo.(2013.p.564).

objetivo

como

do

direito

Sendo iniciada com um preâmbulo, o qual traz um texto
introdutório, que embora não detém de uma eficácia normativa direta, mas
agrega nele as diretrizes constitucionais e ao fazer a leitura, já se faz uma
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interpretação consistente quanto aos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, seguindo esse
raciocínio procede Silva apud Barreto (2013 p.111) que tais direitos são,
“no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele
concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as
pessoas”.
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Nesse sentido, as garantias constitucionais, jamais poderão ser
suprimidas ou alteradas, seja pelo o legislativo ordinário ou pelo
constituinte derivado, devendo ser observados e resguardados tais direitos.
Nesse sentido, leciona Sarlet:
A primeira e principal característica do direito
constitucional reside em sua supremacia hierárquica, no
sentido de que as normas constitucionais prevalecem em
relação a toda e qualquer forma normativa (incluídas as leis
elaboradas pelo Poder Legislativo) e todo e qualquer ato
5
jurídico na esfera interna da ordem estatal. (2014, p. 66).
No mesmo ângulo escreve Mendes, (2012, p.468) que “a
Constituição Federal de 1988 atribuiu significado ímpar aos direitos
fundamentais.” Isto pelo fato de o constituinte ter conferido esses direitos
destacadamente no início do texto constitucional e lhe assegurando
eficácia imediata pelo poder público. E na mesma perspectiva com demais
doutrinários leciona Barreto:
Os direitos fundamentais, são institutos e prerrogativas
inerentes à condição humana, assim definidos na ordem
jurídica de cada país, num certo momento histórico, cujo
objeto primordial de tutela jurídica comporte às repercussões
do fundamento da dignidade da pessoa humana.
(2013.p.279).
Para tanto, em se tratando de garantias de primeiro grau, temos as
garantias disciplinadas no Título II, Capítulo I, “Dos direitos e deveres
Individuais e Coletivos”, que reporta sobre os direitos fundamentais, na
nossa Carta Maior, com início no artigo 5º que assim dispõe:
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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:
Nesse contexto define Paulo Bonavides, (2012. p.566): “Garantias
constitucionais de primeiro grau são também aquelas que circundam
direitos, princípios e valores da Constituição, cuja mudança ou supressão
fere a essência, a natureza e a razão de ser da própria lei suprema”.
Ainda correlacionado temos no Capítulo II, caput “Dos Direitos
Sociais”, o artigo 6º da nossa Carta Magna:
Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
(BRASIL, 2012).
Nesse âmbito, há de mencionar que os direitos sociais surgiram
para materializar os direitos fundamentais de primeira geração, vindo a
robustecer essas garantias, com um texto de viés social, que surgiu no
século XX, sendo eles o modelo do Estado do Bem estar, sendo tais os
direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
bem como a assistência aos desamparados. (BARRETO, 2013).
Diante disso, esse direito é conceituado como os que exigem a
atuação objetiva do poder estatal, para sua concretização, assim a
pesquisa mantem-se correlacionada com o artigo 5º da Constituição
Federal de 1988, o qual dispõe ao Estado o dever de amparo e garantia a
todos brasileiros e estrangeiros que aqui residem, uma segurança efetiva e
vinculada aos entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
Destarte, isto se deve ao fato de que os direitos fundamentais
possuem eficácia imediata em relação ao Poder Público e tais entes
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políticos devem agir em favor de proteção desses direitos, com seu poder
de instituir leis e definir as condutas criminosas e penalidades, para os que
as cometem. Assim, a observância da sistemática desse artigo, é claro,
quanto ao papel essencial que o poder estatal deve dispor a sociedade,
frente aos avanços contemporâneos, como assevera Barreto:
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Assim, os direitos fundamentais do homem são aqueles
oriundos da própria condição humana, como tal inserido num
dado momento histórico e num ambiente cultural específico,
os quais encontram reflexo normativo no ordenamento
jurídico-constitucional de cada país. (2013.p.218).
Contudo, por ser um direito constitucionalmente consagrado,
independentemente da situação que o país esteja os direitos fundamentais,
jamais poderão sofrer supressões pelo o poder de reforma constitucional,
acerca disso relata Barroso:
Esses
princípios
constitucionais
fundamentais,
exprimindo, como já se disse
a ideologia política que permeia
5
o ordenamento jurídico, constituem, também, o núcleo
imodificável do sistema, servindo como limites às mutações
constitucionais. (2014.p.159).
Para tanto, quantos aos dispositivos constitucionais garantidores
do dever do estado quanto o direito fundamental da segurança pública,
ainda temos que relacionar nesse contexto o artigo 144 (cento e quarenta
e quatro) da Carta Magna de 1988, que ao se expressar quanto essa
garantia é inconfundível ao que tange o seu conceito, no que pese aos
envolvidos, pois este artigo não deixa dúvidas com relação ao dever de
atribuição de responsabilidades, dentro de seus limites do Poder Estatal, e
indo além, quando determina sendo um direito e responsabilidade de
todos.
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos
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Portanto, mesmo com a disposição legal da participação da
sociedade, o Estado sempre será o que deve atuar positivamente com
eficiência na prestação de serviços, assim determinar as atribuições
quanto aos meios garantidores desse direito fundamental. Nesse
entendimento aponta Meirelles:
A polícia administrativa ou poder de polícia é inerente e
se difunde por toda a administração; a polícia judiciária
concentra-se em determinados órgãos, por exemplo,
secretaria Estadual de Segurança Pública, em cuja estrutura
se insere, de regra, a polícia civil e a polícia militar (2012, p.
115).
Por fim, o entendimento dessa nova perspectiva, tornou-se mais
consistente quanto à descentralização administrativa, estabelecendo a
Estados e Municípios a participação ativa ao desempenho de atividades,
para cooperar e complementar com políticas públicas com foco ao
fortalecimento da Segurança Pública.
1.3 O DIREITO FUNDAMENTAL DA SEGURANÇA PÚBLICA
A Segurança Pública é classificada como um direito fundamental, tanto
formalmente, quanto materialmente, pois o mesmo integra-se ao Título II
da Constituição Federal, no parâmetro dos direitos sociais disposto no
artigo 6º (sexto). Além disso, a segurança possui também respaldo jurídico
ao principio da dignidade da pessoa humana, por se tratar de seus bens
tutelados, que é o considerado bem maior, em todas as esferas, seja
jurídica, social, econômica e religiosa, que é a proteção á vida.
Neste mesmo sentido na lição de (Canotilho p.509 apud Sarlet 2014
p.280) “aponta para a especial dignidade e proteção dos direitos num
sentido formal e num sentido material”.
Portanto, houve e ainda há algumas ideias divergentes quanto à
classificação do direito fundamental da segurança pública, onde alguns
estudiosos delimita que tal direito está vinculado a todas as dimensões de
direitos fundamentais.
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Contudo a definição majoritária adotada é que a segurança pública
encontra-se fundamento legal nos direitos sociais, dispostos no artigo 6º da
CRFB/88, ainda para melhor complementação, encontramos exegese no
artigo 144 do mesmo ordenamento.
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Como já tratado em capítulo anterior, e mencionado que se tornou
pacífico o entendimento quanto à responsabilidade desse direito se efetivar
com a intervenção estatal, com base nessa linha de entendimento, entende
os nossos magistrados, conforme segue decisão proferida pela Ministra
Ellen Gracie, em Recurso Extraordinário, (STF, 2011).
DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER
DISCRICIONÁRIO NO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º,6º
E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O direito a segurança
5
é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante
a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a
obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o
efetivo acesso a tal serviço. É possível ao Poder Judiciário
determinar a implementação pelo Estado, quando
inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente
previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o
poder discricionário do Poder Executivo. RE 559.646/PR,
Relatora: Ministra ELLEN GRACIE, Data de Julgamento:
07/06/2011, 2ª Turmal, Data de Publicação: 14/06/2011, DJ-e
Pág. 144.
A despeito desse entendimento, vejamos que o poder público está
diretamente e legalmente incumbido a praticar ações que possam
promover condições eficazes para a proteção do direito a Segurança
Pública, o qual se mostra plenamente vinculados ao dever de agir para
proteger os direitos á segurança a todos, indistintamente, que estejam sob
o território brasileiro. Diante disso, concluiu Barreto:
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Nesse enfoque, como as relações protetivas ocorrem
entre o Estado e os indivíduos – nas quais não há isonomia
formal entre os sujeitos envolvidos, mas típicas relações de
poder entre quem o exerce e seus envolvidos, mas típicas
relações de poder entre quem o exerce e seus destinatários -,
diz-se que a eficácia é de natureza vertical. (2013.p.221).
Portanto, a segurança pública é um direito fundamental, que cada
indivíduo possui, para sua proteção e integridade física, que lhes é
garantido através do poder estatal, com a efetivação de políticas públicas
adequadas.
Nesse diapasão, os Estados membros seguindo o que determina a
Constituição Federal, deverá estabelecer observância a esses direitos
nas Constituições Estaduais, sob pena de cometer crimes de
responsabilidade, como assim dispõe a do Estado de Rondônia:
Art. 66. São crimes de responsabilidade os atos do
Governador do Estado que atentarem contra a Constituição
Federal, esta Constituição e, especialmente, contra:
I - a existência da União, do Estado ou dos Municípios;
II - o exercício dos direitos individuais, sociais e
políticos;
III - a segurança interna do País ou do Estado;
IV - a probidade na administração;
V - a lei orçamentária;
VI - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Parágrafo único. O processo e julgamento, bem como a
definição desses crimes, serão estabelecidos em leis
específicas.
No entanto, há de ser observar nesse contexto, que as esferas do
Poder Executivo têm a obrigação quanto à segurança pública e que deve
haver uma conexão dos entes políticos, porque só agindo assim terá um
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alcance suficiente da segurança interna e externa do País, porque digamos
como exemplo, caso ocorra uma invasão de pessoas portando armas de
destruição, num limite municipal, não afetará apenas o município invadido,
mas sim o Estado o qual é parte e também o País, por isso a Segurança
Pública não deve ser estudada e tratada como um problema restrito.
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2 O PODER ESTATAL E A SEGURANÇA PÚBLICA
Esse capítulo trata dos mecanismos legais e inerentes para a
efetivação dos Direitos Sociais, especificadamente o Direito Fundamental
da Segurança Pública.
2.1 O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E OS DIREITOS SOCIAIS.
O direito está sempre buscando acompanhar os avanços e
acontecimentos da sociedade, consequentemente, com esses avanços
surgiu o dever do Estado quanto5 à garantia de segurança pública, portanto,
com respaldo ao princípio da supremacia do interesse público, o Estado
age pautado no interesse público, para o alcance dos anseios da
população, têm procurado meios garantidores desse direito, para o
oferecimento de um serviço adequado. (PAULO "et al." 2012).
Desse modo, devidamente disposto em nossa Carta Magna de
1988, no artigo 6º o seguinte texto: “São direitos sociais a educação, a
saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição”. Nessa mesma acepção destaca Sarlet:
“A acolhida dos direitos fundamentais sociais em capítulo
próprio no catálogo dos direitos fundamentais, ressalta, por
sua vez, de forma incontestável sua condição de autênticos
direitos fundamentais, já que nas cartas anteriores os direitos
sociais encontravam-se positivados no capítulo da ordem
econômica e social, sendo-lhes, ao menos em princípio e
ressalvados algumas exceções, reconhecido caráter
meramente programático”. (2012, p. 66)
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Diante disso, verifica-se que os serviços públicos quanto à
segurança pública é classificado por serviços próprios do Estado, por ser
um serviço que demanda a atribuição do Poder Público (Meirelles, 1989
p.290).
Nesse sentido, para que ocorra a efetivação do direito acima
citado, o Estado tem a liberdade de realizar parcerias com o setor privado,
porém sem a omissão da sua qualidade de titular de direitos próprios, ou
seja, o seu poder de império.
Diante a necessidade de se alcançar o direito social para
atendimento da sociedade, e como já argumentado, ser um serviço
exclusivo do Estado, com o advento do Estado mínimo, há uma nova
oportunidade para o poder estatal cumprir com sua tarefa, sendo pela
possibilidade de transferir a entidades e empresas privadas atividades de
interesse da coletividade, por meio de Contratos de Gestão, termos de
parceira, concessão comum, permissão, autorização e concessão especial.
(PAULO "et al." 2012).
Nesse passo, apesar de ainda está com algumas dificuldades
jurídicas a se enfrentar, mas já vislumbra em nosso cotidiano a parceria em
concessão especial, para atender o direito fundamental da segurança
pública, com anseio ao princípio da eficiência, que ocorre no referente a
construções de penitenciárias e dentre outras atividades meio da
administração pública sendo realizadas através desse instrumento
contratual, é uma nova modalidade de contrato administrativo que o Estado
pode pactuar com o setor privado, porém não excluindo a sua legitimidade
estatal, principalmente no que tange a fiscalização, como determina na lei
8.666/93, art. 76. “A administração rejeitará, no todo ou em parte, obra,
serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato”. E no
que refere à responsabilização, conforme disposto no art. 70 do mesma lei.
Art. 70. O contratado é responsável pelos danos
causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
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fiscalização ou o acompanhamento pelo o órgão interessado.
(BRASIL, 2017).
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Além
disso,
temos
indiretamente,
trabalhos
em
conjunto com empresa de segurança privada, onde essa tem ganhado
espaço de suma importância como parceira na segurança pública, através
de variados sistemas de vigilância e câmeras de monitoramento
espalhadas em pontos estratégicos das cidades, assim tem contribuído
positivamente com o ente público. Diante disso enfatiza MASSON (2014, p.
350): “Finalmente, a existência de sistema de vigilância por câmeras ou
agentes de segurança em supermercados e estabelecimentos comerciais
torna mais difícil, mas não impossível, a consumação de furtos ali
praticados”.
Como sabemos a nossa Carta Magna consagrou como dever do
Estado a garantia dos direitos sociais, e como já sabedores de que nesse
se insere quanto á efetivação da segurança pública. No entanto, havendo
uma mitigação na obrigação dessa
garantia com o advento do Estado
5
mínimo, e com o novo princípio constitucional expressamente inserido
através da Emenda Constitucional nº 19/1998 na nossa Carta Maior,
precisamente em seu artigo 37 (Alexandrino & Paulo, 2012, p.132).
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (BRASIL, 2017).
Desse modo, mesmo havendo alguns entendimentos a favor da
parceria do setor público com o ente privado, para a garantia de uma
prestação de serviço mais econômico e com atingimento célere e eficaz de
resultados, e principalmente, que preze pela à dignidade da pessoa
humana, ainda não há o consenso na seara jurídica.
Nesse mesmo prisma, insta esclarecer que a segurança pública é a
garantia da convivência harmônica do homem em sociedade, e essa
garantia além de ser obtida pelo o Poder Estatal, também cabe a cada
individuo cooperar para sua efetivação. Para tanto, cabe ressaltar, não
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somente ao artigo 6º da CRFB/88, como também o que determina no artigo
5º da Constituição Federal de 1988, que ao fazer uma leitura, entende-se
que o Estado deve amparar e garantir a todos brasileiros e estrangeiros
que aqui residem, uma segurança efetiva e dependente dos entes
políticos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Isto se deve ao seu
poder de instituir leis e definir as condutas criminosas e penalidades para
os que cometem. Assim, a observância da sistemática desse artigo, é
claro, quanto ao papel essencial que o poder estatal deve dispor a
sociedade (Barreto, 2013).
O Estado detém poder, pois este poder é fundamental para
representar a nação, com energia necessária para a conservação da união
e solidariedade.
O Poder pode ser definido segundo (Bonavides 2012, p. 115) “a
faculdade de tomar decisões em nome da coletividade” (apud Afonso
Arinos). Nesse poder estatal, estão implícitas, as forças e as
competências, não sendo necessário apenas utilizar-se da força, a qual é
definida pela a coercibilidade, por meios violentos, mas faz-se necessário o
uso do consentimento e a participação da sociedade, para o Estado agir
legitimado em um poder de direito, ainda menciona o autor:
O Estado moderno resume basicamente o processo de
despersonalização do poder, a saber, a passagem de um
poder de pessoa a um poder de instituições, de poder
imposto pela força a um poder fundado na aprovação do
grupo, de um poder de fato a um poder de direito (2012,
p.115).
Para tanto, a importância do “poder” consentido pelos governados,
é visto positivamente, na esfera em que, quanto mais consentimento da
população, mas legitimidade, e consequentemente, mais autoridade, assim
o Estado estará pautado em toda sua plenitude para agir e dar soluções
aos problemas do país.
Seguindo esse raciocínio, essa pesquisa abordou a legitimidade do
Poder Estatal com ênfase ao instituto da segurança pública, sabe-se que é
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necessário um elo entre o poder e a segurança, aqui se aborda a
segurança em sentido de polícia geral e não as especiais. Polícia geral é
aquela relativa à segurança pública em sentido amplo, enquanto que as
especiais são as que atuam no mais variados setores da atividade dos
particulares. É de fiel rigor a observância e os conceitos de cada e sua
atuação na esfera pública, para que não haja promiscuidade de
entendimento. (DI PIETRO, p. 95, 1996).
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O Estado possui a polícia administrativa e a judiciária, visto que o
tema aqui é vinculado à polícia judiciária, que é a responsável pela
repressão, punição aos infratores das leis penais. (DI PIETRO, 1996 p. 96).
Desse modo vale destacar o seguinte entendimento:
A diferença não é, no entanto, absoluta, pois a polícia
administrativa tanto pode agir preventivamente (como, por
exemplo, proibindo o porte de arma ou a direção de veículos
automotores), como pode agir repressivamente (a exemplo
5
do que ocorre quando apreende
a arma usada indevidamente
ou a licença do motorista infrator). (DI PIETRO, 1996, p.96)
Essa questão é reforçada, no entendimento que ao verificar as
duas situações, vislumbram a tentativa do Estado de impedir que com um
comportamento individual do ser humano, esse venha refletir
negativamente na coletividade, nesse sentido, a polícia judiciária, também
é tida como preventiva em relação ao interesse geral.
Para tanto, o poder estatal deve observar todos os princípios que
norteiam a administração pública, principalmente ao que pese a do
princípio da eficiência. Esse princípio surgiu com o advento do Estado
mínimo, idealizado no neoliberalismo e inserido no rol do artigo 37 da
nossa Carta Maior pela EC 19/98. (PAULO "et al." 2012). Porém havendo
críticas a ele, no que tange a sua inutilidade expressamente na norma,
como discursa Bandeira de Mello, sobre o tema:
Quanto ao princípio da eficiência, não há nada a dizer
sobre ele. Trata-se, evidentemente, de algo mais do que
desejável. Contudo, é juridicamente tão fluído e de tão difícil
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controle ao lume do Direito, que mais parece um simples
adorno agregado ao art. 37 ou o extravasamento de uma
aspiração dos que buliram no texto. De toda sorte, o fato é
que tal princípio não pode ser concebido (entre nós nunca é
demais fazer ressalvas óbvias) senão na 26 intimidade do
princípio da legalidade, pois jamais uma suposta busca de
eficiência justificaria postergação daquele que é o dever
administrativo por excelência. Finalmente, anote-se que este
princípio da eficiência é uma faceta de um princípio mais
amplo já superiormente tratado, de há muito, no Direito
Italiano: o princípio da “boa administração”. (2006, p.109/110).
Cabendo aqui ressaltar, que antes da recepção dessa emenda
constitucional, a eficiência dos serviços de segurança pública já havia
previsão legal, no artigo 144 § 7º da CRFB/88, como citado abaixo:
Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
§ 7º - A lei disciplinará a organização e o funcionamento
dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira
a garantir a eficiência de suas atividades. (BRASIL, 2012, p.
89)
Mas, o que significa essa eficiência? Para melhor exposição temos
o seguinte ensinamento doutrinário:
A ideia de eficiência aproxima-se de economicidade,
principio expresso no art.70, caput, da constituição, referente
ao controle financeiro da administração pública. Visa-se
atingir objetivos traduzidos por boa prestação de serviços, do
modo mais simples, mais rápido e mais econômico,
melhorando a relação custo/beneficio da atividade da
administração pública. (ALEXANDRINO E PAULO, 2012,
p.17).
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Diante disso, podemos definir serviços públicos como as atividades
administrativas prestadas pelo o estado, sendo as que beneficiam
indiretamente a toda a coletividade, pelo o seu caráter essencial e
necessário. Nesse ponto sustenta o autor quanto aos serviços públicos
sociais:
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“Todos os que correspondam a atividades pertinentes ao
art.6º e ao Título VIII da Constituição de 1988. Esses serviços
são de prestação obrigatória pelo Estado, que os presta
como serviço público, portanto, sob regime jurídico de direito
público.” (ALEXANDRINO E PAULO, 2012, p.247).
Deste modo, ao fazer o estudo dos serviços prestados pelo estado,
se depara com duas classificações, os ditos serviços públicos próprios e os
impróprios, que conforme Meirelles (1989, p.290) apud Di Pietro (1996, p.
88) aponta os Serviços públicos próprios como sendo: “são aqueles que se
relacionam intimamente com as atribuições do Poder Público (segurança,
polícia, higiene e saúde pública) e para a execução dos quais a
5
Administração usa de sua supremacia sobre os administrados”. E os
serviços públicos impróprios:
“São os que não afetam substancialmente as
necessidades da comunidade, mas satisfazem a interesse
comuns de seus membros e por isso a Administração os
presta remuneradamente, por seus órgãos, ou entidades
descentralizadas (autarquias, empresas públicas, sociedades
de economia mista, fundações governamentais) ou delega a
sua prestação a concessionários, permissionários ou
autorizatários”. (MEIRELLES, 1989, apud DI PIETRO, 1996, p.
88).
Na linha desse entendimento, há de se interpretar que o direito à
segurança pública é um serviço próprio do estado, não sendo cabível sua
transferência ao setor privado, porém com o advento do chamado Estado
mínimo, verifica que houve uma relativização desse conceito, para que se
alcance um serviço com eficiência.

127
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

Boletim Conteúdo Jurídico n. 884 de 15/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

Nessa mesma seara, diante de nova perspectiva, tornou-se mais
consistente quanto à autoadministração ao Estado-membro para executar
e gerir os próprios órgãos e serviços públicos, assim sendo estabelecido
aos Estados membros o desempenho de novas atividades, sendo uma
dessas a responsabilidade sobre a Segurança Pública, que passou a ser
prioridade dos Estados, o controle e comando das policias civis e
militares. Nesse mesmo diapasão sustenta Barreto (2013, p.357): “É a
capacidade conferida ao Estado-membro para gerir os próprios órgãos e
serviços públicos, sem interferência de outros entes federados”.
No tocante ao tema, sustenta nossos tribunais:
ARGÜIÇÃO

DE

DESCUMPRIMENTO

DE

PRECEITOFUNDAMENTAL.
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
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).(DISTRITO FEDERAL, ADPF 45/DF, Rel. Min.
Celso de Mello, 2004).,
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Por fim, o direito fundamental à Segurança Pública, é um direito
de segunda geração, os ditos direitos sociais, onde a administração
pública, não pode se omitir em seu cumprimento, como entende também o
nosso judiciário.
2.2 PARCERIA ESTATAL COM O TERCEIRO SETOR
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Em complemento ao tópico anterior que tratou quanto ao princípio
da eficiência, importante ressaltar as estratégias em que se torna viável o
desempenho de serviços, respeitando o princípio da eficiência no referente
aos direitos sociais.
Pois bem, esse modelo de gestão de serviço tem por objetivo o
alcance de serviços eficientes com parceria da administração pública direta
com entidades privada sem fins lucrativos ou com a própria administração,
que segundo seus defensores essa parceria visa viabilizar o desempenho
de serviços que o estado não consegue alcançar, por motivo de muitas
burocracias que devem ser observadas
para assim cumprir com os
5
ditames do princípio da legalidade. Nesse sentido leciona (Paulo "et
al." 2012 p. 142) “O terceiro setor coexiste com o primeiro setor, que é o
próprio Estado, e com o segundo setor, que é o mercado”.
Nesse sentido, para o atingimento do objetivo estabelecido e a
adequação dessa modalidade de serviço, o Estado aproveita dessas
instituições novas políticas públicas e as fomenta com transferência de
recursos financeiros para tais, a fim que esses viabilizem a execução de
serviços de interesse social.
Essas entidades denominadas de terceiro setor são pessoas
jurídicas de direito privado, porém de atividades sem fins lucrativos. Nesse
contexto seguimos a lição de (Di Pietro e Mello apud Paulo “et al. 2012
p.142) “Pessoas privadas, sem fins lucrativos, que exercem atividades de
interesse público, mas não exclusivas de Estado, recebendo fomento do
Poder Público, e que não integram a Administração Pública em sentido
formal”.
Sendo assim, essas entidades através de sua prestação de
serviços, podem ser devidamente reconhecidas pelo poder estatal, desde
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que seus serviços prezem pela qualidade no atendimento aos seus
usuários, consequentemente, assim lhes dando a oportunidade de receber
do poder público algumas vantagens como as de qualificações especiais,
como também mecanismo para a integração de recursos do poder estatal
para que tais possam executar alguns serviços.
Nesse passo, um dos instrumentos de grande interesse, advindo
dessa conceituada administração gerencial, tem os chamados Contrato de
Gestão, que assim o classifica, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo 2012,
p.136 “São eles ajustes cujo objetivo é o cumprimento de uma espécie de
programa, em troca de algo que seja do interesse da parte que se
compromete a cumprir esse programa”. Podendo esses ser firmados em
âmbito interno, ou seja, com a própria administração, como também de
âmbito externo, que é com entidades privadas sem fins lucrativos.
(PAULO "et al." 2012).
Por fim salientando que esses serviços prestados, não significa
que o Estado está transferindo os seus serviços exclusivos, pois ele
continua com sua soberania, fiscalizando, através de prestações de contas
de todos os recursos que transferido, porém o que ocorre é a
desburocratização para a execução desses serviços pelo ente privado.
2.3 PARCERIA PÚBLICA PRIVADA - PPP
Em complementação ao subtítulo anterior que versa quanto ao
princípio da eficiência paralelamente com o direito social de segunda
geração, aqui contém o estudo essências para se alcance as parcerias
necessárias e ações adequadas ao atendimento da sociedade em sentido
amplo, através das parcerias do setor público com o setor privado, com
base numa administração gerencial. Nessa visão sustenta sobre o assunto
(PAULO "et al." 2012):
A partir da noção de administração gerencial, que
privilegia o princípio da eficiência, o foco desloca-se para a
obtenção de resultados pela máquina estatal; busca-se
ampliar a autonomia dos órgãos e entidades integrantes da
administração pública, mormente pela redução dos controles
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de procedimentos (atividades-meio); ademais, utilizam-se
instrumentos tendentes a assegurar que a produtividade dos
agentes públicos dos quadros profissionais da administração
seja próxima daquela que se observa quanto aos
trabalhadores de empresas privadas; (p. 16).
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Ao passo que é de suma relevância destacar que o seu surgimento
legal, ocorreu com a edição da Lei nº 11.079/2004 sendo de normas gerais
e denominada a “Lei das Parcerias Público-privadas” (PPP), sua edição
pautada em competência legalmente inserida na nossa CRFB/88 de
caráter nacional, com o objetivo ao alcance de serviços eficientes através
de contrato de concessão entre público com uma empresa privada, que
tenha interesse em investir para atender a demanda de alguns serviços,
obras, em que o Estado não seja capaz de suportar economicamente.
Nesse sentido destaca Alexandrino e Vicente Paulo.
As PPP têm como objetivo atrair o setor privado,
nacional e estrangeiro, para investimentos em projetos de
5
infraestrutura
de
grande
vulto,
necessários
ao
desenvolvimento do País, cujos recursos envolvidos excedem
a capacidade financeira do setor público. (PAULO "et
al." 2012, p. 270).
Ademais, para uma entidade de o setor privado pactuar o contrato
com a administração pública, será necessário que demonstre condições
técnica e econômica para o desempenho da prestação de serviço, esses
requisitos, estão devidamente elencados na nossa Carta Magna de 1998,
como assim segue:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade,
eficiência e, também, ao seguinte:
XXI as obras,
mediante
igualdade

publicidade

e

ressalvados os casos especificados na legislação,
serviços, compras e alienações serão contratados
processo de licitação pública que assegure
de condições a todos os concorrentes, com
131
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cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.
Nesse sentido, para o atingimento do objetivo estabelecido e a
adequação nessa contratação ao Estado é assegurado através de dois
institutos os quais são: a concessão patrocinada e a concessão
administrativa, sendo o primeiro contratos de serviços ou de obras em que
a entidade privada recebe com a soma de tarifa paga pelo o usuário e a
contraprestação paga pelo o ente público, enquanto a segunda
denominada administrativa é o contrato de prestação de serviços a qual o
ente público é o usuário direto ou indireto dos serviços, porém nessa
modalidade, não há tarifa dos usuários, e sim somente a contraprestação
paga pela administração pública, e podendo também ser de utilidade única
para a administração em sentido restrito e também no sentido amplo, para
os demais usuários da sociedade. Na visão da Professora ( Di Pietro apud
Paulo "et al." 2012), assim exemplificai:
Por exemplo, a parceria público-privada não poderá ter
por objeto só a construção de um hospital ou de uma escola,
porque, nesse caso, haveria contrato de empreitada regido
pela Lei nº 8.666; após a construção da obra deverá haver a
prestação de serviço de que a Administração seja a usuária
direta ou indireta; a ideia bastante provável é a de que deverá
haver a gestão do serviço pelo parceiro privado. (p. 754).
Não obstante, do entendimento acima da Professora Di Pietro, bom
é destacar que, ao se referir que a gestão do serviço será pelo parceiro
privado, não significa que o ente público irá transferir a titularidade de seus
serviços, como ocorre nas privatizações, aqui a administração pública
continua sendo o legítimo titular.
É nesse sentido esclarece a lei 11.079/2004 em seu artigo abaixo
transcrito:
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Art. 4o Na contratação de parceria público-privada serão
observadas as seguintes diretrizes:
I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e
no emprego dos recursos da sociedade;
II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários
dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua
execução;
–

indelegabilidade

das funções de

regulação,
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III

jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras
atividades exclusivas do Estado;
IV – responsabilidade fiscal na celebração e execução
das parcerias;
V – transparência dos procedimentos e das decisões;
VI – repartição objetiva de riscos entre as partes;
5
VII – sustentabilidade
financeira
socioeconômicas dos projetos de parceria.

e

vantagens

eguindo esse norte, para que administração mantem o controle e
segurança de seus serviços, as entidades privadas vencedoras de
certames licitatórios na modalidade concorrência, serão periodicamente
fiscalizados por uma comissão de fiscalização e porventura não cumpram
o estabelecido em lei e contrato, terão a rescisão contratual.
Nesse ponto elucida que a administração pública é a titular
exclusiva de tais serviços, por isso sendo possível essa modalidade de
contratação também para satisfação do direito fundamental da segurança
pública. Por outra vertente temos Mello apud Paulo "et al.", que assim
preleciona:
Serviço público é toda atividade de oferecimento de
utilidade ou comodidade material fruível diretamente pelos
administrados, prestado pelo Estado ou por quem lhe faça as
vezes, sob um regime de Direito Público, portanto,
consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições
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especiais, instituído pelo Estado em favor dos interesses que
houver definido como próprios no sistema normativo”. (2012,
p. 684/685).
Para tanto, como exemplo, podemos destacar a PPP dentro do
contexto de serviços públicos, e temos fortemente visível esses tipos de
contratação no Estado de Minas Gerais, para atender os presídios, onde
essa foi firmada na modalidade de concessão administrativa, ou seja,
contraprestação diretamente do setor público.
Cabe salientar, como já transcrito anteriormente, que essa
modalidade de prestação de serviços, tem gerado muitas discussões e
debate com relação ao objeto que se pretenda atingir, como o caso da
gestão do Presídio do Ribeirão das Neves em Minas Gerais, que foi alvo
de investigação pelo o Ministério Público daquela localidade, ao entender o
procurador que houve uma afronta ao que determina a lei das Parceiras
público privadas (PPPs), ao entender o Ministério Público que o Estado
estava praticamente transferindo sua titularidade de serviços exclusivos,
por formalizar no contrato, serviços como: custódia, guarda, assistência
material, jurídica e a saúde.
Diante disso, temos que ressaltar que no Estado de Rondônia,
essa modalidade de contratos foi regulamentada através da Lei
Complementar nº 609 de 2011, e já temos vislumbrado diversas parcerias
nesse lapso temporal, facilitando assim o desempenho de atividades para
atender a coletividade. Nesse mesmo diapasão, tais modalidades de
serviços tem previsão na Constituição do Estado de Rondônia, como assim
prossegui:
Art. 16. Diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, o Estado e os Municípios prestarão os serviços
públicos, através de licitação, estabelecendo:
I - o caráter especial dos contratos, de sua prorrogação,
das condições de caducidade, de sua fiscalização e rescisão;
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II - a política tarifária, do equilíbrio econômico e
financeiro do contrato e sua compatibilização com a
qualidade dos serviços;
III - os direitos dos usuários;
IV - a obrigação de manter o serviço adequado;
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Convém aqui ressaltar que uma das parcerias firmadas com
entidades privadas comumente utilizadas na esfera da segurança pública
são os contratos de prestação de serviço firmado com empresas
direcionadas a vigilância, tanto física como por instrumentos eletrônicos em
órgãos públicos, contratação de vigias, câmeras de monitoramento nas
vias públicas e construção de penitenciários e demais serviços
terceirizados nas unidades prisionais.
Sendo relevante destacar que, a Lei 11.079/2004 que instituiu essa
modalidade de contratação, impõe que para que haja esses serviços,
através dessa modalidade, haverá necessidade que os mesmos sejam
5
previstos no Plano plurianual (Alexandrino e Paulo, 2012 p.759). Além
disso, que a administração faça periodicamente uma avaliação dos
serviços prestados, e caso não esteja atendendo o determinado em
contrato, podendo ser rescindido unilateralmente.
Nessa vertente, o que não pode ocorrer é a transferência da
soberania estatal e seus serviços exclusivos como a garantia dos direitos
fundamentais, mas como já disposto anteriormente, o serviços prestados
pelo o Estado deve ser eficiente, consequentemente com base nisso o
Estado não tendo suporte suficiente, para atender as demandas na área
social, que é crescente, daí surgindo necessidade de parceria com a
sociedade privada, sendo essas parcerias obtidas através de Políticas
públicas, como prossegui no próximo capítulo.

3 POLITICAS PÚBLICAS NO BRASIL
Neste capítulo apresenta os Órgãos da Administração Pública, os
meios e as diversas possibilidades que o Estado possui para o
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desempenho de políticas públicas para o alcance de sua responsabilidade
administrativa.
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3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Sob o ponto de vista conceitual, as políticas públicas é a formação
pelo Estado de planejamentos estratégicos, bem elaborados e planejados
para a garantia da segurança da coletividade e que também, a partir de
sua efetivação, seja realizado uma avaliação para se ter um levantamento
preciso se os objetivos foram alcançados, como assevera Pereira:
Trata-se, pois, a política pública, de uma estratégia de
ação, pensada, planejada e avaliada, guiada por uma
racionalidade coletiva na qual tanto o Estado como a
sociedade desempenham papéis ativos. Eis porque o estudo
da política pública é também o estudo do Estado em ação
(Meny e Toenig) nas suas permanentes relações de
reciprocidade e antagonismo com a sociedade, a qual
constitui o espaço privilegiado das classes sociais (lanni).
(2009.p.96).
Atualmente, temos o Ministério da Justiça e Segurança Pública,
que detém autonomia e atribuição quanto ao aparato de políticas públicas
destinadas aos demais entes federativos, que através de um orçamento
planejado no plano plurianual – PPA, sendo esse no momento elaborado
sob a égide da Lei 13.249 de 2016 e que vigerá por (quatro) anos, ou seja,
até final de 2019.
O PPA é um instrumento previsto no art. 165 da nossa Carta
Magna, com a finalidade de organizar e viabilizar a ação pública, através
desse planejamento é almejado o agrupamento das políticas públicas do
gestor para um lapso temporal de quatro (4) anos e nele consistem todos
os passos necessários para o alcance das metas previstas. (CRFB/88).
No entanto, os estados ou até mesmo municípios que necessitam
de realização de algum serviço com recursos advindos desse Ministério,
poderá pleitear através de emendas parlamentares, porém antes, elaborar
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um bom projeto para ser aprovado, sendo aprovado é firmado um
convênio, para os devidos repasses, conforme mencionado no endereço
eletrônico do Ministério da Justiça e Segurança Pública:
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Convênios são acordos, ajustes ou qualquer outro
instrumento que discipline a transferência de recursos
públicos entre órgãos públicos e outras instituições, públicas
ou privadas, visando à execução de programa de governo,
envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço,
aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em
regime de mútua cooperação. (Ministério da Justiça e
Segurança Pública, BRASIL.2017).
Para tanto, insta aqui relacionar que o sistema de segurança
pública é composto de diversos órgãos governamentais, que tendem com
suas atribuições a contribuir com a concretização de ações direcionadas
mesmo que indiretamente para a garantia da segurança, de maneira
uniformizada, sem distinções de padrões sociais, políticos, religiosos,
5
cultural dentre outros, porém, pautar na justiça e equidade. (Dworkin apud
Motta 2017).
No entanto, para que se alcance a realização de ações, através de
políticas públicas, a administração pública necessita de alocar recursos
financeiros e para que isso ocorra, é necessário dispor em seus planos
orçamentários, as diretrizes correspondentes a tais serviços, tudo em
conformidade com o princípio da legalidade, para que o administrador não
sofra processos no âmbito de crime de responsabilidade, previsto em
nosso ordenamento pátrio, CRFB/88. (MANICA, 2010).
Nesse passo um dos instrumentos de grande interesse, advindo de
políticas públicas para o alcance dos serviços sociais, temos os chamados
Contrato de Gestão, que assim o classifica Marcelo Alexandrino e Vicente
Paulo: “São eles ajustes cujo objetivo é o cumprimento de uma espécie de
programa, em troca de algo que seja do interesse da parte que se
compromete a cumprir esse programa”. Podendo esses ser firmados em
âmbito interno, ou seja, com a própria administração, como também de
âmbito externo, que é com entidades privadas, como assim preceitua
nossa legislação pátria, CRFB/88:
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:[…]
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira
dos órgãos e entidades da administração direta e indireta
poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre
seus administradores e o poder público, que tenha por objeto
a fixação de metas de desempenho para o órgão ou
entidade, cabendo à lei dispor sobre: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
Seguindo essa linha, temos órgãos expressamente dispostos em
nossa Carta Maior, que contribuem com a efetivação da segurança pública,
como tais, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Judiciário, que
respectivamente possuem as seguintes atribuições e competências, o
Ministério Público uma organização estruturada em níveis estadual e
federal, mantem vínculo com o poder executivo, mas é detentor de
autonomia administrativa e financeira, contribui na área da segurança
pública, no sentido de representar o Estado em ações penais
incondicionada, aqui se inclui roubos e furtos, conforme CRFB/88:
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma
da lei;
A Defensoria Pública com as atribuições destinadas aos interesses
dos indiciados que não possua condições econômicas para custear sua
própria defesa, como assim dispõe a CRFB/88:
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe,
138
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

www.conteudojuridico.com.br

como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados, na formado inciso
LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.
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Temos ainda, Tribunais de Justiça, constituído pelos juízes e
desembargadores, com a missão de zelar pelo o ordenamento das leis,
atribuindo-lhes o dever de tomada de decisões em processos.
No entanto, nesse norte, ainda temos, as unidades prisionais, que
conforme legislação pátria é subdividida em cadeias públicas e
penitenciárias, sendo tais de responsabilidade do poder executivo
estadual, tanto para a construção como para sua administração. Nesse
contexto, temos diretamente conexos a essas, os polícias, militares e Civis
sendo dotados de atribuições distintas, respectivamente, trabalho
ostensivo e o investigativo. (SAPORI,
2007).
5
Dessa forma, vale aqui salientar, que a segurança pública, possui o
seu orçamento vinculado ao do governo dos Estados Membros, por ser um
órgão que dependente, não dispondo de autonomia administrativa e
tampouco orçamentária e financeira.
Apesar de a Polícia judiciária ter suas funções legalmente
estabelecidas na Constituição Federal, com características bem definidas,
ainda assim estão subordinadas ao Governo Estadual.
No Estado de Rondônia, temos o orçamento destinado ao setor da
segurança pública, intitulado em sua diretriz orçamentária como Secretaria
de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).
Temos também através do Ministério da Justiça, o Programa Nacional
de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) é uma iniciativa federal
que conta com 94 ações para o enfrentamento da criminalidade no país,
articulando políticas de segurança com ações sociais e priorizando a
prevenção. Entre os principais objetivos o Pronasci destaca a valorização
dos profissionais de segurança pública; a reestruturação do sistema
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penitenciário; o combate à corrupção policial e o envolvimento da
comunidade na prevenção da violência. (informação verbal).
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Nesse sentido, verifica que o Estado brasileiro em âmbito federal,
estadual e municipal, possui um corpo físico consistente, mas necessita
estimular ações públicas que atenda satisfatoriamente a sociedade, pois
cresce os problemas e pelejas a serem enfrentados no campo da
segurança pública que estão á cada instante mais abstruso.
Pois bem, nas últimas décadas o Brasil tem se mostrado
preocupado com as questões que envolvem a Segurança Pública, mas o
que ocorre no nosso sistema, não é falha nos planejamentos das políticas
públicas, o problema está no comprometimento de um novo Governo dar
prosseguimentos aos planos traçados pelo o anterior, principalmente
aqueles planos que deram resultados positivos, e o que geralmente
ocorre é uma alteração drástica de tudo que se planejou no governo
anterior, assim sendo, além de atraso no desenvolvimento das ações, há
uma despesa e um tempo gasto desnecessário para o erário.
Desse modo, política pública na seara da segurança sempre
surge na premência, porém sendo o grande erro, porque essas políticas
públicas devem ser bem planejadas e desenvolvidas para se tornarem
eficazes e concretas, que possa vir dar respaldo e instrumentos
coerentes para ter capacidade de enfrentar os delitos que estão sendo
cometidos ao meio social, não se pode manter inerte aos avanços da
marginalidade, pois além de ser um direito fundamental é a segurança
questão de ordem pública. Nessa linha assevera Sapori:
No caso da ordem pública, a intensificação da
interdependência social produziu uma consciência coletiva de
que a violência e a criminalidade eram problemas menos de
ordem pessoal e muito mais de responsabilidade de
instituições públicas, merecedoras de financiamento.
SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL: Desafios e
perspectivas
<https://books.google.com.br/books?isbn=8522509050>

140
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

www.conteudojuridico.com.br

Por fim, seguindo o contexto do autor, entende-se que com o
crescimento da população, cresce a necessidade de ampliar as políticas
públicas na área da Segurança pública, principalmente nas áreas de
fronteiras que possui certa vulnerabilidade, assim para manter não
apenas as relações mais simples, porém expandindo-se até as de ordem
pública.
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3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE CACOAL
Cacoal é um município do interior do Estado de Rondônia, sendo
um município próspero e muito jovem, sua instalação se deu no dia 26 de
novembro de 1977, desde então cresce a cada ano.
O Poder Público Municipal possui legitimidade garantida
constitucional, os municípios são dotados de liberdade para realizações de
suas diversas atividades administrativas, tendo uma ingerência mínima dos
Estados Membros, essas prerrogativas se deram pelo o fato da
5
implantação do Sistema do Pacto Federativo aplicado aos entes
políticos. De toda forma, vejamos que os municípios adquiriram suas
autonomias, e que os Estados Membros, podem se manter influente à eles,
mas com certa limitação, sendo vedado os Estados interferir de maneira
que possa reduzir ou mitigar a liberdade administrativa de um município,
no entanto, com essa autonomia o município pode negociar diretamente
com a União, no sentido de firmar parcerias, convênios, contratos, sem a
interferência do Estado. Nas palavras de Bonavides, quanto à autonomia
esse autor destaca:
A garantia institucional, representada pela autonomia do
município, não pode ser alvo, por conseguinte, de surpresas
ou investidas ocasionais, como aquelas que fizessem descer
do Estado-membro o raio fulminador de certas franquias
reduzidas a cinzas e frangalhos, caso prevalecessem por
exemplo regras invasoras, mediante as quais uma
Constituição estadual viesse privar os municípios de poderes
normativos inerentes ao exercício de sua autonomia.(2012, p.
368).
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Para tanto, há de se observar, que em matéria de garantia da
segurança pública, especificadamente em ações determinadamente
direcionadas a Gestão da segurança pública, no sentido das políticas
públicas legais para manter a segurança do Estado, com contratação de
polícias, equipamentos necessários para o trabalho das polícias, e para a
pacificação de fronteiras em seus estados limites, o Supremo Tribunal
Federal já pacificou jurisprudência de que cabe aos Estados-membros a
gestão sobre a segurança pública. Assim é o que relata o Ministro Eros
Grau na jurisprudência:
O Pleno desta Corte pacificou jurisprudência no sentido
de que os Estados membros devem obediência às regras de
iniciativa legislativa reservada, fixadas constitucionalmente.
“A gestão da segurança pública, como parte integrante da
administração pública, é atribuição privativa do governador de
Estado.” (BRASIL, STF, ADI 2.819, Rel. Min. Eros Grau,
2005).
Seguindo as determinações impostas pela a Constituição Federal,
o Estado de Rondônia, estabelece suas competências administrativas e
legislativas, assim dispondo expressamente na Constituição Estadual:
Art. 8°. Ao Estado compete exercer, em seu território,
todos os poderes que, implícita ou explicitamente, não lhe
sejam vedados pela Constituição Federal, especialmente:
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das
instituições democráticas e conservar o patrimônio público;
II - legislar sobre: a) o cumprimento desta Constituição;
b) a criação, organização e administração dos seus serviços;
c) os assuntos que não estejam constitucionalmente
atribuídos a outra esfera de poder;
III - organizar seus poderes e administração;
IV - instituir e arrecadar os tributos de sua competência,
bem como aplicar suas rendas e prestar contas;
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V - organizar e prestar os serviços públicos
estaduais;
VI - firmar acordos e convênios com a União, os
Municípios, os demais Estados e entidades, para fins de
cooperação intergovernamental, execução de leis,
serviços, decisões, assistência técnica ou aplicação de
recursos;
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VII - estabelecer e executar planos regionais de
desenvolvimento;
VIII - promover o bem estar social;
IX - estimular e organizar atividade econômica;
X - planejar a economia estadual;
XI - difundir o ensino;
XII - cuidar da saúde pública, assistência social e
5
proteção das pessoas portadoras
de deficiência; (grifo meu)
Nesse passo, quanto ao orçamento destinado à Segurança
Pública, tem-se que esclarecer que na esfera da União, tem os repasses
do Ministério da Justiça, para o Fundo Nacional de Segurança Pública, o
qual esse possibilita repasses direto para as Prefeituras, sem interferência
dos Estados, como ocorre na Prefeitura de Cacoal, que possui o Fundo
Municipal de Segurança Pública, para tanto, as Prefeituras para angariar
recursos da União, devem possuir um desses requisitos: Guarda Municipal,
realizar ações de policiamento comunitário ou constituir o Conselho de
Segurança Municipal.
Pois bem, com a constante cobrança da população, que por sua
vez se consuma junto aos Gestores Municipais e infelizmente, alguns
municípios não possuem um suporte financeiro positivo com sua própria
arrecadação, sendo assim esses repasses direto da União um meio que
garante o custeio de alguns programas destinados aos municípios.
Além disso, alguns municípios, como aqui delimitado o de Cacoal,
têm buscado junto a população meios consistentes à participação da
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comunidade, para que assim possam buscar o enfrentamento das diversas
situações ocorridas no município.
Nesse sentido quanto ao Governo leciona Dworkin p.419 apud
Motta p.36: “Primeiro, deve demonstrar igual interesse pelas pessoas que
estão sob o seu domínio; segundo, deve respeitar a responsabilidade e o
direito dessas pessoas de elegerem o que são valiosos para si mesmos”.
Para autor, a participação da comunidade é o meio de um Governo exercer
através de sua legitimidade, uma justiça distributiva.
Em outras palavras, significa que com a participação da
comunidade, os governantes passam a tratar os seus governados com
consideração e alcançar a distribuição de serviços a toda à população e,
por conseguinte atender a mais um princípio, que é o da igualdade.
Desse modo, para ter a participação da população é essencial que
a população realmente seja reconhecida pelos governantes, ou seja, que
suas ideias e propostas sirvam de parâmetro para novas políticas públicas,
se o contrário ocorrer, haverá a descrença pelos administrados nessa
participação. Em conformidade destaca Soares:
Por um lado, a participação e a cobrança da população
obrigam os governantes, muito mais próximos, a melhorar
seu desempenho administrativo. Por outro, as condições para
que os cidadãos atuem [democraticamente] de forma mais
eficaz estão ligadas à qualidade da gestão pública,
responsável pela informação e pela adequação dos
instrumentos de controle. (ABRUCIO & SOARES, 2001 p. 28).
O Município de Cacoal, ainda é carente em seu orçamento
destinado para os investimentos na segurança pública, conforme análise
realizada em seu Plano Plurianual do período de 2015 (dois mil e quinze) a
2017 (dois mil e dezessete) pode observar um total planejado na
programática orçamentária, que é denominada de “Manutenção do Fundo
Municipal de Segurança Pública”, no ano de 2015 no valor de R$20.000,00
(vinte mil reais), executado R$29.744,00 (vinte e nove mil e setecentos e
quarenta e quatro reais), nesse caso sendo necessário um reajuste no
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orçamento, pois o planejado não foi suficiente; no ano de 2016 planejado o
valor de R$19.000,00 (dezenove mil reais) e executado R$17.980,00
(dezessete mil e novecentos e oitenta reais), e o ano vigente 2017 um
planejamento de R$17.000,00 (dezessete mil reais), no entanto, ainda sem
o fechamento do executado. (Fonte: Portal da TransparênciaCacoal.RO).
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E por outro lado, temos dados oficiais da 10ª Edição do Anuário
Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2016 (dois mil e dezesseis) que
demonstram que o município é o ente político que mais gasta com
investimento em segurança pública, dados segundo o Fórum Brasileiro de
Segurança Pública, dispõe que o custo da política pública de segurança a
nível nacional foi de 76,3 bilhões incluindo União, Estados e Municípios,
havendo um crescimento de 62% (sessenta e dois por cento) entre os anos
de 2012 a 2015, e os municípios têm o maior crescimento no período,
sendo de 224,9% (duzentos e vinte quatro, vírgula nove por cento); União
86,2% (oitenta e seis, vírgula dois por cento) e Estados 61,6% (sessenta e
um vírgula seis por cento). (Fonte
5 Anuário Brasileiro de Segurança Pública
2016).
Diante desse quadro, percebe-se que com o sistema federativo
brasileiro, as competências estatais são divididas para cada esfera de
governo, nesse caso em especial, para a segurança pública a situação se
torna ainda mais complexa, assim entende maioria dos doutrinadores,
nessa linha assevera Stepan.
O federalismo como forma de organização políticoterritorial, segundo corrente majoritária da doutrina, tem forte
impacto na estrutura administrativa e no desenho e
implementação das políticas públicas, e a interação que se
dá entre o governo central e os governos subnacionais em
uma federação é essencial para definir o modo e a qualidade
com que o Estado proverá direitos fundamentais dos
cidadãos (1999, p.202).
Portanto, nessas circunstâncias, verifica-se que os recursos são
insuficientes para atender a demanda, sendo de suma importância à
participação e parceria do Setor Privado com o Setor Público.
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Nesse diapasão tem-se realizado pesquisas e verificou-se que no
Brasil ao final do ano de 2016, a inserção no mercado de trabalho na área
privada para a segurança tem obtido um aumento significativo, que
contabilizou 519.014 (quinhentos e dezenove mil e catorze) Vigilantes
Ativos, enquanto na Segurança Pública contabilizou 552.399 (quinhentos e
cinquenta e dois mil e trezentos e noventa e nove) Policiais Civis e
Militares.
Diante desses dados, podemos notar a insegurança da população
com os serviços públicos, que hoje dia 28 de outubro de 2017, conta com
uma estimativa populacional, segundo o IBGE de 208.179,820 (duzentos e
oito milhões e cento e setenta e nove mil e oitocentos e vinte) habitantes. E
o Estado de Rondônia obteve um resultado no censo de 2016, conforme
dados publicados no Diário Oficial do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, uma população de 1.805,788 (Um milhão
oitocentos e cinco mil e setecentos e oitenta e oito) habitantes. (Fonte:
Portal Brasil, com informações do IBGE e Agência Brasil).
Dessa maneira, vislumbra a participação da comunidade, não
sendo diferente no município de Cacoal, que através de parcerias com
diversas associações, como o Conselho Municipal de Segurança de
Cacoal (CONSEG), com a guarda municipal e com as empresas privadas,
o cidadão que faz parte de alguma dessas organizações, participam de
reuniões periódicas para argumentar, planejar, investigar e acompanhar
soluções para os problemas que vem surgindo no município, assim
possibilitando a cooperação da comunidade com o Gestor Público
Municipal.
Por outro lado á participação da sociedade no que tange a
segurança pública estão conexas em duas categorias iniciais, as primeiras
são as iniciativas do governo e de seus demais órgãos de segurança, na
busca de aproximação da sociedade com subterfúgios para melhorar sua
imagem e designar meios de cooperação para a precaução da
criminalidade. Na segunda categoria ensejamos as que derivam da
preocupação da sociedade, que por omissão dos órgãos públicos se
decidem organizar-se particularmente. (GARLAND, 1999).
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O Município de Cacoal, através de seu Conselho Municipal de
Segurança Pública (CONSEG) em parceria com 4º Batalhão de Polícia
Militar e com a Associação Comercial de Cacoal, procura estar se reunindo
periodicamente, para estudar alternativas e traçar estratégias de relevância
a segurança pública da população. (informação verbal)
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Para tanto, dessa parceria é que estabeleceu o avanço no
que tange a instalação e funcionamento do Sistema de
videomonitoramento instalado em locais estratégicos nos limites do
Município de Cacoal. O objetivo dessa implantação de sistema é o
combate aos crimes, principalmente os de furtos e roubos que
corriqueiramente vem ocorrendo aos munícipes, sendo também um
meio eficaz para a cooperação do Município com o Estado, no que
tange a segurança pública.
Assim, como cita o autor CAMBRAIA, 2012:
Ganham notoriedade, essencialmente na Europa e,
principalmente depois de 11/09/2001, nos EUA, os sistemas
5
eletrônicos de vigilância,
com o objetivo de monitorar
determinados locais e prevenir ataques e danos. (VIANNA
2004, p. 340 apud CAMBRAIA, 2012)
Logo, nas palavras de Cambraia (2012, p. 2), “não
demandou muito tempo, estas tecnologias foram transportadas para
a esfera pública, com a implantação de sistemas de vigilância
eletrônica para ruas e avenidas de grandes centros”.
O videomonitoramento ostensivo é câmeras de vigilância,
em que é operacionalizada sob a responsabilidade da Polícia Militar
de Cacoal, é um embate entre a população e o estado, mas sendo
necessário para as práticas de governabilidade.
Nesse sentido, segue a palavras do comandante do 4º Batalhão da
PM Paulo Sityá: "Nosso objetivo principal com o vídeomonitoramento é
prevenir os crimes e trazer segurança para a sociedade. Acreditamos que a
prevenção é a melhor saída". Nesse ponto destaca Foucault:
O conjunto das medidas legislativas, dos decretos, dos
regulamentos, das circulares que permitem implantar os
mecanismos de segurança, esse conjunto é cada vez mais
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gigantesco [...] há uma verdadeira inflação legal, inflação do
código jurídico-legal para fazer um sistema de segurança
funcionar. (2008, p. 11)
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É de suma relevância esclarecer que esse projeto para
implantação das câmeras de videomonitoramento foi objeto de reuniões
periódicas, para ser concretizando nos limites da legalidade, com a
parceria do Poder Judiciário, do Ministério Público. (informação verbal)
Pois bem, inicialmente foram implantadas apenas 10 (dez) das 26
(vinte seis) câmeras de monitoramento, portanto somente com essas, já
obteve um resultado positivo, onde foi realizada uma prestação de contas e
aferiu os objetivos propostos, pelo o menos no contexto de identificação
dos autores de delitos, por ter tido as imagens eficientes para a elucidação
de alguns crimes cometidos no período.
Por outro lado, algumas divergências foram suscitadas,
principalmente no que refere a alguns princípios constitucionais, como o do
direito de imagem, que foram motivos de questionamentos por alguns,
portanto, como assim determina nossos constitucionalistas, que os
princípios não são absolutos, dependendo da situação em concreto e
situações conflitante, temos que nos abster de alguns para o que atende a
coletividade. Em conformidade temos o que preleciona Alexy apud Motta,
2017 p.40:
Em determinadas circunstâncias, um princípio cede ao
outro ou que, em situações distintas, a questão de
prevalência se pode resolver de forma contrária. Os
princípios têm um peso diferente nos casos concretos, e que
o princípio de maior peso é o que prepondera.
Por outro lado temos (Dworkin, 2011 p.11-13 apud Motta, 2017
p.40) que leciona: “não há conflitos entre princípios, mas sim, apoio
reciproco”.
Pois bem, atualmente, ano de 2017, o município já conta com
todos os vídeos de monitoramento instalados e em funcionamento,
segundo resposta obtida por um dos componentes do Conselho de
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Segurança Municipal e informações em site governamentais. Dessa
maneira, segundo o Presidente Claudiomar Bonfá,2016 do CONSEG
(Conselho Municipal de Segurança), sustenta:
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Com a implantação total do projeto conseguiremos
manter a vigilância constante em 26 (vinte e seis) localidades
diferentes (que no sistema tradicional precisar-se-ia de 156
policiais) com uma equipe de apenas 16 policiais operando o
sistema. É um enorme salto de qualidade no ponto de vista
da eficiência na relação pessoal/resultados.
Além disso, conta o Município em parceria com Estado, com um
número expressivo de estagiários recrutados na Secretaria de Estado da
Segurança, Defesa e Cidadania, (SESDEC) através do Programa de
Prestação Voluntária de Serviços Administrativos (PPPVSA), programa de
ação, elaborado através de pacto contratual na modalidade de Parceria
público-privada, tema aqui já estudado.
5 da cooperação para segurança pública,
Consequentemente, além
outro ponto importante é a inserção dos jovens na faixa etária de 18 a 23
anos ao mercado de trabalho, assim sendo um ponto relevante, para retirá-

los de num futuro próximo o ingresso no “mundo do crime”. Esse sistema é
executado pela Polícia Militar (PM), e gerenciado pela Associação
Comercial e Industrial de Cacoal (ACIC), e em contrapartida, o fomento do
estado no que tange ao financeiro, através da Secretaria de Estado da
Segurança, Defesa e Cidadania, (SESDEC).
Tratando esse tema, quando se estuda sobre o monitoramento é
de recordar e trazer as concepções filosóficas de Michel Foucault sobre o
poder exercido por meio da vigilância, escritas em sua grande obra “Vigiar
e Punir”, de 1975. Que para Foucault, o poder disciplinar teve tanto seu
objeto alterado ao longo dos anos quanto o sujeito que o exercia.
Nesse passo, com o crescimento vultoso da população no País,
não sendo diferente o crescimento no Município de Cacoal, onde
atualmente, conta com uma população estimada de 88.507 (Oitenta e oito
mil e quinhentos e sete) habitantes, segundo pesquisa atualizada do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Cacoal é um município do
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interior do Estado de Rondônia, que possui um polo industrial, comercial e
educacional sólido, que atrai moradores das cidades adjacentes para tais
empreendimentos e para a realização de seus estudos superiores,
portanto, tem necessidades de ampliar os investimentos na segurança
pública, para acompanhar os demais desenvolvimentos.
Diante disso, havendo preocupação constante dos moradores de
Cacoal, quanto à segurança pública, os mesmos estão se reunindo com as
associações de bairros do município, discutindo a possibilidade de
implantação da Guarda Municipal. Portanto, no dia 14 de setembro de
2017, aconteceu uma reunião juntamente com a UMAM (Associação dos
Presidentes dos bairros) e a presidente, apresentou a minuta da
implantação da Guarda Municipal e todos os demais presidentes dos
bairros que estavam presentes apoiaram a iniciativa, prosseguirá para a
próxima etapa, que será uma consulta popular, em conformidade assevera
o autor:
Só tem legitimidade o Direito que surge da formação
discursiva da opinião e da vontade dos cidadãos que
possuem os mesmos direitos; e estes, a seu turno, só podem
perceber, de maneira adequada, sua autonomia pública, na
medida em que sua autonomia privada for assegurada.
(HABERMAS apud MOTTA, 2017, p.52).
Destarte, a Guarda Municipal, caso implantado será de grande
relevância na contribuição para Segurança Municipal e sendo esse projeto
cabível legalmente aos municípios, como previsto na Lei Orgânica do
Município, disposto no artigo 8º (oitavo), que assim determina:
Art. 8º Compete ao Município:
XIV - Constituir a Guarda Municipal destinada à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
Entretanto, é importante ressaltar que a segurança pública por ser
uma preocupação de todos e não apenas para o Poder Estatal, na
atualidade está havendo um progresso nas Empresas que prestam serviço
de segurança privada.
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Diante do cenário de violência a população que possui melhores
condições financeiras, preocupados com a onda de roubos e furtos,
sentindo-se inseguros com o serviço público prestado, contrata essas
empresas para o complemento de sua segurança. (GOMES e LEMOS,
2001, p. 148).
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Como exemplo no município de Cacoal, temos em alguns bairros,
que conta com associação de moradores e periodicamente realizam
reuniões com os moradores para a busca de alternativas eficientes para tal
serviço.
No bairro Jardim Eldorado, os moradores se reuniram para a
aquisição da câmera de vídeo monitoramento através da Associação dos
Moradores e com o auxilio da Polícia Militar, quanto os meios para
aquisição e o suporte para instalação. O Presidente da Associação relata
que foi o primeiro bairro a instalar e custear pelos os moradores esse tipo
de investimento.
5

Diante disso, vejamos que para a Segurança Privada alcançar um
resultado satisfatório, é necessário haver um apoio da Segurança Pública,
pois uma é dependente da outra, e se caso isso não ocorre, de nada
adiantará os investimentos privados. Nesse diapasão, segui exemplo
exposto por GOMES e LEMOS: “um ataque a um carro de transportes de
valores na via pública não é apenas uma questão de Segurança Privada,
mas sim de Segurança Pública, pelo número de vidas e patrimônios que
estarão sob risco”. (2001, p. 143).
O Governo do Estado de Rondônia implantou no mês de setembro
de 2017 um Programa denominado por Rondônia Mais Segura, que
através dele irá investir em aquisição de novas tecnologias, e tem como
objetivo principal a participação de toda a comunidade, servidores públicos,
todos os municípios, ou seja, implantar ações integradas, onde haja uma
contribuição por parte de todos. Dessa forma, verifica que nesse projeto há
uma visão democrática, no que tange a proposta da participação de todos,
sendo uma democracia em parceria, como preleciona (Dworki 2011, p.10
apud Motta 2017 p.39), “as chamadas condições democráticas são as
condições de participação moral numa determinada comunidade política”.
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Nessa linha de objetivos que esse projeto de governo delimitou, é
o que a sociedade realmente precisa em dias atuais, de uma polícia cidadã
que não trabalhe em um modelo tradicional de policiamento, mas que
consiga juntamente com a sociedade adquirir novos conhecimentos para
lidar com situações diferenciadas em seu cotidiano, além do mais é o que
dispõe nossa constituição, quando assegura que a segurança pública é
“dever de todos”.
O Secretário de Segurança do Estado, Senhor Lioberto Ubirajara,
alegou que esse programa tem como base a contribuição de todas as
secretarias, que atuaram estrategicamente, para fortalecimento ao
combate de crimes. Explicando então o Secretário: “Já temos muitos
projetos sendo desenvolvidos, também trabalharemos isso para que
tenhamos menos gastos, sem perda da finalidade e do desempenho dos
trabalhos”.
3.3 ROUBOS E FURTOS NO MUNICÌPIO DE CACOAL
Dentre vários crimes contra o patrimônio, aqui delimita os de
roubos e furtos, que é um crime classificado contra o patrimônio,
sendo tais, devidamente tipificado respectivamente em nosso
Código penal nos artigos 157 e 155, sendo o crime de roubo
classificado doutrinariamente como um crime complexo, por ser o
resultado de dois outros delitos, pois o objetivo é furtar algo, no
entanto, dependendo dos fatos supervenientes, acaba por cometer
o crime mais grave, o roubo. Por outro norte, o crime de furto é
considerado um crime menos grave, por não haver violência à
pessoa, porém dependendo do objeto do furto poderá agravar as
penalidades, pois temos as seguintes classificações de furtos: crime
de médio potencial ofensivo, crime de elevado potencial ofensivo.
(Masson, 2014).
Para tanto, antes de prosseguir, vale aqui definir o conceito de
Patrimônio, segundo (Masson 2014, p.328): “Patrimônio é o
complexo de bens ou interesses de valor econômico em relação de
pertinência com uma pessoa”.
Nesse passo, vejamos que o patrimônio é matéria tratada em
Direito Civil, porém para a defesa do mesmo, envolve a esfera do
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Direito Penal, cabendo aqui às penalidades quanto àqueles que por
meio escusos se apropria do patrimônio alheio.
Segundo dados estatísticos (informação verbal) fornecidos
pela a Delegacia de Polícia de Cacoal, foram registrados de Janeiro
a Setembro do ano de 2017, no município de Cacoal o seguinte
quantitativo de crime de roubos e furtos, respectivamente:
Roubos: Janeiro 63, fevereiro 33, Março 50, Abril 63, Maio 61,
Junho 48, Julho 35, Agosto 51, setembro 27;
Furtos: Janeiro 117, fevereiro 108, Março 139, Abril 115, Maio 178,
Junho 198, Julho 115 Agosto 202, Setembro 183.
Não obstante, diante dessas estatísticas verifica uma queda
considerável, no mês de setembro tanto no crime de roubo, como de furto.
Apesar de ser ainda um índice reprovável para um município novo e que
ainda em desenvolvimento.
Diante desse cenário, podemos aqui destacar
5
redução, e segundo a informação
obtida, essa redução
resultados das investigações, ou seja, os infratores
identificados e presos, foram cumpridos mandados de

que houve uma
é em virtude dos
habituais foram
busca e prisões

preventivas, temporárias.
Não obstante, esse resultado na identificação poderá ter ocorrido
em decorrência da contribuição da política pública implantada no
município, como já tratado em capítulo anterior, a instalação de
vídeomonitoramento ostensivo no município. Esse modelo de prática de
prestação de segurança pública invade subitamente o cenário de combate
aos crimes urbanos, portanto oportuna, por ser uma das ações mais
cobradas pela sociedade e um dos maiores desafios a ser enfrentado pelo
poder estatal, independentemente das esferas governamentais.
No entanto, de maneira oposta, o Estado de Rondônia está com
um corpo de policiamento obsoleto, consequentemente, abordando o
município de Cacoal, sendo, portanto uma cobrança constante da
população e até mesmo pelo o Poder Judiciário. Todavia, o Governo
Estadual no cumprimento de seu papel como gestor público e para atender
esse desfalque de servidores, iniciou a contratação dos candidatos
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aprovados nos últimos concursos, e no dia 23 de outubro o curso para os
aprovados no concurso da Polícia Civil, para complementar o corpo de
policial existente, conforme divulgação no endereço eletrônico da
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).
Contudo o Município de Cacoal está carente de assistência em
Bases Comunitárias, onde atualmente conta com 2 (duas) Bases da Polícia
Militar, sendo uma no Bairro Teixeirão, no Jardim Vista Alegre e no
Riozinho uma unidade de policiamento. Diante disso, vislumbra um déficit
na assistência a população, quanto o policiamento ostensivo, pois hoje o
município contempla mais de 30 (trinta) bairros, consequentemente facilita
a pratica de roubos e furtos no município.
Nesse sentindo, é de suma relevância destacar que, mesmo que
houve uma queda em tais condutas (roubos/furtos), que talvez possa ser
pela implantação dos vídeos monitoramento, que ainda não se tem dados
oficiais, poderá esse índice tornar ainda menor e satisfatório, com
investimento em ampliação no quadro dos servidores e cursos de
capacitação para o atendimento aos cidadãos, não apenas de forma
tradicional, porém capacitando para um atendimento cidadã, cumprindo
com o que determina o projeto acima mencionado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O propósito desse trabalho acadêmico foi de analisar quanto a
eficiência do poder estatal e as políticas públicas direcionadas ao direito
fundamental da Segurança Pública, às diversas contradições ideológicas
nas esferas dos Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Pois
sabedores que tais poderes demandam interesses comuns diante das
contingências atuais da Segurança Pública no País. Ainda que, à maior
parte das iniciativas manifestem o intuito primordial para proteção de
interesses públicos, ainda assim quando se refere aos três poderes,
legislativo, executivo e judiciário, no entanto, há de pormenorizar que uma
grande maioria de seus membros, não condiz com sua preocupação
voltada para o público e sim de interesses escusos, portanto essas atitudes
prejudica a garantia dos direitos sociais para a sociedade.
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Diante dessa complexa situação, a Segurança Pública necessita
com premência de políticas públicas direcionadas para o esse fim legitimo,
que atenda ao princípio da eficiência e garanta a todos brasileiros e
estrangeiros que aqui resida, uma segurança digna para uma convivência
tranquila em nossos bairros, cidades, estados e país, não podemos dizer
que a Administração não esteja atuando com políticas públicas, pois estão,
porém o que ocorre, é que essas não estão sendo bem planejadas e são
insuficientes para o alcance dos ditames do princípio da eficiência, pois o
que precisa ser realizado, é o aumento de investimento na área da
educação, pois sabedores que somos, que um ser humano ao nascer,
possui sua primeira convivência em família e segundamente essa
convivência será a escolar, portanto, é na escola que o ser humano terá
seu alicerce ampliado para seu presente e futuro em sociedade. Diante
disso, com mais investimento na educação, por conseguinte, teremos que
investir menos em segurança pública.
A Administração Pública brasileira possui um aparato de normas
eficazes para solução dos problemas
da Segurança Pública, porém, o que
5
ocorre são os desmandos politiqueiros, as políticas de troca de favores
existentes ao meio da atual política brasileira, consequentemente,
abstendo o objetivo principal da sua gestão. Temos servidores públicos
compromissados com projetos elaborados, digno de mérito, mas,
administração pública com seus propósitos de políticas pessoais acaba por
não aderirem aos projetos formalizados pela sua própria equipe.
Com o cenário atual do país, interessante é a parceria, um trabalho
harmônico, só assim será efetivado políticas públicas adequadas com a
situação real do País.
Portanto, no momento o que se tem evidente, como parâmetro
positivo para efetivar políticas públicas, é a parceria com o setor privado,
onde esse possui capacidade de contribuir, através de suas inovações,
para efetivação das políticas públicas. As empresas têm condições de
aportar poder político, criatividade, dinamismo, capacidade de gestão e
execução, recursos econômicos, acesso à tecnologia de ponta,
continuidade, etc., trazendo uma visão diferenciada para o setor e
aumentando a qualidade e a eficiência das políticas públicas de segurança.
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Nesse passo, temos aqui uma opção para a alteração do modelo atual,
mas, no entanto a administração pública tem que cumprir com a sua
obrigação imposta contratualmente, independentemente, de mudança de
gestores, para que não gere a descrenças perante as empresas.
No entanto, essas Empresas interessadas a firmar parceria com a
Administração Pública devem observar, além do objetivo principal que é de
visar lucros, adicionar a este o objetivo, o compromisso estatal, pois elas
estão substituindo, mesmo que indiretamente, a obrigação de prestação à
dos direitos fundamentais á coletividade.
Pois bem, o Brasil infelizmente, está diante de um cenário de
descrença pela população ordeira, não apenas no setor da Segurança
Pública, porém em todos os serviços que são prestados exclusivamente
pelo o Estado.
Ademais, vale comentar que o Governo lançou o projeto do
Orçamento Participativo, baseando-se na teoria democrática do direito, no
entanto, poucos participam e alguns, quiçá a maioria dos brasileiros nem
possuem conhecimento quanto a esse orçamento, e os que detêm
conhecimento, estão descrentes quanto á participação, pois acreditam que
é apenas uma formalidade dos gestores para atender pressupostos legais,
mas que na verdade a população constitui apenas elementos secundários
das propostas.
Contudo, é evidente o retrocesso quanto à credibilidade da
sociedade com as ações e garantias que obtiveram um apoio especial,
expressamente em nossa Carta Magna de 1988, como em tratados
internacionais e defendidas por nossos juristas e doutrinários.
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1.1 FASES DA HISTÓRIA DE ROMA
A história de Roma é dividida,
ao menos didaticamente, em três
5
grandes momentos históricos: a Realeza (753 a. C – 509 a. C), a
República (509 a. C. – 27 a. C.) e o Império (27 a. C. – 476). Essa última
fase é divida em Principado ou Alto Império e Baixo Império.
Com a queda do império romano do ocidente, cuja capital era Roma,
nas mãos de povos designados como "bárbaros" pelos romanos, em 476,
iniciou o período do medievo na Europa ocidental; por sua vez, o império
romano oriental (com a capital em Constantinopla) resistiria por mais dez
séculos e somente cairia em 1453, nas mãos dos turcos otomanos, marco
inicial da Idade Moderna.
Embora o Império Romano tenha terminado em 476, com a queda do
último imperador romano do ocidente, a derrota romana na segunda
Batalha de Adrianópolis (378) e o ataque a Roma pelos godos, chefiados
por Alarico, em 410, foram fatores decisivos para o enfraquecimento do
império ocidental.
1.2 OS REIS
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Em Roma, a vida política era ligada à vida militar. O antigo romano
era civis e milis, isto é, cidadão e soldado. No que diz respeito aos
primeiros séculos da história de Roma, em especial, no período da
Realeza, a ausência de uma divisão nítida entre militar e civil impediu o
surgimento de uma jurisdição militar especializada.
Muito pouco se sabe dos antigos Reis romanos. Dos sete reis,
somente os três últimos, de origem etrusca: Tarquínio Prisco (o Antigo);
Sérvio Túlio e Tarquínio (o Soberbo) são os mais conhecidos. Os outros
quatros: Rômulo, Numa Pompílio, Túlio Hostílio e Anco Márcio são mais
conhecidos pelas lendas do que pela história.
Nesses primeiros séculos da existência de Roma, o rei
(rex) concentrava todos os poderes, inclusive o poder militar e o religioso.
Por isso, ao tempo da Realeza, o rei, como autoridade máxima, era, ao
mesmo tempo, o chefe do poder civil, o chefe do poder militar e o chefe do
poder religioso. O seu cargo era vitalício, mas não hereditário e o crime
contra o monarca era um sacrilégio, passível de morte.
Relata Luiz Antônio Rolim (2000, p. 36) que, apesar de amplos os
poderes reais não lhe cabia "criar" o direito, mas sim aplicar as sentenças
de acordo com a vontade dos Deuses, esses sim criavam o direito através
dos sacerdotes. O direito era consuetudinário.
O rei, além de outros auxiliares, era assistido principalmente pelo
Senado (senatus). As leis eram votadas nos comícios (comitia), mas para
que elas fossem válidas deveria ser confirmadas pelo Senado (senatus
consultum).
Ainda, em relação ao Senado, explica Luiz Antônio Rolim (2000, p.
36) que no início ele foi constituído pelos patres de famílias patrícias, que
exerciam a função de "conselheiros do rei", fiscalizavam as despesas
públicas, deliberavam a respeito do recrutamento militar e relações com
povos estrangeiros, além da prerrogativa de ratificar as decisões das
assembleias populares (comitia). Mas, complementa Luiz Antônio Rolim
(2002, p. 37) que por volta de 540 a. C. Sérvio Túlio concedeu o direito aos
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plebeus de participar das votações das assembleias populares, surgindo
as comitia centuriata.
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Nessa época parece que a participação dos plebeus no Senado era
parcial, porque somente com Lex Ovinia (312 a. C.), que equiparava os
senadores
plebeus
aos
senadores
patrícios,
atribuindo aos conscripti o direito de voto,
que
até aí estivera reservado aos patre, é que o Senado admitiu a
participação efetiva dos plebeus. Daí a fórmula patres conscripti para
designar o Senado na sua totalidade.
Em relação às questões militares, o rei possuía vários auxiliares,
como o tribunus celerum, chefe da cavalaria; os quaestores parricidi, os
instrutores das causas relativas a crimes de elevada gravidade como, por
exemplo, crimes de alta traição, de homicídios etc. Eram dois quaestores
parricidi, cuja origem é lastreada aos primeiros reis romanos (Rômulo e
Numa), mas que o instituto já existia ao tempo do terceiro rei de Roma
(Túlio Hostílio) é certa (KNIGHT,,
5 1841, p. 190).
De qualquer forma, embora existissem outras instituições na Realeza
romana, inclusive com a participação popular, o rei detinha o controle
sobre todas as causas. Conforme observa André Taillefer (1895, p. 8), o rei
reunia em suas mãos todos os poderes, até mesmo o religioso e todas as
jurisdições; ele tinha o direito de vida e morte, sem recurso. Inclusive o
Senado, uma das instituições mais tradicionais da Roma Antiga era apenas
um órgão consultivo, cujas decisões podiam ser ignoradas pelo
rei. Assim, nessa primeira fase do direito militar romano, os soberanos
concentravam-se em suas mãos todos os poderes, inclusive o de julgar.
Não havia, portanto, espaço para o desenvolvimento de uma justiça
especializada, uma vez que cabia a mesma pessoa a decisão final dos
diversos assuntos. Naquela época, os militares, como os outros cidadãos
foram submetidos à autoridade do rei (rex).
1.3 PROVOCATIO AD POPULUM
O instituto consistia no direito do cidadão romano de invocar o
pronunciamento da assembleia popular para apreciar sua conduta, em
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relação à decisão de um magistrado contra sua vida ou quanto ao seu
patrimônio.
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É controversa a origem do instituto, e muitos colocam sua origem
como simultânea à própria criação da República romana. Originariamente
é atribuído a Valério Publícola (509 a. C.), no entanto o instituto
aparece formulado em, ao menos, duas outras ocasiões: 449 e 300 a. C.,
posteriormente.
Outros defendem que o aparecimento do provocatio ocorreu ainda
durante a Monarquia, o que também foi assinalado por Tito Lívio, todavia
naquele período (Monarquia) o instituto esteve ligado à ideia de uma graça,
uma faculdade concedida pelo rei e não como norma legal a ser seguida.
Mas, de todo modo, provocatio ad populum como garantia fundamental
frente ao poder dos magistrados romanos se destacou na época da
República romana.
Quanto ao alcance, conforme relata Federico Fernadez de Buján
(2010, p. 24), parece que, nos tempos remotos, a provocatio ad
populum se produzia sobre todas as ações criminais sancionadas com a
pena capital e com repercussão no âmbito político. Paulatinamente,
continua o autor, a provocatio ad populum se estendia e podia ser
exercitado por qualquer cidadão romano, homem ou mulher, condenado
não somente a pena de morte, mas também a uma pena de quantidade
superior a 3020 ases.
Ainda ocorreu um aumento de seu âmbito de competência, porque
num primeiro momento era necessário que o crime ocorresse dentro dos
muros da civitasde Roma e mais tarde se admitiria o exercício do ius
provocationes a respeito de crimes ocorridos em todo império romano,
conforme destaca Federico Fernadez de Buján (2010, p. 24).
Em relação ao exercício, a provocatio ad populum era praticada
pela comitia centuriata contra as decisões dos magistrados, mesmo os de
alto nível, detentores do imperium. Só não estava sujeito à provocatio ad
populum o ditador.
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E quanto aos crimes cometidos por militares, admitia-se a provocatio
ad populum? É controverso. Conforme destaca André Taillefer (1895, p.
11) até o Império, as sentenças emanadas juízes militares não poderiam
ser atacado por meio de recurso; a provocatio ad populum havia sido
proibida, já que os interesses da disciplina exige uma rápida punição do
culpado.
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Por outro lado, Federico Fernadez de Buján (2010, p. 24) reconhece a
controvérsia do tema, mas aponta que alguns autores chegaram a admitir
a possibilidade da provocatio ad populum, a respeito de condenação à
pena capital cometida por militar e sancionada por um magistrado
com imperium militae, salvo o feito de delitos tipificados como militares,
como a deserção e a traição entre outros.
Em momentos de crise extrema, a República nomeava um ditador, o
único magistrado com poder supremo por seis meses, que não era muito
frequente, mas durante o Século I a. C. pessoas como Silla (ou Sulla) ou
César tomaram o poder 5pela força e utilizaram esse título
(GOLDSWORTHY, 2005, p. 215). Nas mãos desse magistrado excepcional
eram concentrados todos os poderes. O ditador possuía um poder absoluto
de vida e morte sobre todos, cidadãos e soldados e suas decisões eram
sem apelação, porque nem mesmo se admitia provocatio ad populum.
1.4 OS CÔNSULES
Na República, o rei é substituído por uma dupla magistratura anual: o
Consulado. Os dois integrantes desse órgão de poder, durante da
República romana eram eleitos pelo comitia centuriata (dada à natureza
militar da investidura), e durante grande parte da República cumpriram o
papel político da autoridade real em Roma.
Assim, os cônsules mantiveram o poder disciplinar em relação aos
soldados bem como a jurisdição penal. Ainda, os cônsules eram os chefes,
com direito de vida ou de morte sobre eles. De certa forma pode-se afirmar
que os cônsules substituíram o poder dos antigos reis em relação aos
militares, porque possuíam o imperium majus. O termo majus significa um
poder superior a todos outros poderes de imperium existentes na
República.
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Matthew Bunson (2002, p. 150) aponta que as tarefas de um cônsul
eram variadas: suas leis poderiam ser apeladas pelo povo, vetadas pelos
tribunos e severamente restringidas por qualquer um nomeado como
ditador; no entanto, os cônsules podiam controlar suas próprias
administrações, decidir os casos civis e criminais nas legiões e preparar
resoluções para se tornarem leis. Em Roma, cônsules tinham o direito de
convocar o Senado e o comitia, como também possuíam a função de
realizar as eleições de ditadores e membros das comitia.
Os cônsules, embora com poderes amplos dependessem em
determinados aspectos do Senado. As funções do Senado na República
era um órgão consultivo (aliás, como na Realeza) e como tal referendava
as decisões dos magistrados republicanos.
Ademais, o cônsul também dependia do Senado para fazer com que
ele aprovasse ou não às suas aspirações e aos seus projetos. Outra
limitação ao poder desses magistrados era o próprio veto do outro colega,
uma vez que o Consulado era um órgão colegiado e um deles podia
intervir nas decisões do outro (ius intercessionis).
Contudo, os cônsules eram magistrados detentores de imperium, pelo
que podiam comandar exércitos. E mais, eles detinham poder suficiente
para paralisar ou modificar as decisões tomadas por magistratura de
menor investidura como os pretores, ediles, questores entre outros.
Esses magistrados (cônsules) começariam a perder grande parte de
seus poderes no Século I a. C. com a eclosão de guerra civil e o primeiro e
segundo triunviratos, bem como a posterior ascensão de Augusto (27 a.
C.), com a criação de novas funções, como, por exemplo, o pretor romano
destinado a apreciar litígios entre os cidadãos romanos ou pretor peregrino
quando envolvia estrangeiros, conforme adverte Luiz Antônio Rolim (2000,
p. 48-49).
Dessa forma já no Principado, os poderes dos cônsules são bastante
reduzidos e transformados, desprovidos de qualquer autoridade fora da
Itália, e mesmo na Itália também não possuíam comando militar.
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Por sua vez os cônsules passariam a exercer novas funções em
especial honoríficas, embora não muito significativas no âmbito político. O
cargo de Cônsul vai se tornando cada vez mais apenas o direito de obter
uma magistratura que dá prestígio e honra para aqueles que a ocupam do
que uma função de destaque político.
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Inclusive, com uma grande rotatividade para beneficiar maiores
números de pessoas. Emílio Costa (1906, p. 287) adverte que anual que
era, o Consulado é reduzido para semestral nos primeiros anos
do Principado; tornou-se trimestralmente e por vezes bimestral já no tempo
de Nero, e depois foi sendo bimestral normalmente.
Os meios para designar o cônsul já não era exclusividade das
assembleias, por isso foi muito normal que eles fossem selecionados pelo
próprio imperador, que também passariam a dispensar os cônsules com
certa frequência e facilidade.
Aponta Matthew Bunson (2002, p. 151) que com a divisão do Império
5
os cônsules também foram divididos: no oriente o imperador absorveu esta
função, como o título de Cônsul perpétuo e no Ocidente a função
desapareceria completamente em 534.
Agora, antes de prosseguir na análise das magistraturas que
exerciam o comando e a jurisdição penal militar romana, necessário se faz
uma análise das legiões e do exército romano.
1.5 AS LEGIÕES ROMANAS
O romano, em grande parte da história de Roma, compunha as
chamadas legiões, mesmo porque, durante a República e mesmo em
certos períodos do Império, não havia exército romano propriamente dito,
mas legiões comandadas por um general ou alto magistrado.
As legiões representavam uma elite militar. Em seguida na hierarquia
vinham os tribunos militares, a quem cabia o comando de determinado
número centúrias, que formava uma coorte. Abaixo dos vinha outras linhas
de comando, cuja figura principal era o centurião.
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Na fase da República, a jurisdição militar romana, foi particularmente
exercida pelos tribunos militares das legiões, bem como pelos oficias como
o centurião, que exerciam o imperium militae, ainda que houvesse os
cônsules, com o seu imperium majus.
Assim, nas palavras de D. Antônio Sánchez-Gijón (2002, p. 150) a
administração da justiça da Roma Republicana se exercia no seio das
legiões romanas pelos tribunos, que podiam impor a pena capital, mas os
tribunos podiam delegar essas funções de justiça aos oficiais e, em alguns
casos, se formavam um consilium de magistrados.
Embora no Exército Republicano e mesmo no Alto Império uma legião
contasse com 4000 a 6000 homens, no século IV o tamanho parece
diminuir para 1000 a 1200 homens, conforme observa Adrian Goldsworthy
(2005, p. 215).
Todavia, a legião-tipo continha um pouco mais de 5000 homens
(cidadãos romanos) organizados em 10 coortes, cada qual com 6 centúrias
(equivalentes a três manípulos) de 80 homens (correspondente a 10
contubernia de 8 homens que ocupavam a mesma tenda) (MONTEIRO et.
al., 2009, p. 33).
Essas legiões eram formadas por cidadãos romanos, como regra
geral; mas em alguns casos foi atribuída a um bárbaro a condição de
legionário (MONTEIRO et. al., 2009, p. 39). Geralmente um legionário
servia por 20 a 25 anos (entre a idade dos 20 a 45 anos de idade).
João Gouveia Monteiro (2009, p. 31) observa que o Exército de
Augusto era muito hierarquizado, reunindo tropas de elite e tropas de
primeira, segunda e terceira linhas e o mesmo autor (2009, p. 86) resume
sinteticamente a história de vários séculos do Império Romano da seguinte
forma abaixo especificada.
Augusto (27 a. C – 14 d. C.), o fundador do Exército imperial, o
construtor do território; Trajano (98 – 117), um grande conquistador;
Adriano (117 – 138), o arquiteto da paz, interessado como poucos pela boa
qualidade do Exército, e quem soube imprimir ao expansionismo romano
168
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

www.conteudojuridico.com.br

uma interação entre as culturas e um sentido de convivência entre os
povos; Septímio Severo (193 – 211), Galieno (260 – 268) e Diocleciano
(284 – 305), os grandes reformadores do Exército em permanente
evolução e, por fim, Constantino I (312/324 – 337), talvez o mais completo
no plano militar (bom estratégico, taticamente inovador, reformista).
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Quanto ao recrutamento romano, ele passou por várias fases. No
início ocorria o simples arrolamento dos cidadãos válidos, como ocorria na
Realeza e nos primeiros dias da República.
João Gouveia Monteiro (2009, p. 37) comenta que até o século II a.
C. o recrutamento era feito entre todos os cidadãos romanos, que possuía
propriedade suficiente para a guerra, mas em aproximadamente 107 a. C.
houve uma reforma associada a Gaio Mário, que permitiu o acesso dos
mais pobres ao Exército, que evoluiu para um tipo profissional (ou semi
profissional).
Nesse novo sistema a vida militar deixava de ser uma parte da vida
5
do cidadão romano para se tornar uma carreira, alguns inclusive utilizavam
a vida militar para fugir à pobreza que lhe assolava, conforme recorda
Adrian Goldsworthy (apud João Gouveia Monteiro 2009, p. 38). Era a
época da formação dos Exércitos permanentes.
Quanto ao recruta João Gouveia Monteiro (2009, p. 39) relata que,
geralmente era selecionado dentre os 18 anos aos 20/21 anos e
excepcionalmente aos até aos 30 anos e estava sujeito a uma junta
médica (a probatio) para verificar a higidez física e mesmo atributos
intelectuais como falar o latim e em alguns casos exigia-se também a
capacidade de escrever e contar.
Durante a República, principalmente, Roma utilizava de exércitos dos
estados clientes, como Germânia, África e Danúbio, além das legiões para
a defesa do Império. Essas tropas eram denominadas de tropas auxiliares
(auxilia) do Exército imperial e atuavam em especial na região de
fronteiras. A possibilidade de conceder a cidadania romana integral depois
de 25 anos de serviço foi uma grande incentivo.
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No Baixo Império o sistema se degradou, com o surgimento do
recrutamento direto (como a requisição) ou indireto, quando se
determinava ao proprietário fundiário o número de recrutas a ser fornecido
por cada província. Constantino I, inclusive permitiu a substituição de
recrutas por um pagamento em ouro. Essas novas formas de recrutamento
tornou-se visível a partir de Diocleciano (284-305), o que comprometeu a
qualidade dos Exércitos, conforme observado por João Gouveia Monteiro
(2009, p. 40).
Quanto à hierarquia do exército romano é complexa e depende
essencialmente do momento histórico de cada época. Outro fator relevante
é a existência de agentes públicos detentores de poderes sobre a tropa
que não eram militares de carreira. A seguir foram selecionadas as
principais figuras que exerceram poder disciplinar e jurisdição penal militar
sobre as tropas (naquela época as funções de exercício do poder
disciplinar e as funções do exercício do poder jurisdicional muitas vezes se
reuniam numa mesma pessoa).
1.6 PRAEFECTI PRAETORIO
A designação de Praefecti ou Prefecto possui diversas designações:
De acordo com Adrian Goldsworthy (2005, p. 216) pode ser compreendido
em três acepções: a) um dos três oficiais em mando de
uma ala republicana e, equivalente, de fato, a um tribuno de uma legião; b)
governador de uma província equestre, por exemplo, a Judeia, até o ano
66 d. C. ou Egito; c) comandante de um regimento na Antiguidade tardia.
Mas, o que interessa aqui é o Praefecti Praetorio.
Nos tempos de Augusto, foi criada a função de Prefeito do pretório
(Praefecti praetorio), a quem Augusto confiou à tarefa de decidir sobre as
questões militares. Conforme observa José Carlos Moreira Alves (2004),
os prefeitos representavam o próprio Princeps e uma das principais
funções era a de Praefecti praetorio, o qual, segundo o autor, contava com
o número variável de dois ou três e exerciam de início funções militares, já
que comandavam a Guarda Imperial e as tropas de Roma e da Itália.
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Depois lhe foram atribuídas à jurisdição criminal na Itália e suas
funções acabaram predominando sobre as militares, razão pela qual,
conclui José Carlos Moreira Alves (2004) que notáveis jurisconsultos
italianos foram prefeitos do pretório.
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Segundo André Taillefer (1895, p. 13-14) sua jurisdição era ilimitada,
exceto para os centuriões e outros oficiais superiores, para os quais seus
poderes foram mais limitados. Ainda, relata o autor que, originalmente,
admitiu-se o recurso contra as decisões destes magistrados, mas quando
eles se tornaram os verdadeiros mestres do Império, seus julgamentos
foram finais.
Acrescenta o autor que estes prefeitos foram colocados acima de
tudo, dos magistrados e dos juízes e todas as chamadas foram trazidas
perante a eles. Nenhum recurso havia contra suas decisões, que não a
invocação da clemência Imperial.
1.7 OS TRIBUNOS MILITARES
5

É costumado inflacionar a importância dos tribunos militares, em
relação às questões militares, no exército romano. No entanto, conforme
observa Matthew Bunson (2002, p.554), originalmente, esses tribunos
militares tiveram papel relevante nas legiões da República, mas tiveram um
papel reduzido nas legiões imperiais. Desde a época de Júlio César,
continua Matthew Bunson (2002, p.554), os tribunos deixaram as posições
de topo nas legiões por causa do aumento dos legati, que passaram a
dirigir as legiões.
Os tribunos, no princípio foram eleitos pelo povo e, mais tarde, em
conjunto com os cônsules. A maioria deles eram oriundos do Senado ou da
classificação equestre. Eram seis a cada ano por legião e apenas em
caráter de exceção um centurião era nomeado como tribuno. A ordem
equestre (equite), por exemplo, originalmente compunha-se de pessoas
bastante ricas para custear seus equipamentos na milícia armada. O
nome equite foi adotado pela classe social abaixo da classe senatorial
(GOLDSWORTHY 2005, p. 215).
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Raramente participavam de combate, já que eram jovens e serviram o
exército apenas na esperança de melhorar-se politicamente. Dessa forma,
as maiorias desses tribunos tinham pouca experiência da vida militar,
embora alguns embora alguns deles tivessem servido como ajudante de
ordens de um general ou um comandante.
De certa forma, a passagem pela magistratura de tribuno era parte da
carreira política. Por exemplo, o tribuna sênior, um membro da classe
senatorial (tribunolaticlávio), vislumbrava, ao seu tempo, as legiões como
um passo necessário do cursus honorum ou burocracia governamental
(BUNSON, 2002, p. 308).
1.8 O LEGATUS
O General foi o mais alto grau militar da hierarquia romana, e muitos
cargos importantes da Roma Antiga foram ocupados por generais, como
cônsules, ditadores, legatus e mesmo imperadores. Por exemplos: Cipião o
africano, Sila, Mário, Pompeu e Júlio César, figuras eminentes da época na
República romana e Constantino I, o grande, no Império foram generais. O
próprio termo Imperator, na sua origem, significava um general vitorioso
que tivera sido aclamado pelos seus generais e por sua tropa.
Nesse contexto uma figura em destaque era o legatus, o comandante
de uma legião, e que foram membros da classe senatorial. Na República,
os legati (plural de legatus, em latim) ou legados foram essencialmente
úteis para administração provincial, auxiliando os governadores locais e
como comandantes de todas as tropas estacionadas na região.
Segundo
Adrian
Goldsworthy
(2005,
p.
215),
durante
o Principado havia duas classes de legados imperiais: a) el legatus Augusti
propraetori, cada um deles a cargo de uma da províncias imperiais (exceto
o Egito), que contivesse uma guarnição legionária; e b) el legatus legionis,
para quem se reservava o comando de uma legião. Como as legiões
pertenciam quase exclusivamente às províncias imperiais, seus
comandantes foram denominados legates, os representantes do
Imperador, embora existissem as províncias senatoriais.
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Nas províncias do imperador, os casos graves foram julgados pelo
Presidente
da
província;
os
menos
graves
foi
reservado
aos legatus, comandante da legião; nas províncias do senado, ao
contrário, não tinha o procônsul jurisdição penal completa, se ela não
tivesse sido especialmente delegada pelo Imperador (TAILLEFER, 1895, p.
13-14). Isso é uma decorrência da perda de poderes de Senado e o
consequente aumento dos poderes do princeps.
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Uma diferença importante entre os procônsules da República e o
império estava no poder sobre as tropas. O procônsul na República
comandou quaisquer legiões em sua província, enquanto um procônsul
imperial não possuía unidades disponíveis para ele (BUNSON, p. 455).
Durante República, o Senado possuía o direito exclusivo de conceder
o majus - uma autoridade superior a um governador (imperium
proconsulares) em uma dada região ou no império inteiro -, mas durante o
império não tiveram esse poder. Em 23, embora não mais um cônsul,
Augusto recebeu os títulos de imperium
majus e tribunicia potestas, o que
5
lhe deu o controle sobre as províncias, o Senado, e do Estado (BUNSON,
2002, p. 60).
Os legados mantiveram posições inalteradas até a reorganização do
império de Diocleciano, quando a diferenciação entre províncias imperiais
e senatoriais foi encerrada e, mais tarde, com as alterações introduzidas
no Exército, o posto de legado sofreu uma nova transformação (BUNSON,
2002, p. 306).
1.9 O MAGISTER MILITUM.
O magister militum foi um dos maiores títulos outorgados aos maiores
oficiais dos exércitos romanos especificamente durante os séculos IV e V.
Observa André Taillefer (1895, p. 14) que Constantino mudou as
atribuições dos prefeitos pretorianos ao reservar a eles toda a
administração civil do Império, removendo deles os poderes militar.
Segundo o autor, eram três magister militum para o Ocidente, sendo
um na Gália; cinco para o Oriente: eram três para as fronteiras, por
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Orientem, por Thraciam, por lllyriam, o dois outros permaneceram juntos
ao imperador (Praesentales) (TAILLEFER 1895, p. 14).
Confirma Matthew Bunson (2002, p. 341) que foi por decisão de
Constantino, o Grande, a iniciativa de reduzir ainda mais o poder do
prefeito da Guarda Pretoriana, já despojado de certa autoridade militar por
Diocleciano. Assim o prefeito foi removido completamente do campo do
generalato e para substituí-lo, continua Matthew Bunson (2002, p. 341),
Constantino nomeou dois funcionários de confiança: o magister
equitum e magister peditum: o primeiro para a cavalaria e o segundo para
infantaria, os quais eram para trabalhar juntos, de forma colegiada no
sentido de assistir bem como apoiar um ao outro.
Mas com o tempo, conclui o autor, o magister peditum assumiu uma
posição ligeiramente superior, e quando um dos comandantes não podia
estar presente o outro assumia o comando de ambos os contingentes,
supostamente sob a autoridade do outro (BUNSON, 2002, p. 341).
Posteriormente os termos caíram em desuso e surgiu uma variedade
de nomes para descrever os generais como magister equitum et
peditum; magister utriusque militae; magister armorum; magister rei
castrensis; pedestris militae rector, Todos esses títulos aparecem nos
escritos de Amiano Marcelino, mas uso comum os reduziu a um simples magister militum (BUNSON, 2002, p. 341).
Assim, complementa D. Antônio Sánchez-Gijón (2002, p. 150)
que Constantino introduziu uma especialização do poder judicial ao criar
os magistri armorum e magistri militum e nessa estrutura percebe-se uma
administração de justiça militar plenamente diferenciada, pois se fixou de
modo claro a noção do General do Exército, como juiz (Codex, De Re
Militari, 18, § 3°).
Consoante Matthew Bunson (2002, p. 310), o surgimento do
poderoso magister militum ajudou a desagregação da unidade militar à
medida que os títulos magisterequitum, peditum ou militum passaram para
nas mãos dos generais alemães, o destino do Ocidente estava selado.
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Na antiguidade romana tardia (Baixo Império) surgiram ainda novas
funções de caráter superior na hierarquia militar, como o Dux, oficial
romano de grande importância no exército romano tardio;
o Comes, importante oficial do período tardio do Império romano em um
dos exércitos de campos (comitatanses); o Praepositus, um comandante
de uma unidade do exército romano, em aparência, era praticamente
sinônimo de tribuno ou prefeito, entre outros.
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Analisado o primeiro escalão de poder no exército romano analisa-se
agora a classe de que hoje poderia denominar de oficiais
intermediários, uma espécie de ligação entre o alto comando e os oficiais
subalternos e base da tropa. Nesse aspecto os militares de carreira
tornaram mais constantes. O principal desses oficiais intermediários é, sem
dúvida nenhuma, o centurião, a chave do funcionamento de toda a
estrutura militar.
1.10 O CENTURIÃO
5

Embora não fosse um oficial de grau tão elevado, era sim o
comandante mais presente, tanto no campo do treinamento, quanto na
disciplina da tropa. Cabia ao centurião o comando e administração de uma
centúria.
Um grau acima do centurião estava o Praefectas castrorum. O
prefeito do campo se responsabilizava de vigiar a equipe, bem como a
marcha das edificações, mas também podia comandar a legião na
ausência de seus superiores. Somente chegava a este grau os centuriões
principais (WILKES, 1985, p. 35). O praefectus castrorum Já havia
trabalhado por muitos anos como um pilus primus, um centurião
principal. As missões do praefectus castrorum não diferenciavam em
essência das atividades do centurião.
Quanto ao Centurião, suas tarefas conforme analisa John Wilkes
(1985, p. 34) eram muito variadas: em primeiro lugar cuidava do
adestramento da tropa de sua centúria, e ia à sua frente no campo de
batalha; em segundo lugar controlava o equipamento pertencente a seu
grupo, e para isso contava com a ajuda dos escrivães; em terceiro lugar se
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encarregava das tarefas diárias como postar sentinelas, inspecionar a
tropa, e comprovar que todos cumpriam com o seu devido trabalho.
O centurião chefe (primus pilus) e os centuriões principais tinham
importantes
obrigações
no
exército. Havia
trabalhado
anos,
provavelmente, em torno de 30 anos e sabia tudo sobre a guerra. Sua
tarefa consistia em aconselhar o comandante de como deveria lutar na
batalha. O centurião chefe inspecionava pessoalmente os demais oficiais
de aconselhava o oficial em comando.
Como se viu anteriormente a centúria era a unidade básica do
exército romano republicano e Alto Império. Possuía tamanho variável, a
depender da época e da unidade. Em média alcançava a força de 80
homens. O nome que deu origem à centúria vem de cem, porque em
princípio ela era formada por 100 homens, mas já na época de Trajano
caiu para 80 homens, contudo o nome permaneceu, inclusive o nome de
seu comandante, o centurião.
O centurião era pessoa importante no controle da disciplina da tropa e
na aplicação de punições aos que transgredissem as normas militares,
embora sua imagem fosse vinculada às vezes a exageros e a excessos.
O emblema do centurião relata John Wilkes (1985, p. 35) era um
bastão feito de madeira de videira, mas que não se tratava de um adorno,
pois consoante lembra o autor:
[....] o historiador romano Tácito disse que,
quando os soldados da Germânia se amotinaram, os
centuriões foram os primeiros a serem atacados, e
um deles morreu. Seu nome era Lucílio, mas os
soldados havia posto o apelido de Cedo Alteram, que
quer dizer "dê-me outra", porque era o que gritava
quando, golpeando a um soldado, se quebrava o
bastão. Os amotinados flagelaram os demais
centuriões sessenta vezes cada um: uma vez por
cada centurião da legião (WILKES, 1985, p. 35).
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As bastonadas eram aplicadas aos larápios, aos acusados de falso
testemunho, aos desertores e aos casos de insubordinação grave.
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O dormir em serviço ou o abandono de posto eram transgressões
graves. Geralmente à noite passava o rondante para fiscalizar os postos e
indagar os soldados acerca da uma senha diária. As alterações
constatadas como o abandono de posto ou o dormir em serviço eram
anotadas pelo rondante e repassadas na manhã seguinte ao comandante
imediato.
Essas infrações mais graves, como dormir durante uma guarda ou o
desertar se punia ou com um golpe ou com a degradação, e em tempos de
guerra com a morte, conforme destaca John Wilkes (1985, p. 35).
Ainda complementa John Wilkes (1985, p. 35) que além das
chicotadas, os centuriões e os oficiais de alta categoria aplicavam muitos
outros castigos a seus homens, de acordo com a gravidade, por exemplo,
se um soldado cometesse uma falta estúpida, sem importância, como
5
chegar tarde à formação ou deixar suja a armadura, imporia a ele um
castigo para fazê-lo estúpido, como passar um dia de pé à porta do quartel
general, mas sem armas nem armadura, para todos vissem que não era
digno de ser soldado.
Também podiam ocorrer às punições em grupo. Por exemplo, caso
fosse uma centúria, manípulo ou mesmo uma coorte que cometesse o
delito em conjunto, como no caso de uma insubordinação, a punição seria
a diezmada que existiu até à época de Trajano, e que se tratava de eleger
um homem a cada dez e o resto do exército matava-o a paus e pauladas.
Outras formas de punição seria o recebimento de rações de cevada em
vez de trigo, ou a obrigação em acampar fora das trincheiras, que tornava
os transgressores expostos aos perigos do campo, por isso, sequer podia
dormir.
Mas o castigo mais grave que se podia impor a um homem era
expulsá-lo com desonra e esta então usada para infligir àqueles que
fugiam do campo de batalha, ou àqueles que perdiam o estandarte da
Águia (WILKES, 1985, p. 35).
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Embora às punições mais graves necessitassem da intervenção de
autoridades superiores (tribunos militares, legatus, etc.), as punições
menos graves eram de atribuição dos centuriões ou mesmo do consilium.
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1.11 OFICIAIS SUBALTERNOS
Entre os Oficiais subalternos havia uma diversidade de militares com
as mais variadas funções e sistema hierárquico de controle de tropa. Por
exemplo: os optiones, eram os tenentes dos centuriões e
os decani comandavam dez homens formando uma contubernia (no início
a contubernia era formada por dez homens e não oito, como ocorreram
posteriormente). Segue abaixo os principais graus.
O optio como se viu era um tenente (delegado) do centurião. Na
hierarquia estava logo acima dos porta-estandartes, à exceção
do Aquilifer (o condutor da águia). O optio que bem cumpria sua missão
recebia poderia ser promovido ao grau de centurião.
Por sua vez, o decurião era oficial de cavalaria e originalmente
comandava um grupo de 10 homens, mas no Principado o decurião estava
à frente de um grupo de 30 homens (Goldsworthy 2005, p. 215).
Em uma legião, havia muitos estandartes, em torno de 60 ou 70 e
para a função de conduzi-los havia os porta-estandartes, que se dividia em
duas espécies, uma comum o signifer (aquele que leva o estandarte) e o
principal o aquilifer (aquele que carrega a águia).
O estandarte especial assim chamava porque no alto tinha sempre
uma águia em ouro ou prata, em emblema de Roma. Este estandarte era
sagrado e sua perda supunha uma desgraça certa; em ocasiões, se o
inimigo havia logrado a capturar um deles, o exército romano seguia
lutando por anos, somente para recuperá-lo (WILKES, 1985, p. 32).
No exército imperial cabia ainda ao signifer um conjunto de funções
administrativas dentro de sua unidade, sobretudo o pagamento de
soldados e suas poupanças.
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Por fim o tesserarius era o oficial mais jovem da legião, o nome
provinha da palavra latina tessera, que designava uma pequena tala de
madeira. Encarregava-se de receber a senha das mãos do comandante.
1.12 SOLDADOS E IMUNES
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A graduação mais baixa era a de soldado raso: Assim eles foram
chamados porque viviam juntos e lutavam juntos, com os animais de um
rebanho. Coloquialmente chamados de mulas de Mário, em razão de o
General Mário ter reduzido o número de mulas de carga permitidas para
transporte da tropa, e a partir de então os próprios soldados tiveram que
carregar quase tudo. Ainda realizavam as tarefas mais desagradáveis
como cavar fossos ou serviços de limpeza em geral (WILKES, 1985, p. 31).
O recruta, soldado de pouca experiência, era chamado de bisonho.
Por sua vez os soldados especiais os immunes, são os que já tinham
muito tempo de serviço e se dedicavam a atividades especiais como
reparador de armaduras, escrivães, carroceiros, guarda do quartel-general,
5
tarefas gerais, serviços de ordens dentre outras.
Enfim atividades de natureza administrativa mais essenciais para o
desenvolvimento da atividade fim da legião porque abrangia a elaboração
de relatórios, registros diversos, pagamento, controle de suprimentos etc.
Receberam a denominação de immunes por causa de sua imunidade ao
serviço regular.
1.13 O CONSILIUM
Na era da República, conforme observa André Taillefer (1895, p. 9) os
cônsules eram revestidos de imperium majus; os tribunos militares
exerciam o imperium militiae, ou seja, participava do comando e a
administração da justiça e, finalmente abaixo destes existiam diferentes
fileiras subordinadas uns aos outros, de acordo com as regras da
hierarquia militar, consoante se analisou anteriormente.
Quanto aos poderes atribuídos ao povo nessa fase, André Taillefer
(1895, p. 9-10) lembra que alguns autores argumentam que a decisão do
soberano em matéria penal pertenceria ao povo, representado por todo
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exército ou uma legião e assim, o soldado teria sido julgado por um tipo de
grande júri militar composto por seus companheiros de armas.
Todavia, o autor refuta essa ideia, porque, se o aviso ao consilium era
de caráter obrigatório, o General não era necessário cumpri-lo e
complementa o autor que, quando, mais tarde, Constantino estabeleceu
um auditorim permanente para auxiliar o juiz militar, o parecer foi
considerado opcional e não era um caso de reforma da legislação. De
fato, é obra de Constantino o surgimento do Consilium, como uma função
permanente de assistir o juiz militar, porém suas deliberações possuíam
caráter meramente consultivo, como antes.
Todavia, a afirmação de que justiça militar, sob a República, foi
abandonada aos caprichos dos líderes ao extremo é refutada por André
Taillefer (1895, p. 11-12) porque, segundo ele, um estado tão arbitrário não
se entenderia com um governo regular e também legal como a dos
romanos; e ainda a competência especial de cada oficial foi resolvida pela
legislação particular.
Ademais, complementa o autor, a Lei das XII Tábuas, a Digesto De re
militari, falando de tribunos, diz que eles reprimiam os crimes secundum
auctoritatis suae modum.
1.14 CORPUS JURIS CIVILIS
Trata-se de monumental obra jurídica composta por quatro partes: o
Código Justinianeu, que continha toda a legislação romana revisada desde
século II; o Digesto ou Pandectas composto pela jurisprudência romana,
que continha vastíssima compilação de extratos de livros escritos por
jurisconsultos da época clássica; as Institutas, que constituiu um
verdadeiro manual elementar destinado ao ensino do direito, onde constam
os seus princípios fundamentais; e as Novelas ou Autênticas, com leis
formuladas por Justiniano.
De forma geral, o Corpus Juris Civilis, denominação que recebeu de
Dionísio Godofredo, em 1583, é constituído, apenas pelos quatro
monumentos
da
legislação
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Justiniana: Institutas, Digesto, Código e Novelas (autênticas),
mas,
geralmente, as edições publicadas trazem trabalhos de jurisconsultos, que
não foram contemplados no Digesto, e constituições dos imperadores
Justino II, Tibério II, além de editos de Prefeitos do Pretório, posteriores a
Justiniano.
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No que tange ao direito militar, Ezequiel Abásolo (2002, p. 26)
destaca que, em relação ao conteúdo do que poderíamos chamar hoje
direito penal, especificamente militar, e de acordo com o que emerge das
disposições do corpus juris Justinianeu, os tribunais castrenses romanos
tinham o direito de conhecer de crimes como a deserção, a abstenção ao
serviço, desobediência e fuga do campo de batalha. Além disso, conforme
o autor, a jurisdição militar romano também tinha poderes para intervir em
matéria de crimes comuns quando eles fossem cometidos por soldados
durante o cumprimento de atos de serviço, ou em conexão com estes, e
desde que a vítima do crime não fosse um civil. Ainda, conforme recorda
Ezequiel Abásolo (2002, p. 26), o direito romano veio fazer a distinção
entre crime comum e crime militar,
entendendo-se que este último só
5
poderia ser cometido por um militar no exercício de seu status.
No mesmo sentido, afirma Univaldo Corrêa (1991, p. 43) que no
direito Justinianeu, crime militar era conceituado como aquele cometido
pela pessoa como Soldado, pois o militar podia cometer crime com cidadão
(uti civis) e como soldado (uti milis) e nesse último caso, processado pelo
juízo militar.
O próprio Univaldo Corrêa cita o texto do Digesto ou Pandectas em
consta que os delitos cometidos pelos soldados, ou lhe são próprios, ou
comuns a ele e aos demais cidadãos, destacando que o delito
propriamente militar é aquele que alguém comete como soldado, como o
de cobardia, o de insubordinação ou o de preguiça.
1.15 EPITOMA REI MILITARIS
No final do séc. IV ou nos inícios do séc. V, mais especificamente
entre os anos de 383-450, muito provavelmente nos 380, um autor latino
de nome Flávio Vegécio Renato compôs um Tratado sobre a arte da
guerra, a Epitoma rei militaris, presumivelmente dedicado ao Imperador
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Teodósio I, conforme conclui João Gouveia Monteiro et. al. (2009, p. 93),
que viria a tornar-se numa das obras clássicas mais copiadas e traduzidas
no Ocidente europeu, ao menos até ao Renascimento.
João Gouveia Monteiro (2009, p. 41), no introdutório da obra Vegécio:
compêndio da arte militar realiza importantes comentários sobre a vida
militar daquela época e cita que as infrações cometidas nos
acampamentos ou em combate eram severamente punidas, inclusive com
a pena de morte e já ao tempo de Adriano (117-138) houve impulso no
direito militar com regras próprias que se implantaram ao longo dos
séculos I e II. Esse Tratado militar, conforme explicado por João Gouveia
Monteiro (2009, p. 96-97), é composto por quatro livros ou partes.
O Livro I é dedicado à seleção e treinamento de recrutas, embora
constitua também de princípios gerais de construção e fortificação de
acampamentos. O treinamento austero e rígido e a disciplina foram
elementos importantes defendidos por Vegécio, para chegar à vitória, uma
vez que "ninguém receia fazer aquilo que acredita ter aprendido bem" ou
ainda "o povo romano submeteu todo o mundo por meio de nenhuma outra
razão a não ser pelo treino das armas, pela disciplina dos acampamentos e
pela experiência do exército" (Livro I).
No Livro II ele se ocupa da organização interna da legião antiga,
como a sua composição, títulos e graus dos oficiais, cargos, promoções,
insígnias etc.
No Livro III livro, de caráter mais prático, ele dedica aos preparativos
da batalha, a ordenação das linhas e suas variantes táticas, a utilização de
reservas, as retiradas etc. Nesse livro III, Vegécio sintetiza trinta e duas
máximas, as "Regras gerais da Guerra".
Por fim, no Livro IV o tratadista aborda dois temas distintos: sobre o
cerco de fortalezas e praças-fortes, em que contém recomendações
também sobre a construção de muralhas e torres, abastecimento de
viaturas e munições e na segunda parte ele trata da Guerra naval.
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O tratado de Vegécio serviu como fonte para o direito militar, inclusive
o penal militar, não apenas no período do Império Romano, mas também
na época do medievo europeu.
1.16 CRIMES COMETIDOS NO EXÉRCITO
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Na época da Roma Antiga explica André Taillefer (1895, p. 18-19)
que em certo número de casos não havia nenhuma discussão, ou seja, se
os militares estavam cometendo uma falha inerente ao serviço, à
autoridade militar sozinha era naturalmente competente para julgá-lo.
Da mesma forma, continua o autor, se o delito, mesmo comum, fosse
cometido em campo, caía também sob a jurisdição militar, porque nesse
caso foi uma consequência do princípio que o crime deve ser julgado onde
ele tinha sido cometido, e além do mais, a disciplina exigia a reparação
imediata, por tribunais militares dos delitos praticados pelos militares.
Ainda, complementa o autor (1895, p. 18-19), que era necessária à
5
qualidade de militar para ser julgado
pelos tribunais militares e finalmente,
se a infração tivesse sido cometida por um cidadão antes da sua entrada
no exército manteve-se no âmbito da competência dos tribunais ordinários.
1.17 CRIMES COMETIDOS FORA DO EXÉRCITO
Os crimes cometidos pelos militares romanos, ou são militares ou são
comuns: os primeiros eram decorrentes da condição (status) de Soldado e
somente podia ser cometido por militares, já os segundos podiam ser
cometidos por militares ou civis, porque era comum a qualquer pessoa
(Digesto, 49, 16, 2 e 6). A questão do cometimento de crime comum por
militares romanos é o que mais causou polêmica, quanto à autoridade
competente para julgá-los.
André Taillefer (1895, p. 19) reconhece que existem divergentes
opiniões quando um soldado tivesse cometido um crime de direito comum
fora do exército, porque originava as seguintes perguntas: qual jurisdição
devia ele responder? O que define a jurisdição competente: a natureza da
infração, ou a qualidade de militar?
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No primeiro caso trata-se de atribuir a jurisdição militar apenas aos
casos de crime militar (ratione materiae); já no segundo a competência é
definida em razão da pessoa (ratione personae), pouco importando a
natureza do crime (militar ou comum). André Taillefer discorre sobre as
duas correntes, apresentando os argumentos de cada uma delas e depois
de estudar ambas as correntes AndréTaillefer (1895, p. 23) conclui que ao
menos, para períodos alternativos, os soldados romanos possuíam um
tribunal especial, não somente para crimes militares, mas também por seu
crime comum e até mesmo para seus interesses civis.
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RESUMO: Apesar de não instaurar uma nova demanda judicial, a via
recursal possibilita uma nova análise do tema posto no processo. Para
tanto, é necessário que o recorrente apresente e comprove alguns
requisitos inerentes a sua condição ou ao seu recurso. Com isso, temos,
por lógica, a ideia de que o recurso primeiro precisa ser conhecido, estar
formalmente regular, para então ser analisada sua procedência ou não.
Quando da apresentação das contrarrazões, caberá ao executado, antes
de debater o mérito, pronunciar sobre questões que possam impedir o
conhecimento do recurso. Por sua importância, todos devem estar atentos
a regularidade formal, presando sempre pela presença dos pressupostos
recursais para dar primazia ao julgamento de mérito.
PALAVRAS-CHAVE: Pressupostos recursais. Requisitos extrínsecos e
intrínsecos. Possibilidade de reformar decisões. Regularidade Formal.
Novo Código de Processo Civil.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1) Juízo de Admissibilidade e Juízo de Mérito:
diferenças, natureza jurídica e consequências recursais. 2) Mudança de
paradigma dos pressupostos recursais no NOVO CPC/2015. 3)
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. 3) 1. Requisitos Intrínsecos. A)
Cabimento; B) Legitimidade; C) Interesse de Recorrer; D) Inexistência de
fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. 3) 2. Requisitos
Extrínsecos. 4) Oportunidade de sanar vícios quanto aos requisitos de
admissibilidade recursal. Art. 932, § único do Novo CPC. CONCLUSÃO.
REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO
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Iniciado com a petição inicial, o processo, que geralmente caminha
em direção à pacificação da lide, poderá ser analisado por vários
julgadores, imparciais, em diferentes instâncias, tendo em vista a garantia
da realização do direito no caso concreto.
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Por impugnar uma decisão judicial que eficácia decisória, o recurso
possui requisitos próprios a serem preenchidos para que possa ser
analisado pela instância superior ou pelo mesmo juiz que proferiu a
decisão, como ocorre no caso do julgamento dos embargos de declaração.
Nesse sentido temos delineados os requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade recursal.
Tal qual acontece com toda demanda, o juízo de admissibilidade é
anterior a analise do mérito, podendo-se traçar um paralelo com as
condições da ação, sem as quais o mérito também não será analisado, por
ser impossível ingressar na fase meritória antes de satisfeitos o requisitos
para que seja conhecido o recurso. A decisão no juízo de admissibilidade
5
será dotada de eficácia ex nunc, tendo assim natureza jurídica declaratória.
Ultrapassada a barreira da admissibilidade, o órgão competente
para o julgamento do recurso estará apto a analisar seu mérito, adentrando
na questão do direito material de fundo, para, depois de conhecido o
recurso, dar ou negar seguimento, de acordo com a adequação ou não da
decisão recorrida.
Lado outro, os art. 927, § 2º e art. 1.028, ambos do CPC/15, trazem
os requisitos essenciais ao recurso para que possa ser conhecido e tenha
condições de analisar seu mérito. Tais requisitos são divididos em dois
grandes grupos: os intrínsecos e os extrínsecos.
Nesse viés, os requisitos intrínsecos, inerente ao próprio ato
recursal, são eles: cabimento; legitimidade; interesse para recorrer; e
inexistência de fato impeditivo ou extintivo. Dizemos extrínsecos aqueles
requisitos aferíveis de plano externo, são a tempestividade, preparo e a
regularidade formal.
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De importância latente, a via recursal, além de possibilitar a eficácia
de precedentes formados nos Tribunais Superiores, dá oportunidade à
parte de ver seu caso discutido e analisado outra vez, geralmente por outro
juízo, sendo corolário do princípio do duplo grau de jurisdição, por isso a
importância em aperfeiçoar e estudar este instituto.
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1) Juízo de Admissibilidade e Juízo de Mérito: diferenças,
natureza jurídica e consequências recursais.
A interposição do recurso inaugura uma nova fase processual, que
deverá ser conhecida se houver o cumprimento de alguns pressupostos e
condições que garantem a análise pelo juízo ad quem.
O juízo de admissibilidade caracteriza-se como o conjunto de
requisitos a serem preenchidos pelo recorrente para que haja o
conhecimento do recurso, tratando de matéria de ordem pública. Conforme
nos ensina Araken de Assis[1], a decisão referente ao juízo de
admissibilidade tem natureza declaratória, porém com efeito ex
nunc, possibilitando ao recorrente tempo adequado para rescindir um
possível jugado que não conheça de seu recurso:
A decisão acerca do juízo de admissibilidade tem
natureza declaratória. Entretanto, no direito brasileiro,
os respectivos efeitos operam ex nunc. E isso para
não comprometer a nitidez e precisão do termo inicial
do prazo da rescisória (infra, 21) e, assim, evitar seu
ajuizamento de modo antecipado. A eficácia ex nunc
livra o recorrente da retroação de um eventual juízo
negativo quanto ao recurso pendente, e, nesta
contingência, impede a perda do prazo hábil para
rescindir o julgado.
Quando se pensa na interposição de recursos, no mais das vezes, o
juízo de admissibilidade ficará a cargo do órgão que proferiu a decisão
judicial, cabendo ao órgão julgador ad quem uma reanálise da
admissibilidade recursal que, em sendo positiva, poderá ser analisado o
mérito quanto à procedência ou não do recurso interposto. Como exemplo
podemos citar os recursos especial e extraordinário que, apesar de serem
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julgados no STJ e no STF, respectivamente, passam pelo crivo do juízo de
admissibilidade pelo Tribunal a quo, que analisa seus requisitos de
admissibilidade e cabimento.
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Explicando o tema com brilhantismo, Flávio Cheim Jorge e Thiago
Ferreira Siqueira[2] nos ensinam um pouco mais da diferença entre o juízo
de admissibilidade e o de mérito: “Fala-se, assim, em juízo de
admissibilidade e juízo de mérito dos recursos. Naquele, o órgão
competente verifica se o recurso preenche todos os requisitos de
admissibilidade e, portanto, merece ser conhecido; ou, ao contrário, se
deve ser não conhecido pela ausência de algumas daquelas condições.”.
Seguindo a regra, em que pese à divergência doutrinária, podemos
dividi-los em objetivos ou subjetivos ou intrínsecos ou extrínsecos, de
acordo com a doutrina utilizada. Em termos gerais, de acordo com a
doutrina majoritária, poderemos classificar em: a) intrínsecos ou subjetivos
(legitimidade e inexistência de fato impeditivo); e b) extrínseco ou objetivo
(recorribilidade da decisão, 5adequação do recurso, tempestividade,
preparo, forma e motivação).
Com didática, Mitidiero, Arenhart e Mariononi[3] conseguem
distinguir bem os juízos de mérito e de admissibilidade, nos seguintes
termos:
Vencido o juízo de admissibilidade, contudo, em qualquer
hipótese o seu pronunciamento substituirá, no que tiver sido
objeto do recurso, a decisão recorrida (art.1.008, CPC). Não
estando presentes os requisitos de admissibilidade recursal, o
recurso não deve ser conhecido, não podendo o órgão
jurisdicional avançar no conhecimento da irresignação do
recorrente, salvo se puder decidi-lo de maneira favorável à parte
a quem o acolhimento da preliminar aproveitaria (art. 488, CPC).
No caso de inadmissibilidade, porém, o pronunciamento do órgão
recursa! não substitui a decisão recorrida.
Caso seja não conhecido o recurso, sua análise de mérito estará
prejudicada, não sendo sequer analisada, por ausência das condições
básicas de sua admissibilidade. Entretanto, caso haja o conhecimento
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recursal, será realizado o juízo de mérito, onde se discutirá as razões de
fato e de direito indicadas pelo recorrente.
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2) Mudança de paradigma dos pressupostos recursais no NOVO
CPC/2015.
Em relação à legitimidade recursal, o art. 966 do CPC/15 estabelece
que: “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro
prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem
jurídica.”.
Dessa forma, terá legitimidade recursal todo aquele que, de alguma
forma, for prejudicado pela decisão e demonstrar interesse jurídico no
alteração do julgamento, se estendendo, além das partes, ao terceiro
juridicamente prejudicado e ao Ministério Público, atuando como custos
legis ou como parte na demanda.
Como requisitos impeditivos do direito de recorrer o Código
estabelecem a renúncia[4] e a aceitação tácita ou expressa da decisão a
ser recorrida[5], por estabelecer conduta contraditória da parte, fato
vedado, em atenção até mesmo a violação do venire contra factum próprio.
Tendo a via recursal um rito próprio de admissibilidade e julgamento,
o CPC/15 trás requisitos e condições próprios para que a decisão judicial
seja alterada, em procedimento geralmente realizado por um tribunal, mas
que poderá ser visto pelo próprio juízo prolator da decisão recorrida, como
no caso dos embargos de declaração. Analisando o tema, quanto ao juízo
de admissibilidade ser realizado tanto pelo juízo a quo quanto pelo ad
quem, restou consignado no C. STJ: "A decisão de admissibilidade
proferida pelo Tribunal local ou ainda a certidão de tempestividade
expedida por servidor na instância de origem não vincula esta Corte
Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo controle, ou
seja, aportados os autos neste Sodalício, é imprescindível nova
análise dos pressupostos recursais". (EDcl no AgInt no REsp.
1.702.212/ES, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
21/3/2018).
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Seguindo o rito já delineado temos que, proferido juízo positivo de
admissibilidade, o recurso irá para ser analisado no Tribunal ad quem,
responsável por realizar nova análise do preenchimento dos pressupostos
e condições recursais, além de adentrar no mérito e proceder a regular
aplicação do direito no caso concreto.
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Nessa toada, o professor Fredie Didier[6], debruçando-se no tema
referente ao exame de mérito quando da análise na via recursal, superada
a admissibilidade, entende que: “O mérito do recurso é a pretensão
recursal, que pode ser a de invalidação, reforma, integração ou
esclarecimento (esse último exclusivo dos embargos de declaração). A
causa de pedir recursal e o respectivo pedido recursal compõem o mérito
do recurso.”
Em seguimento, diferentemente da admissibilidade, o juízo de
mérito costuma ser verificado em uma única apreciação, pelo Juízo ad
quem, com exceção feita no caso dos recursos com efeito regressivo[7],
que permitem a retratação na análise
da admissibilidade pelo juízo a quo.
5
Neste sentido, Leonardo Cunha[8] nos ensina que:
“O mérito do recurso pode não coincidir com o mérito
da causa. É possível que uma questão seja de admissibilidade
da causa e, ao mesmo tempo, seja uma questão de mérito do
recurso. Se o juiz, por exemplo, profere uma decisão sobre
sua competência, esta integrará o mérito do recurso,
embora não seja o mérito da ação. Jamais uma mesma
questão pode ser de admissibilidade e de mérito em relação a
um mesmo procedimento. Na prática, não se costuma tomar o
cuidado de atentar para essa sutileza. A ‘legitimidade
extraordinária’ é um requisito de admissibilidade do
processo, mas pode ser questão de mérito de um recurso
em que se discuta a ilegitimidade de uma das partes.”.
Ressalto, por fim, que a causa de pedir recursal poderá ser um error
in procedendo ou um error in iudicando. Com essa explanação da causa
de pedir recursal estamos tratando do motivo pelo qual o recurso deverá
ser provido, seja por erro no julgamento, no exame de mérito, seja por
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equívoco no procedimento de julgamento. Em seu Manual dos Recursos,
Araken de Assis delineia a inovação do art. 1.025 do Novo CPC[9].
O acolhimento da questão antecedente (error in
procedendo) elimina a necessidade de julgar a questão
subsequente (error in iudicando). Essa disciplina sofreu
alteração, no caso dos recursos especial e extraordinário.
Interpostos embargos de declaração contra acórdão,
visando prequestionar a questão federal, às vezes
subsistia dúvida, quanto ao conteúdo da integração
resultante do respectivo julgamento, e, nesse caso, o
vencido aviava o recurso especial pleiteando, em primeiro
lugar, a invalidação do julgamento, por ofensa à hipótese
de cabimento dos embargos de declaração, e,
subsidiariamente, caso o STJ entenda prequestionada
explicitamente a matéria, a reforma do acórdão. O art.
1.025, no intuito de favorecer o recorrente, adotou curiosa
ficção, entendendo incluídos no acórdão os elementos
suscitados pelo embargante, ainda quando não admitidos
ou rejeitados os embargos, caso entenda o STJ existentes
os vícios da omissão, contradição ou obscuridade. Por tal
meio, propicia-se o julgamento, de meritis, do recurso
especial, e, a fortiori, do recurso extraordinário. Não há
dúvida que o expediente economiza atividade processual e
assegura a tranquilidade do recorrente contra a ojeriza dos
tribunais de segundo grau de integrarem ou esclarecerem
seus provimentos.[10]
Com a rápida explanação dos juízos de mérito e admissibilidade
recursal não se pretendeu esgotá-los, mas, tão somente, apresentar um
novo viés interpretativo advindo do Novo CPC/15, com o objetivo de
possibilitar a eficácia dos precedentes, estabilidade das decisão jurídicas e
a segurança necessária aos negócios processuais.
3) REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
Disciplinados nos art. 997, § 2º[11] c/c art. 1.028[12], ambos do
CPC/15, os requisitos são tidos como condição essencial para que,
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analisados em conjunto, possa ser admissível a análise de mérito na via
recursal. Neste trabalho classificaremos como: i) intrínsecos (cabimento,
legitimidade, interesse de recorrer, inexistência de fato impeditivo ou
extintivo); e ii) extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).
3) 1. Requisitos Intrínsecos.
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Tem-se por requisitos intrínsecos, aqueles ligados a essência das
partes, devem ser analisados no caso concreto para que se aufira ser
cabível o recurso contra a decisão que se pretende impugnar, atestar que
a parte possui legitimidade recursal, interesse nas modalidades
adequação, necessidade e utilidade de interpor o recurso e inexistência de
fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer.
A) Cabimento:
Trata-se de requisito bem delineado por Araken de Assis[13] como
aquele em que: “avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação e o
recurso adequado”. Tendo por5 parâmetro a taxatividade recursal[14],
determinada decisão somente poderá ser combatida por uma única
espécie de recurso, dentre as elencadas no art. 994 do CPC/15, em
atenção também a unicidade recursal[15].
Assim, o caminho normal do processo é pela existência de pelo
menos um ato judicial, geralmente final, que não seja passível de recurso,
por formar a coisa julgada[16], sendo esta irrecorrível.
B) Legitimidade:
Em termos de legitimidade o CPC/15 trás como legitimados as
partes, o terceiro juridicamente interessado e o ministério público, seja
atuando como custos legis, seja, obviamente, quando atua como parte. A
ideia de sucumbência para adquirir legitimidade recursal passou por
sensível mudança, não sendo a mera sucumbência do direito material que
gera a legitimidade recursal, mas qualquer circunstância, inclusive de
ordem processual, que possibilite uma melhoria da condição do possível
recorrente.
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Em reforço, estudando o tema, Antônio Pereira Caio Júnior[17] é
didático ao dispor, no que toca ao terceiro prejudicado, que tem-se “a
pessoa estranha ao processo que é atingida, mesmo que por via reflexa,
pela sentença”. Ademais, o art. 996, § único[18], do Novo CPC dispôs
expressamente a obrigatoriedade do terceiro prejudicado demonstrar em
juízo a possibilidade da demanda levada a apreciação judicial lesar direito
seu, que se afirme titular e possa discuti-lo em juízo.
Em relação ao ministério público ter legitimidade recursal quando for
parte é questão clara, sem grandes melindres. Todavia, a possibilidade de
recorrer na condição de fiscal da lei justifica-se para o pleno exercício de
sua nobre função de preservar o ordenamento jurídico.
Em arremate, vimos que o recorrente deverá demonstrar seu
interesse em ver reformada total ou parcialmente uma decisão judicial da
qual possa haver uma melhoria na sua situação jurídica, forte no binômio
necessidade e utilidade que devem ser analisados quando da verificação
da legitimidade no caso concreto.
C) Interesse de Recorrer:
Haverá interesse para recorrer sempre que o julgamento por
Tribunal de Segunda Instância puder produzir melhoria na situação jurídica
do recorrente, devendo ser: útil (possibilitar situação mais favorável ao
recorrente) e necessário (o recurso deverá ser o mecanismo essencial
para a reforma ou revisão da decisão a quo).
Demais disso, se pensarmos nas decisões nulas ou inexistentes, em
que pese declaráveis ex officio, poderão ser combatidos pela via recursal,
por manter seus efeitos enquanto não declarado nulo ou
inexistente. Temos aqui um exemplo de caso onde o recurso não é o único
meio de combater a decisão nula ou inexistente, porém poderá ser
utilizado, em exceção a regra geral, conforme sintetiza bem Araken de
Assis[19]:
“À vista desses casos extremos, o recurso perde seu
caráter de meio imprescindível, transformando-se na via mais
direta e cômoda e menos dispendiosa para arredar os efeitos do
194
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

www.conteudojuridico.com.br

pronunciamento – em perfeita harmonia com o princípio da
economia processual.”
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Dessa forma, o interesse recursal restou intimamente ligado a
utilidade jurídica do provimento do recurso para o recorrente e da
necessidade de utilizar esta via própria para ver reestabelecido o direito
violado na decisão pretérita, aceitando-se exceções quando, apesar de
reconhecíveis de ofício pelo julgador, a decisão mantiver sua validade,
eficácia e produção de efeitos.
D) Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de
recorrer:
Analisaremos aqui fatos praticados pelo recorrente antes ou depois
da interposição do recurso que impedem ou extinguem o direito de
recorrer, por incompatíveis com a vontade de ver reformado ou anulado o
julgado anterior. Definidos pela legislação, os fatos extintivos impedem que
o recurso seja interposto, sendo divididos em:
5
a)
Renúncia[20]: é ato unilateral da parte, exercido antes da
interposição do recurso, independendo da aceitação da outra
parte, não podendo ser revogada, exigindo, para a sua validade,
a presença dos requisitos de validade e eficácia dos negócios
jurídicos em geral, devendo ser expressa e dirigida ao juízo
prolator da decisão;
b)
Aquiescência[21]:
trata-se
da
aceitação,
tácita
ou
expressamente, a qualquer momento, dos termos da decisão
pela parte sucumbente no todo ou em parte, sendo negócio
jurídico unilateral que independe da manifestação de vontade da
outra parte, devendo ser feita antes da interposição do recurso.
De

outro

lado,

o

fato

impeditivo

acaba

por

impedir

o julgamento, não a interposição do recurso, por atuação do recorrer em
conflito com a vontade de ver processado o recurso e alterada a decisão
recorrida. Como exemplo temos a desistência[22], direito potestativo do
recorrente de desistir do recurso já interposto, independente da
aquiescência do recorrido ou dos litisconsortes recorrentes. A exceção aqui
fica por conta do § único do art. 998 do CPC/15 estabelecendo o
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prosseguimento do julgamento do recurso, mesmo após a desistência do
recorrente, quando já houver sido reconhecida a repercussão geral do
recurso extraordinário ou no caso de julgamento de recurso especial ou
extraordinário repetitivos, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/15.
No julgamento do Tema 531 da Repercussão Geral, o Ministro
Barroso se posicionou:
O tribunal deve ser uma corte de
jurisprudência, e não de decisões ad hoc. Há
precedente permitindo que se julgue a tese
independentemente do caso concreto. Não gostaria
de contribuir para um tribunal de posições erráticas.
Se queremos valorizar a jurisprudência, temos de
construir uma história que faz sentido, de que modo
que se o tribunal quiser construir uma história
coerente com o que foi dito, devemos definir que uma
vez reconhecida a repercussão geral, não é mais
possível homologar a desistência.
Assim, reconhecida a repercussão geral ou submetido a sistemática
dos recursos repetitivos, a parte poderá desistir do recurso já interposto,
entretanto não comprometerá o julgamento pelo STJ ou STF[23].
3) 2. Requisitos Extrinsecos.
São requisitos intimamente ligados ao modo de exercer o recurso,
podendo-se dividi-los em: tempestividade, preparo e regularidade formal.
a)
Tempestividade: tem-se por tempestivo o recurso interposto
dentro do prazo legal, sem que haja a coisa julgada formal ou
material da decisão objeto de recurso. Com exceção aos
embargos de declaração, interpostos no prazo de 5 dias, os
demais recursos serão tempestivos quando protocolados nos 15
dias subsequentes a intimação da parte[24]. Especificamente em
relação a Fazenda Pública[25], o Ministério Público e a Defensoria
Pública terão prazo em dobro em todas as suas manifestações,
seja para recorrer ou contrarrazoar.
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Preparo: é o valor financeiro a ser dispensado pela parte
recorrente para ter seu apelo analisado quanto ao conhecimento e
possivelmente ao mérito, referindo-se ao valor necessário para
que a máquina estatal do Poder Judiciário seja movimentada.
Marinoni[26] define: “Preparar o recurso significa adiantar a
quantia necessária para fazer frente aos gastos financeiros
oriundo da interposição do recurso.” A Fazenda Pública e o
Ministério Público são dispensados do preparo. A insuficiência no
valor do preparo somente importará deserção quando, intimado

Boletim Conteúdo Jurídico n. 884 de 15/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

b)

pessoalmente, o recorrente não saná-la em 5 dias[27]. Na
interposição, quando o recorrente não comprovar o preparo,
mesmo que insuficiente, será intimado para recolher o valor em
dobro, sob pena de deserto. Quando houver dúvida fundada no
recolhimento do preparo, tendo em vista a primazia do julgamento
de mérito, caberá ao relator conceder prazo para que o recorrente
possa sanar o vício.
c)
Regularidade formal: por imposição legal, o recurso terá forma
5
rígida, com quatro requisitos
formais básicos: petição escrita,
identificação das partes, motivação e, por fim, pedido de reforma,
invalidação, esclarecimento ou integração da decisão alvo de
recurso. A petição será escrita e dirigida, via de regra, ao órgão
prolator da decisão, com razões em anexo ao Tribunal ad quem,
com exceções ao agravo de instrumento interposto já no segundo
grau e aos embargos de declaração interposto e julgado pelo
prolator da decisão embargada. A fundamentação recursal
consiste em demonstrar os motivos de fato e de direito pelos quais
determinada decisão merece ser reformada, combatendo
detidamente cada um dos pontos da decisão, em atenção ao
princípio da dialeticidade. Como consequência lógica, o recurso
deve ser finalizado com o pedido de reforma, invalidação,
integração ou esclarecimento da decisão recorrida, guardando
relação com a fundamentação alinhavada ao longo da peça
recursal, devendo ser determinado em seus elementos.
Pelo visto, são requisitos objetivos a serem respeitados pelo
recorrente para que o recursos venha a ser conhecido e posteriormente
julgado.
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4) Oportunidade de sanar vícios quanto aos requisitos de
admissibilidade recursal. Art. 932, § único do Novo CPC.
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Tendo em mente a ideia da primazia do julgamento de mérito, o § Ú
do art. 932, CPC/15 assim dispõe: “Antes de considerar inadmissível o
recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para
que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.
O recorrente será intimado no intuito de, em 5 dias, sanar o vício ou
complementar a documentação exigível para que o recurso seja
conhecido. Não há, nessa análise inicial, juízo quanto ao mérito do recurso
ou da decisão impugnada, coloca-se em vista a possibilidade de não
conhecer da via recursal caso não seja sanado o vício apontado.
Em estudo aprofundado e bastante pertinente, Flávio Cheim e
Thiago Siqueira[28] conseguem sintetizar bem o tem tratado:
Aliás, sendo os recursos um prolongamento do
direito de ação e de defesa, parece obvia a
correlaçãoexistente entre as condições da ação e os
requisitos de admissibilidade do recursos. No fundo,
tudo passa como se transportássemos para o
procedimento recursal aqueles requisitos que a lei
coloca para que a ação seja validamente exercida. A
analogia é perfeitamente cabível, apesar de saber-se
que, em relação ao direito de ação, as condições
dizem respeito a fatos exteriores e anteriores ao
processo já existente.
Corroborando esta posição, colaciono o entendimento do professor
Alexandre Câmara[29], quanto a semelhança entre as condições da ação e
os pressupostos recursais:
É preciso, então, dizer – em primeiro lugar – que
a interposição do recurso é uma forma de exercício
do direito de ação. Aquele que recorre se dirige a
uma órgão jurisdicional e, por fundamentos que
deduz, formula pedido cujo objetivo é a produção de
uma decisão que lhe favoreça. Pois isto nada mais é
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do que exercer o direito de ação. Afinal, como se teve
a chance de dizer em passagem anterior deste
trabalho, sempre que alguém atua no processo
ocupando uma posição ativa, buscando influenciar na
formação de seu resultado, estar-se-á dinte de um ato
de exercício do direito de ação.
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No CPC/73 a regra era de que seria impossível corrigir os defeitos
recursais, em atenção ao próprio sistema de preclusões estabelecidos.
Contudo, houve uma mudança de paradigmas lastreada pelo § Ú do art.
932 do Novo CPC, que inverte a regra, criando a possibilidade da parte
recorrente sanar o vício mesmo após interposto o recurso. Em comentário
sobre este dispositivo, feito no capítulo da sanabilidade dos requisitos de
admissibilidade, Flávio Cheim e Thiago Siqueira[30]apresentam uma
conclusão didática:
O dispositivo, como parece claro, se insere no
contexto maior do CPC/15 de privilegiar, sempre que
possível, a5 obtenção de uma decisão de mérito, em
detrimento de decisão de caráter meramente
processual.
Tem-se
falado,
neste
sentido,
especialmente a partir do art. 4º, na existência
do princípio da primazia do julgamento de mérito. No
que diz respeito ao julgamento do meritum causae, o
art. 317 do CPC/15 determina que, “antes de proferir
decisão sem julgamento de mérito, o juiz deverá
conceder à parte oportunidade para, se possível,
corrigir o vício”. O que faz, o art. 932, parágrafo único,
é transportar tal ideia ao procedimento do recurso,
possibilitando ao recorrente sanar o defeito da peça
de que lançou mão, privilegiando, com isso, a análise
do mérito recursal.
Com recente análise do tema, o C. STJ decidiu pela não aplicação
da sanabilidade dos pressupostos de admissibilidade aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/73:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
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RECURSO ESPECIAL SEM ASSINATURA DO
ADVOGADO. INEXISTENTE. ART. 13 DO CPC/1973.
INAPLICÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO
CPC/1973. INAPLICABILIDADE DO ART. 932,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações
dadas,
até
então,
pela
jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça"(Enunciado Administrativo nº 2 do STJ). 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, na instância
especial é inexistente recurso interposto sem a
assinatura de advogado, sendo inaplicável a regra do
art. 13 do CPC/73 (incidente à época de interposição
do recurso especial em exame) e, portanto, não há
como sanar a irregularidade. 3. "Nos recursos
tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17
de março de 2016), não caberá a abertura de prazo
prevista no art. 932, parágrafo único, c/c o art.
1.029, § 3.º, do novo CPC" (Enunciado
Administrativo nº 5 do STJ).
4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp 1027326/PR, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)
Em arremate, deve-se ter em mente que a ideia da sanabilidade dos
requisitos de admissibilidade não extingue o instituto da preclusão
consumativa, tampouco seria uma forma de exonerar o recorrente de seu
200
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

www.conteudojuridico.com.br

dever de bem instruir o recurso. Pretendeu-se, em síntese, analisar a
Justiça da decisão recorrida, desde que os vícios de forma possam ser
sanados no tempo e modo indicados em lei, estando o recurso plenamente
de acordo com todos os requisitos elencados para sua interposição.
CONCLUSÃO
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Por inaugurar uma relação processual nova, a interposição de
recurso contra decisão judicial deverá preencher determinados requisitos
impostos pelo legislador. Para tanto, é ônus da parte recorrente prover seu
recurso das circunstâncias elencadas em lei como essenciais ao
conhecimento da via impugnatória, para então questionar a decisão de
mérito em si mesma, requerendo sua anulação, reforma, integração ou
esclarecimento.
Nessa toada, a doutrina majoritária costuma dividir os requisitos em
intrínsecos e extrínsecos. Em relação a este são os inerentes ao próprio
recurso, aferível de plano por quem analisa a interposição, sendo
5
distinguidos como a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Em
relação aquele, trata-se de uma aferição mais casuística, que, por vezes,
demandará esmiuçada análise do caso concreto e suas nuances, podendo
ser classificados como o cabimento, a legitimidade, o interesse de recorrer
e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer.
A análise do pleito recursal será feita em dois momentos distintos.
No primeiro, será realizado o juízo de admissibilidade, geralmente ainda
pelo julgador a quo, que não vincula o Tribunal ad quem. Nesta etapa, será
decidido se o recurso será conhecido, para daí analisar-se se será
procedente ou não.
Dentre os requisitos de admissibilidade intrínsecos temos o
cabimento, que é a adequação do ato jurídico que se pretende combater
ao recurso a ser interposto. No âmbito da legitimidade temos um amplo
espectro, sendo concedida as partes, ao Ministério público – inclusive
atuando como fiscal da lei – e ao terceiro juridicamente interessado a
possibilidade de interpor o recurso. No que toca ao interesse recursal, cabe
analisá-lo sob as óticas da necessidade e da utilidade recursal, no viés de
conseguir uma melhoria na condição jurídica do recorrente. Por fim, ainda
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nos requisitos intrínsecos, temos a inexistência de fatos impeditivos ou
extintivos do direito de recorrer, como a renúncia ao direito de recorrer e a
aquiescência/concordância com a decisão passível de recurso.
Lado outro, os pressupostos recursais extrínsecos podem ser
considerados mais objetivos, aferíveis de plano. Podemos defini-los em
tempestividade (recurso interposto dentro do prazo), preparo (pagamento
das custas recursais) e regularidade formal (advinda de lei, será o respeito
a forma de interposição).
Em conclusão, os pressupostos recursais passaram por certa
evolução com o adevento do CPC/15, que estabeleceu a primazia do
julgamento de mérito, possibilitando que os vícios de forma fossem
sanados pelo interessado para que se analise a assertividade da decisão
guerreada, permeando a estabilidade dos precedentes.
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RESUMO: Este trabalho discorre sobre a possibilidade de os loteamentos
fechados transitarem diretamente de irregulares para regulares à luz da lei
13.465/17. Para tanto, tratar-se-á do que se entende por condomínio e
suas modalidades anteriores e posteriores à nova lei, bem como a
relevância da regulamentação trazida como remédio para regulamentar tal
situação. Os efeitos da transformação dos espaços públicos em privativos
pelos loteamentos e condomínios fechados impactam na coletividade, no
entanto deve ser analisado, o que leva a crescente progressão dessa
modalidade de moradia. Será explanado acerca da eficiência dos novos
dispositivos de regulamentação quanto à ilegalidade do fechamento dos
espaços públicos, apresentando um comparativo da realidade e o direito, e
sua harmonização.
Palavras-chave: Condomínio

fechado.

Loteamento

fechado.

Lei

13.465/17. Ilegalidade nos condomínios. Uso coletivo.
ABSTRACT: This paper discusses about the possibility of closed
subdivisions passing directly from irregular to regular in the light of law
13.465/17. In order to do so, it will be understood what is meant by
condominium and its modalities before and after the new law, as well as the
relevance of the regulation brought as a remedy to regulate this situation.
The effects of the transformation of the public spaces into private ones by
the subdivisions and closed condominiums impact on the community,
however it must be analyzed, which leads to the increasing progression of
this modality of dwelling. It will be explained about the efficiency of the new
regulatory mechanisms regarding the illegality of the closure of public
spaces, presenting a comparative of reality and the law and their
harmonization.
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SUMÁRIO: Introdução; 1. O que se entende por condomínio/loteamento e
quais modalidades existentes anteriores e posteriores à Lei 13.465/17; 2.
Inovações da Lei 13.465/17; 3. A relevância da legalidade e ilegalidade do
condomínio fechado inerente ao uso coletivo pela sociedade; 4. A
regularização dos condomínios irregularmente fechados até o advento da
Lei 13.465/17 se torna automático? 5. Da legalidade dessas modalidades
de moradia pautada na lição de Hely Lopes Meirelles; Considerações
finais; Referências.

INTRODUÇÃO
O objetivo do presente artigo é analisar a questão da legalidade e
ilegalidade dos condomínios fechados, posto que eles representam grupos
5
de pessoas que se unem ou compram
unidades (imóveis) em loteamentos
ou condomínios a fim de terem mais proteção, segurança, conforto e
privacidade.
Sendo assim, serão abordadas as novidades trazidas pela Lei
13.465/17 acerca da regulamentação dos loteamentos fechados, tratando
da nova modalidade de “loteamento de acesso controlado” e seus efeitos
diante do debate da sua (i) legalidade.
Esta forma de moradia ocupa um espaço além dos lotes ou casas
individuais, considerado público, que está disciplinado pela Lei 6.766/79 de
parcelamento do solo urbano, e por isso se fala em privatização ilegal dos
espaços públicos internos dos loteamentos e condomínios fechados.
Ademais será discorrido se essa modalidade de moradia que
progride conjuntamente com a evolução das cidades, é realmente
necessária tratar como circunstancia ilegal, uma vez que a maioria dos
municípios não elaboram planejamento de urbanização adequados, capaz
de acompanhar o crescimento da cidade. Nesse sentido, podemos afirmar
que a busca de um direito pode violar outro, ou seja, a segurança almejada
por uns, pode lesionar o direito de ir e vir de toda a coletividade, porém a
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realidade não harmoniza mais com as normas, tampouco é suficiente como
os remédios legais trazidos pela nova Lei.
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1. O QUE SE ENTENDE POR CONDOMÍNIO/LOTEAMENTO E
QUAIS MODALIDADES EXISTENTES ANTERIORES E POSTERIORES
À LEI 13.465/17
Inicialmente vamos diferenciar condomínio de loteamento como
produtos imobiliários, é preciso seguir o que dispõe a legislação sobre o
parcelamento do solo urbano, para se entender quanto a sua (i) legalidade.
O condomínio é regido pela Lei 4.591/64, e quem adquire um
imóvel em condomínio fechado, adquire também frações das áreas
comuns, como as vias internas e demais áreas de lazer, ou seja, o
condomínio fechado num todo é privativo dos condôminos, que o mantém
e o conservam na sua qualidade, podem ser de casas ou de prédios em
termos imobiliários. Portanto, na qualidade de condomínio fechado, o
acesso a não moradores é restrito, pois além do cercamento, pode
implantar câmeras de segurança, portaria e contratar pessoal para tanto,
sendo legal essa prática, conforme dispõe o parágrafo 2°, do artigo 1°, da
Lei 4.591/64
§ 2º A cada unidade caberá, como parte inseparável,
uma fração ideal do terreno e coisas comuns,
expressa sob forma decimal ou ordinária. (Grifamos)
Nesses termos, os proprietários, promitentes compradores,
cessionários ou promitentes cessionários das unidades autônomas do
condomínio devem formar uma convenção de condomínio, que por
assembleia elaborada será votado um regimento interno, para
administração do condomínio fechado.
O loteamento ou loteamento tradicional é regido pela Lei 6.766/79,
que diferente do condomínio fechado, são lotes de uma gleba,
individualizados e com matricula própria no registro de imóveis,
desaparecendo a gleba original[1] quando se der o seu registro junto ao
município, constará a subdivisão dessa gleba em lotes e em consequência
dessa subdivisão se formara novas vias, praças e espaços livres, que
legalmente passam a ser de domínio do município. Portanto o loteamento
210
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

www.conteudojuridico.com.br

não pode ser fechado, eis que, por conterem espaços públicos, não pode
ser restringido o acesso da coletividade, ainda que não moradores do
loteamento.
De modo que a principal diferença do loteamento tradicional (Lei
6.766/1979) do condomínio fechado (4.591/1964), é exatamente esse fator,
que exceto os lotes da gleba, o restante passa a ser domínio do município.
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Posto isso, se faz necessário segregar as modalidades de
condomínio existentes anterior a Lei 13.465/17, conforme leciona Carlos
Eduardo Elias de Oliveira[2], existiam duas modalidades de condomínio, o
“tradicional ou geral”, que está disposto no art. 1.314 e seguintes do
Código Civil, e o condomínio “edilício”, que está disposto no art. 1.331 e
seguintes do mesmo código, desde que observado o que não for contrário
a Lei 4.591/64.
A primeira modalidade existente foi o condomínio tradicional/geral,
disposto a partir do artigo 1.314 do Código Civil. Nesta modalidade, há a
possibilidade de ser condômino tanto de bem móvel quanto imóvel, na qual
5
cada condômino possui a fração/porcentagem
ideal da coisa. Essa fração
ideal tem poder econômico, podendo ser vendida, desde que dê a
preferência aos outros condôminos, como estabelece a lei.
O condomínio edilício, por sua vez, só pode ser de bens imóveis,
está disciplinado a partir do artigo 1.331 do Código Civil, no que não for
contraditório ao disposto pela Lei nº 4.591/64. Nesta modalidade podemos
citar os prédios, no qual cada condômino possui uma área privativa apenas
de sua propriedade que são os apartamentos e as áreas que todos
possuem ao mesmo tempo, conhecidas como áreas comuns, tal como o
hall de entrada, corredores e espaços de lazer. Conforme disposto no
Código Civil, a fração correspondente da área comum e do solo de cada
condômino irá depender de quantos metros de área privativa exclusiva
possui. Podemos dizer que há nessa modalidade uma situação propter
rem[3], haja vista que quem adquirir a propriedade privativa também estará
adquirindo as áreas comuns e a fração correspondente do solo, com elas
também vem o dever de contribuir para as despesas de manutenção do
condomínio, obrigação disposta no art. 1.336, inciso I, do Código Civil.
O condomínio edilício pode ser classificado em dois tipos, um deles
é o condomínio horizontal, disposto no art. 8°, alínea “b”, da Lei 4.591/64,
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como exemplo já mencionado, os prédios/edifícios, que são divididos
virtualmente por andares. E o outro é o condomínio vertical, disposto no
art. 8°, alínea “a”, da Lei 4.591/64, em que ocorre a divisão verticalmente,
ocorrendo essa modalidade nos condomínios de casas, ilustrados da
seguinte forma:
Art. 8º Quando, em terreno onde não houver
edificação, o proprietário, o promitente comprador, o
cessionário dêste ou o promitente cessionário sôbre
êle desejar erigir mais de uma edificação, observarse-á também o seguinte:
a) em relação às unidades autônomas que se
constituírem em casas térreas ou assobradadas, será
discriminada a parte do terreno ocupada pela
edificação e também aquela eventualmente reservada
como de utilização exclusiva dessas casas, como
jardim e quintal, bem assim a fração ideal do todo do
terreno e de partes comuns, que corresponderá às
unidades;
b)

em

relação

às

unidades

autônomas

que

constituírem edifícios de dois ou mais pavimentos,
será discriminada a parte do terreno ocupada pela
edificação, aquela que eventualmente fôr reservada
como de utilização exclusiva, correspondente às
unidades do edifício, e ainda a fração ideal do todo do
terreno e de partes comuns, que corresponderá a
cada uma das unidades;
Com o advento da Lei 13.465/17, somou-se, duas novas
modalidades com as mencionadas acima, o “condomínio de lotes” que está
disposto no artigo 1358-A, do Código Civil (que foi incluído pela Lei
13.465/17, como nova Seção IV), e o “condomínio urbano simples”,
disposto nos artigos 61 a 63, da Lei 13.465/17.
Contudo é válido ressaltar que loteamento não se confunde com
condomínio como explanado inicialmente. A modalidade tratada
simplesmente como “loteamento”, é a subdivisão de uma gleba não
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edificável em lotes edificáveis, conhecido como desmembramento,
seguindo os termos da Lei 6.766/79, na qual, cria-se a abertura de vias
internas, que anterior a Lei 13.465/17, outorgavam como públicas,
contrário ao “loteamento fechado”, que há o cercamento dessas vias, daí a
questão que desperta o debate acerca da (i) legalidade deste cercamento
em detrimento sobre quem pode acessá-las, pois em determinado
momento eram públicas e em outro passaram a ser privadas.
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Com relação ao condomínio urbano simples, é a divisão de um
mesmo imóvel em unidades autônomas de determinado lote, contudo as
vias internas de acesso desse empreendimento já são de propriedade dos
particulares, que de certo modo há também um debate em torno dessa
modalidade, entretanto é sobre quais são os rigores urbanísticos e
ambientais para a autorização de um empreendimento como condomínio
urbanístico e a sua regularização com o advento da Lei 13.465/17.
2. INOVAÇÕES DA LEI 13.465/17
5
Conforme exposto acima,
com o advento da Lei 13.465/17, há
duas novas modalidades de condomínio, o de lotes e o condomínio urbano
simples. O condomínio de lotes que na realidade não é uma inovação, uma

vez que tal modalidade já progredia mesmo sem o amparo legal e
despertando insegurança jurídica, pois até então apenas tinha-se a Lei
6.766/79, que trata do parcelamento do solo urbano, portando essa
modalidade carecia de regulamentação ao que é praticado, eis que
ignorava o disposto na legislação, cabendo destacar a frase lembrada por
José Vicente Santos de Mendonça[4] do jurista francês George Ripert,
“quando o Direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o
Direito”, ao passo que a realidade não mais harmonizava com o direito e
daí a necessidade da regulamentação trazida pela nova lei, para
regulamentar o desordenado crescimento dos condomínios fechados que
até então não tinha respaldo legal, a não ser o disposto na Lei 6.766/79.
Uma das inovações é o que dispõe a nova seção IV do capitulo VII,
do Código Civil, incluído pela nova lei, o artigo 1.358-A:
Art. 1.358-A. Pode haver, em terrenos, partes
designadas de lotes que são propriedade exclusiva e
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partes
que
condôminos.

são

propriedade

comum

dos
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§ 1º A fração ideal de cada condômino poderá ser
proporcional à área do solo de cada unidade
autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a
outros
critérios
indicados
no
ato
de
instituição.
§ 2º Aplica-se, no que couber, ao condomínio de
lotes o disposto sobre condomínio edilício neste
Capítulo,
respeitada
a
legislação
urbanística. (Grifamos)
§ 3º Para fins de incorporação imobiliária, a
implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do
empreendedor. (Grifamos)
Observa-se que o dispositivo legal regulamenta subsidiariamente o
“condomínio de lotes” tendo como parâmetro as normas que regem o
condomínio edilício. Outra observação que vale evidenciar é o destacado
no § 3º do artigo acima citado, onde dispõe que toda implantação de
infraestrutura é de encargo do empreendedor, podemos dizer que essa
obrigação imposta pela Lei desarma a defendida “ilegalidade” dos
condomínios fechados, em suma se ao empreendedor lhe é pertinente
arcar com a implantação de toda infraestrutura, é natural que a
manutenção posteriormente seja transferida a encargo dos compradores
desses lotes, desta feita o condomínio fechado entende-se vestido de
legalidade, sendo implantado, mantido e conservado com recursos
particulares.
Não obstante, essa nova regulamentação é apenas o aval do que
já se praticava no cenário imobiliário, que certa forma era ignorada a Lei
6.766/79, precisamente o artigo 22. E as manobras para vestir de
legalidade os loteamentos fechados de lotes ou de casas, são o reflexo da
falta de planejamento urbano das cidades, abrindo espaço para que a
iniciativa.
Ocorre que a nova lei também incluiu o parágrafo 8°, no art. 2º da
Lei 6.776/79, que regulamenta expressamente o “loteamento de acesso
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controlado”, modalidade específica a ser regulamentada por cada
município[5]. Assim, o controle de acesso passa a ser permitido, mas o
acesso a não moradores não pode ser impedido, desde que estes sejam
devidamente cadastrados e identificados.
Convém mencionar que essas importantes inovações devem ser
regulamentadas por cada município, pois cabe ao poder público municipal
tratar do planejamento urbano das cidades.
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Já o condomínio urbano simples é uma nova modalidade que
regulamenta os núcleos informais urbanos, disposto nos arts. 61 a 63, da
Lei 13.465/17, paralelo ao condomínio edilício, porém é isento de algumas
formalidades, pois esses núcleos urbanos em geral são simples e
pequenos, ou seja, são terrenos individuais em que há mais de uma
construção, e em cada construção mora um núcleo familiar, de maneira
simples e sem um planejamento ideal de condomínio, por esse motivo,
para sua regularização, é dispensável uma convenção de condomínio.
Para a regularização do condomínio urbano simples, devem ser
5
observados alguns requisitos, sendo
um deles a necessidade de que as
unidades devam ter acesso autônomo, não podendo uma mesma casa ou
apartamento terem o mesmo acesso e no interior serem divididos os
quartos por exemplo, e também só se enquadra nessa modalidade os
imóveis edificados em mais de uma unidade autônoma, popularmente
conhecido como “casa nos fundos” ou “puxadinho”. Destaca-se que deve
haver entre essas unidades autônomas o acesso individual, pois assim
tem-se a funcionalidade somado à necessidade de regularização dos
núcleos informais urbanos.
3. A RELEVÂNCIA DA LEGALIDADE E ILEGALIDADE DO
CONDOMÍNIO FECHADO INERENTE AO USO COLETIVO PELA
SOCIEDADE
Os loteamentos fechados, também conhecidos como condomínios
atípicos, são considerados como irregulares pelo fato De serem
cercamento, impedindo que pessoas que não residam no condomínio
possam acessar o local, pois geralmente é implantando portaria e
contratado funcionários para realizar tal impedimento, o que causa
controvérsias a respeito da (i)legalidade desses condomínios fechados, eis
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que esse controle impede os não moradores de utilizar os espaços internos
que são públicos e que em determinado momento se fizeram privativos,
ostentados como irregulares, ignorando o disposto pela Lei 6.766/79:
Art.
22. Desde
a
data
de
registro
do
loteamento, passam a integrar o domínio do
Município as vias e praças, os espaços livres e as
áreas destinadas a edifícios públicos e outros
equipamentos urbanos, constantes do projeto e do
memorial descritivo. (Grifamos)
Portanto, as áreas comuns de determinado condomínio fechado,
mesmo que consideradas pelos moradores como privativas inerentes ao
cercamento do condomínio, na realidade são públicas, porque no momento
do registro do loteamento são estipuladas as “áreas comuns”, que
legalmente passam a ser públicas, ou seja, de domínio do município,
conforme estabelecido no artigo 22, da Lei 6.766/79.
No Brasil, as pessoas têm o direito de ir e vir e o direito à
propriedade, ambos os direitos tem ampla relação com o condomínio
fechado, visto que ao garantir o direito à propriedade está ferindo o direito
de ir e vir a toda a sociedade que não faz parte do condomínio fechado.
Os que acreditam que ocorre a violação ao direito de ir e vir nos
condomínios fechados defendiam a sua ilegalidade, pois entendia-se que
as vias e praças localizadas no seu interior devem ser de acesso a todos
por serem de domínio público.
Todavia, se para conservar e manter essas vias e praças fossem
utilizados unicamente do dinheiro dos condôminos, seria justo que os
apenas os condôminos pudessem decidir, à sua maneira, como utilizar o
espaço. Ocorre que, se para a construção ou manutenção dessas áreas
comuns derivassem de verba pública, nada mais justo do que deixar todas
as pessoas circularem livremente.
Desta forma, de acordo com a legislação à época, era inegável que
as vias internas, praças e áreas de lazer dos condomínios fechados são de
domínio do município, compreendendo ser áreas públicas que afetam o
interesse público, sendo ilegal a apropriação desses espaços pelos
moradores do condomínio, violando o direito de mobilidade da coletividade.
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Anterior à Lei 13.465/17, não havia regulamentação capaz de
legitimar tanto os interesses como os efeitos dos condomínios fechados.
Conforme lecionou Hely Lopes Meirelles[6], 17 anos antes da Lei
13.465/17:
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‘Loteamentos
especiais’
estão
surgindo,
principalmente nos arredores das grandes cidades,
visando a descongestionar as metrópoles. Para esses
loteamentos não há, ainda, legislação superior
específica que oriente a sua formação, mas nada
impede que os Municípios editem normas
urbanísticas locais adequadas a essas urbanizações.
E tais são os denominados ‘loteamentos fechados’,
‘loteamentos
integrados’,
‘loteamentos
em
condomínio’, com ingresso só permitido aos
moradores e pessoas por eles autorizadas e com
equipamentos e serviços urbanos próprios, para autosuficiência da comunidade. Essas modalidades
5
merecem
prosperar.
Todavia,
impõe-se
um
regramento legal prévio para disciplinar o sistema de
vias internas (que em tais casos não são bens
públicos de uso comum do povo) e os encargos de
segurança, higiene e conservação das áreas comuns
e dos equipamentos de uso coletivo dos moradores,
que tanto podem ficar com a Prefeitura como com os
dirigentes do núcleo, mediante convenção contratual
e remuneração dos serviços por preço ou taxa,
conforme o caso. (grifamos)
No excerto, Meirelles aborda o constante crescimento dos
condomínios fechados como modalidade de moradia diante da evolução
das cidades, como também simpatiza com essa modalidade e destaca que
ela merece prosperar, porém com a devida regulamentação em lei.
E com a novel Lei 13.465/17, ocorreu a almejada regulamentação,
trazendo alterações relevantes para essa matéria, tal como o “loteamento
de acesso controlado”, modalidade nova que carecia de normas
especificas para se adequar à nova realidade. Pode-se dizer que foi uma
217
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 884 de 15/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

novidade a fim de “corrigir” a situação de irregularidade dos condomínios
fechados.
Outro ponto relevante do texto de Meirelles que merece destaque,
é “que em tais casos não são bens públicos de uso comum do povo”, notase que autor entende não ser bens públicos as vias internas do
condomínio, porém entende ser a cargo do município ou dos moradores do
condomínio as desepesas de manutenção das mesmas. Contudo não se
tem como justo que as despesas sejam facultativas, para um ou para
outro, visto que, se é entendido que tais vias internas não são públicas,
mas englobam todo o empreendimento e são portanto privadas, devem
então seguir o principal em relação as despesas de manutenção do
condomínio fechado, observando-se nessa situção a obrigação propter
rem, restando a responsabilidade aos condôminos de conservação as vias
internas do condomínio em qualquer modalidade que seja.
A legalidade garante o direito à propriedade, em detrimento do
direito de ir e vir. Essa prática de se cercar cada vez mais casas e lotes, é
o reflexo da sociedade atual em que vivemos, onde há insegurança e
criminalidade, o que de certa forma acaba violando o direito de segurança
e livre circulação, em razão do condomínio fechado trazer uma segurança
maior para os condôminos que optaram por adquirir um imóvel nessas
configurações.
Por todas estas razões, se pode dizer que é de grande relevância
a legalidade e ilegalidade do condomínio fechado, sendo que, tanto
tornando legal quanto tornando ilegal se estará violando um direito para
garantir outro.
4. A REGULARIZAÇÃO DOS CONDOMINIOS IRREGULARMENTE
FECHADOS ATÉ O ADVENTO DA LEI 13.465/17 SE TORNA
AUTOMATICO?
É importante esclarecer que se os inúmeros loteamentos fechados
que estão irregulares podem ser alterados para condomínios de lotes com
base na inovação trazida pela Lei 13.465/17, na modalidade de acesso
controlado.
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Os loteamentos fechados em situação irregular anteriores à nova
lei, não estão automaticamente legalizados conforme o disposto no § 8° do
artigo 2°, da Lei 6.766/79, incluído pela Lei 13.465/17, a saber:
Art. 2º. [...]
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§ 8° Constitui loteamento de acesso controlado a
modalidade de loteamento, definida nos termos do §
1o deste artigo, cujo controle de acesso será
regulamentado
por
ato
do
poder
público
Municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a
pedestres ou a condutores de veículos, não
residentes,
devidamente
identificados
ou
cadastrados. (Grifamos)
A legalidade dos loteamentos fechados irregulares anteriores à
modalidade de que trata o referido parágrafo devem passar pelo
procedimento administrativo junto ao município, a fim de se obter a
expressa autorização e regulamentação do poder público, mediante
5
análise das condições desses loteamentos
fechados.
E neste panorama, ocorre duas situações, e para ambas o
caminho para a legalidade é distinto, sendo uma o loteamento formalmente
constituído e a outra o loteamento fechado irregular.
O loteamento formalmente constituído[7] poderá ser convertido em
condomínio de acesso controlado somente pela concordância de todos os
titulares dos lotes e o município deve conceder a propriedade das áreas
públicas ao loteamento (ressaltando-se que no momento em que foi
constituído o loteamento, as vias, praças e demais áreas de lazer
passaram a ser bens públicos, conforme o art. 22, da Lei 6.766/79), só
então os titulares desses lotes podem requerer ao poder público a
autorização para o controle de acesso de qualquer pessoa e veículo que
não sejam moradores ou titulares de lotes, passando de loteamento
tradicional para a modalidade de condomínio de acesso controlado, ou
seja, passa a ser um loteamento fechado, revestido de legalidade.
Entretanto, conforme abordou Carlos Eduardo Elias de Oliveira[8]:
A grande desvantagem, porém, desse arranjo
imobiliário é que nenhum titular de lote é obrigado a
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contribuir financeiramente com as despesas havidas
por eventual associação de moradores em proveito
da coletividade, conforme decisão do STJ (que, a
nosso sentir, é acertada).
O loteamento fechado irregular, são os loteamentos em que o
empreendedor não providenciou, em primeiro lugar, a aprovação
administrativa do projeto de loteamento[9], visto que o projeto deve atender
à legislação federal e municipal, cabendo ao município em que se localiza
o loteamento verificar e aprovar tal projeto, que posteriormente, no registro
de imóveis, verificada a regularidade imobiliária do loteamento, é averbado
na matrícula, com a discriminação de cada lote, bem como, a abertura de
vias, praças e demais áreas livres.
No caso, é perfeitamente possível os loteamentos fechados
irregulares serem legalizados pela constituição de um loteamento de
acesso controlado, dependendo apenas do município, contudo, para a
legalização, se os lotes não estiverem em nome dos titulares, será preciso
que lhes seja transmitido, o que poderá ocorrer pela legitimação fundiária
de acordo com art. 23, da Lei 13.465/2017, usucapião ou negócio jurídico
de transferência de imóvel.
5. DA LEGALIDADE DESSAS MODALIDADES DE MORADIA PAUTADA
NA LIÇÃO DE HELY LOPES MEIRELLES
No decorrer no presente trabalho, citou-se da obra de Hely Lopes
Meirelles, que, antes mesmo da edição da Lei 13.465/2017, manifestavase acerca da legalidade desses empreendimentos e incorporações
imobiliárias, cuja posição merece destaque, ainda que destoante com o
entendimento legal à época.
A Lei 6.766/79, disciplina que ao promover um loteamento fechado,
as vias internas e demais espaços (comuns) são automaticamente de
titularidade do município onde se localiza o empreendimento. No entanto,
não parece adequado e justo que, em que pese o empreendedor e,
posteriormente, os próprios condomínios tenham a obrigação de
pavimentar, edificar e conservar referidos espaços “livres”, tidos pela lei
como públicos, seja de propriedade do ente público, que a qualquer
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momento e ao seu próprio arbítrio poder cessar a concessão, gozar e
dispor do bem.
Fere-se sobremaneira direito constitucional da propriedade,
previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, bem como a
propriedade propter rem, pois se a propriedade é de todos, a todos cabe
zelar por ela.
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Se a busca dos promitentes compradores por esses imóveis dá-se
justamente pela maior segurança, conforto e liberdade, é porque o próprio
poder público deixa a desejar nessas áreas, refletindo a evolução
desenfreada das cidades, do não planejamento urbano e do sentimento de
cárcere da população em geral, diante da violência que assola o pais.
No mais, vale lembrar que a legislação que trata da matéria é
arcaica, dos tempos do ultranacionalismo do regime militar, que na época
até poderia justificar esse tipo de iniciativa legislativa, mas que hoje não
subsiste.
Sendo assim, vê-se que a Lei 13.465/2017, com grande acerto,
5
veio dizimar essa interpretação equivocada do instituto condominial,
conferindo, de forma justa, a propriedade do bem a quem realmente lhe
pertence.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É visível o crescimento dos loteamentos/condomínios fechados
como um fenômeno social, à medida que as cidades evoluem e tudo que
há em torno dela também se desenvolve.
No presente artigo foi abordado a questão dos condomínios
fechados e da sua (i) ilegalidade, importando mencionar que a legislação é
por vezes confusa e com lacunas que propiciam a ladinagem de alguns
empreendedores para burlar a lei ou nesse caso, a falta dela.
Em razão disso, anterior a Lei 13.465/17, buscavam-se meios na
Lei 4.591/64, a fim de disfarçar a ilegalidade dos loteamentos fechados.
A Lei 13.465/17 trouxe a regulamentação para os loteamentos
fechados, com objetivo de regularizar os lotes ou imóveis em condomínios
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fechados comercializados sobre a propaganda de garantia da privacidade
ostentando conforto e segurança aos condôminos mediante portaria, área
de lazer, entre outras infraestruturas e comodidades, que configuram em
privatização de espaços de domínio público, que seriam de uso da
coletividade.
Todavia pelo presente artigo notou-se que ainda é insuficiente as
inovações trazidas pela referida lei, eis que a nova modalidade, o
loteamento de acesso controlado, continua sujeito aos termos da
legislação, os condomínios e loteamentos fechados anterior a lei devem
ser regularizados, ou seja, não mudará, continuaram a ser o que são, a
nova lei é o que podemos chamar de um remédio para tal ilegalidade, e
novos empreendimentos terão apenas que se adequar conforme o
disposto novel legislação, pois já serão constituídos pela nova modalidade
de loteamento de acesso controlado.
Imaginamos a ideia de que as cidades são de certa forma um
grande condomínio, onde os imóveis individualizados representam
condôminos e as fronteiras com as demais cidades são os limites desse
condomínio, toda a coletividade tem obrigação de pagar taxas e impostos
para manter, conservar e melhorar a cidade onde vivem, bem como, tem o
dever de zelar por ela e o direito de usufruir dos espaços livres, as vias,
logradouros e áreas de lazer, porém pessoas de “fora” de outras cidades
também podem circular livremente pela cidade, como também desfrutar
dos espaços livres.
Bem nessa situação hipotética, as pessoas da cidade ou desse
“grande condomínio” poderiam desejar que fosse controlado o acesso de
qualquer pessoa de fora da cidade, almejando maior segurança e conforto
na mobilidade urbana, o que nos leva ao ponto de discussão do presente
artigo, é ilegal esse cercamento em detrimento de toda a coletividade?
Com os espaços públicos passando a ser privatizados sim, esse
fechamento se torna ilegal, porém se houvesse uma lei que
regulamentasse tal fechamento, poder-se-ia controlar o acesso das
pessoas de fora.
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Foi exatamente o que ocorreu com os loteamentos e condomínios
fechados, o advento da Lei 13.465/17, regulamenta o acesso controlado de
pessoas não moradoras dos lotes ou casas de determinado condomínio,
mas como mencionado, tal dispositivo legal nos parece ainda ser
insuficiente para encerrar o debate em torno da legalidade dos
condomínios fechados, há muitos remédios em forma de leis, mas sem o
devido planejamento a longo prazo, pois é notório a falta de planejamento
urbano nas cidades, causando incerteza de como estará a mobilidade
urbana no futuro.
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RESUMO: Este trabalho tem a finalidade de apresentar o contexto
histórico da Bill Of Rights (1689) – carta inglesa de direitos – como forma
de limitação do poderio da monarquia, instituindo uma série de vedações
as arbitrariedades cometidas pelo soberano, bem como sua importância
como elemento de inspiração construção dos direitos humanos.
Palavras-chave: Carta de Direitos; Inglaterra; Direitos Humanos.
ABSTRACT: The purpose of this work is to present the historical context of
the Bill of Rights (1689) - an5 English charter of rights - as a form of
limitation of the monarchy's power, imposing a series of fences on the
arbitrariness committed by the sovereign, as well as its importance as an
element of Inspiration construction of human rights.
Keywords: Bill of Rights, England, Human Rights.
Sumário: 1. Introdução. 2. Contexto histórico da carta de direitos inglesa
(1689). 3. Revolução gloriosa (1688-1689). 4. Petition of Rights (1628). 5.
Habeas Corpus Act (1679). 6. Bill of Rigths (1689). 6.1 Carta de direitos
inglesa (1689) e sua influência na constituição dos direitos humanos. 7.
Conclusão. 8 Referências.

1.

Introdução

Conforme Ferreira (2009) a Bill Of Rights ou Carta de Direitos Inglesa
de 1689, foi instituída através de um longo e controverso processo na
história da Inglaterra. Surgida de uma demanda do Parlamento inglês ao
rei Carlos I, provocou agudas tensões.

225
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 884 de 15/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Dentre as demandas apresentadas pelo Parlamento ao soberano
traziam exigência de quatro espécies: a) destruição da máquina
burocrática; b) Proibição de um exército permanente controlado pelo rei; c)
abolição da carga tributária crescente e, d) controle parlamentar da Igreja.
Diante da impossibilidade de negociação com o rei Carlos I, foi
iniciada uma Guerra Civil, em 1642, que durou alguns anos. Depois de
algum tempo, surgiu uma espécie de contrapoder liderado Oliver Cronwell,
o chamado New Model Army, exército revolucionário, baseado na
promoção de cargos por mérito, ao invés do antigo modelo de promoção
por critério de nascimento.
Vencendo o exercito real, liderados pelo Oliver Cronwell, esse novo
exército executou o rei Carlos I, em 1649. Após esse acontecimento, no
ano de 1688 iniciou-se a Revolução gloriosa que colocou em marcha a
Monarquia Constitucional e de inspiração liberal.
Um dos maiores símbolos dessa Revolução foi a Bill Of Rights, cujo
nome completo é An Act Declaring the Rights em Liberties of the Subject
na Setting the Succession of the Crown, documento politico de suma
importância com objetivo de limitar o poderio exercido pelo Estado, bem
como para defesa dos Direitos dos Comuns, cujo contexto histórico e
influencia para a constituição dos Direitos Humanos seram discutidos no
decorrer desse artigo.
2. Contexto histórico da carta de direitos inglesa (1689)
Guimarães (2010, p. 09) explica que a “Bill of Rights”, traduzido ao pé
da letra para o português, pode significar “conta”, “projeto de lei”,
“escritura”, “lista” ou mesmo “fatura” de direitos. Conforme a autora, na
historiografia dos direitos humanos, a expressão dá nome ao documento
elaborado pelo parlamento inglês e promulgado em 16 de dezembro de
1689.
Dirigido ao rei e elaborado por membros do parlamento, o documento
demanda, em suas 13 cláusulas, uma série de direitos considerados
importantes ou essenciais aos lordes e, por conseguinte aos demais
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membros do reino. É uma demonstração clara de insatisfação com
amplitude do poder real; uma petição de direitos e uma advertência para
que não “[...] se reproduzam os atentados contra ‘a religião, direitos e
liberdades’, no país”. (ALTAVILA, 1989, p. 289).
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Guimarães (2010, p. 09-10), destaca que ainda que “ na introdução
os lordes espirituais mereçam destaque e em sua última cláusula sejam
condenados osatentados religiosos, o Bills of Right (1689) foi construído
independente da “[...] idéia de realeza do direito divino”, anunciando a
secularização como um caminho sem volta. O texto da primeira cláusula,
explica a autora, generaliza a necessidade de impor limites ao poder do rei,
ao determinar “[...] que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real
para suspender as leis ou seu cumprimento”.
Guimarães (2010) explica que o texto foi elaborado com o propósito
de garantir e estender o poder dos lordes, por consequência, inclui os
súditos em suas demandas presentes, ao garantir-lhes o “[...] direito de
apresentar petições ao Rei, sendo
ilegais as prisões e as vexações de
5
qualquer espécie que sofram por esta causa”.
Nessa esteira, a autora esclarece que esse “pedido” caracterizou-se
como “[...] um conjunto de direitos e liberdades incontestáveis, como
também, que para o futuro não se firmem precedentes nem se deduza
consequência alguma em prejuízo do povo”. Deste modo, é preciso
esclarecer que a Bills of Right (1689) não foi erigida pela vontade popular.
Nos dizeres de GUIMARÃES (2010, p.10).
“Foi uma advertência dos lordes ao rei, para que não mais tentasse
dominar o parlamento, repetindo as violações cometidas pelo rei Jaime II.
Ainda assim, o povo, os súditos e o país, de uma forma geral, são
resguardados dos abusos da coroa e os direitos à liberdade de expressão
e à propriedade privada estendidos a todos”.
Não obstante, a autora argumenta que a representatividade do Bills
of Right (1689) na constituição dos direitos humanos não se abrevia às
exigênciasdos lordes ingleses, inconformados com suas submissões ao
poderio real soberano. É considerado, por sua vez, ponto de partida do
liberalismo do século XVIII. A autora continua, explicando que a
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elaboração de suas cláusulas sofreu influência direta da Carta Magna
(1215), essas últimas irão cruzar fronteiras e inspirar os movimentos que
culminariam com a independência dos Estados Unidos, em 1776. Desta
forma o Bills of Right (1689), considerado a segunda Carta Magna, aflora
os anseios de liberdade, latente naqueles colonizados, e traz a luz a se
certos “acordos”, até então, tidas como impossíveis de serem questionados
publicamente.
3. Revolução gloriosa (1688-1689)
Posterior a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa obteve essa
dominação por ter apresentado um caráter pacífico (não sangrenta),
ocorrido na Inglaterra entre os anos de 1688 e 1689. A Revolução Gloriosa
desencadeou o fim do Absolutismo.
Suas causas foram devidas os conflitos políticos entre protestantes e
católicos durante o reinado de Jaime II (1685 a 1688). Jaime II presenciava
o enfraquecimento do Absolutismo, mas lutava a favor da restauração. Os
protestantes eram totalmente opostos ao poder concentrado e usufruído
pela coroa Inglesa.
Consequentemente, ocorreu a queda de Jaime II sendo substituído
pela rainha Maria II e seu esposo de Orange. Com a mudança do reinado o
poder Monárquico passa a ser controlado e fiscalizado pelo Parlamento.
Ressalta-se que Guilherme de Orange torna-se rei da Inglaterra
depois de assinar a Bill of Rights, em 16 de dezembro de 1689, que institui
o governo parlamentar inglês. A Revolução Gloriosa foi um dos eventos
mais importantes na longa evolução dos poderes do Parlamento da Coroa
Britânica.
4. Petition of Rights (1628)
Quatro séculos depois da Magna Carta de 1215, o Rei da Inglaterra,
Carlos I cometia arbitrariamente uma série de violação da lei. Posto isto, o
Parlamento, em 1628, durante o período que antecedeu a Guerra Civil
Inglesa, institui a Petition of Rights (Petição de Direitos), que representa
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uma Declaração de Liberdades Civis, pode-se dizer que foi um marco no
desenvolvimento dos direitos humanos.
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A Petition of Rights foi iniciada por Edward Coke que tomou como
base os estatutos e cartas anteriores e afirmou três princípios: “Nenhum
tributo pode ser imposto sem o consentimento do Parlamento; Nenhum
súdito pode ser encarcerado sem motivo demonstrado (a reafirmação do
direito de habeas corpus); Nenhum soldado pode ser aquartelado nas
casas dos cidadãos, e a Lei Marcial não pode ser usada em tempo de
paz.”
Esses princípios foram instituídos com o objetivo de limitar a
arbitrariedade e o abuso do Rei. Tendo em vista que os súditos eram
“obrigados” a contribuir, seja com dádiva, ou até mesmo empréstimos,
devendo pagar taxa ou impostos criados pelo Rei.
Ressalta-se que se houvessem contrários ou desobedientes, o Rei
simplesmente punia-os com a prestação de serviço ou o que ainda é muito
5
pior com o encarceramento.
A petition of Rights começou a limitar o poder do rei, assegurava que
nenhum homem livre ficasse sob a prisão detido ilegalmente. Observe que
esse documento ensejou o direito de petição, sendo considerado um direito
fundamental e já constava desde a Carta Constitucional de 1824.
De acordo com a classificação de Kildare Gonçalves Carvalho, o
direito de petição é tido como uma garantia política. Essa garantia
configura que o direito de petição retrata um aspecto instrumental, pois
está a serviço de certos direitos fundamentais reconhecidos e declarados
na Constituição, assegurando o livre exercício dos mesmos.
Para corroborar o exposto acima urge mencionar o art. 5°, XXXIV,
“a”, CF/1988: “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: XXXIV são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a)
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o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder”.
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5. Habeas Corpus Act (1679)
Embora a Petition of Rights afirmasse que “nenhum súdito devesse
ser encarcerado sem motivo demonstrado”, o quê implicitamente reafirma
o direito de habeas corpus, a carta acabava sendo totalmente
desconsiderada.
Em comentário sobre a Lei do Habeas Corpus, Fábio Konder
Comparato (2003) diz: “A importância histórica do habeas-corpus, tal
como regulado pela lei inglesa de 1679, consistiu no fato de que essa
garantia judicial, criada para proteger a liberdade de locomoção, tornou-se
a matriz de todas as que vieram a ser criadas posteriormente, para a
proteção de outras liberdades fundamentais”.
Após a morte de Cromwell em 1658, o parlamento restaurou a
Monarquia e proclamou rei Carlos II. Portanto, a Lei do Habeas Corpus foi
criada pelo Parlamento durante o Reinado de Carlos II, com o
objetivo de buscar definir e reforçar o antigo já existente.
A Lei do Habeas Corpus instituiu que ninguém mais pode ser
constrangido a dar dinheiro, pagar impostos sem o consentimento do
parlamento, portanto em caso de “recusa, não se poderia prender,
molestar ou afligir quem quer que fosse”.
No Brasil, o Habeas Corpus, foi instituído expressamente no Código
de Processo Penal de 1832 e, posteriormente de maneira implícita no texto
Constitucional de 1824. Manteve-se prevista em todas as Constituições,
contudo, voltou a ter toda sua força restabelecida com a Constituição
Federal de 1988.
6. Bill of Rigths (1689)
Ressalta-se que a Bill of Rights é um desfecho de uma história
iniciada em 1215, que ganhou força e conseguiu instituir a Monarquia no
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lugar da realeza do direito divino, considerada sobre as arbitrariedades
cometidas no Reinado de Jaime II.
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Posto isto, o Parlamento adquiriu poderes e determinou o direito à
liberdade, à vida, à propriedade privada e pelo o qual o rei ficava impedido
de suspender a aplicação de lei, além de não poder, aumentar impostos,
recrutar ou manter exércitos em épocas de paz sem sua autorização,
assegurando o Poder do Parlamento na Inglaterra.
Suas principais características foram:
·
·

A submissão do rei perante o Legislativo Inglês;
A liberdade de imprensa;
Estabeleceu os direitos individuais;
Garantias processuais;
Autonomia do Poder Judiciário;
5

Necessária prévia autorização do Parlamento para sancionar as leis.
O rei não poderá suspender, deixar de cumprir, ou dispensar as Leis.
A cobrança de impostos só será legalizada com o concurso do
Parlamento.
A Revolução Gloriosa e a Bill of Rights desencadearam o fim do
Absolutismo na Inglaterra. O modelo britânico apresentou para os demais
países a afirmação dos Direitos Humanos.
6.1 Carta de direitos inglesa (1689) e sua influência na
constituição dos direitos humanos
A Bill Of Rights, assinada pelos reis Guilherme de Orange e Maria
Stuart, em 13 de fevereiro de 1689, representa um dos documentos
políticos mais importantes da história, tendo em vista que seu conteúdo
abordava as limitações do poderio do Estado frente aos governados. Há
neste documento um claro privilégio do princípio de legalidade num amplo
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sentido, observando-se as vedações às afrontas de qualquer natureza à
lei.
Segundo Ramos (2014. p 34), a Bill Of Rihts ou Carta de Direitos
Inglesa não é extensa, constando nela, sobretudo, “a afirmação da lei
sobre a vontade absolutista do rei”. Um de seus pontos fundamentais,
argumenta o autor, é o estabelecimento de que é ilegal o pretendido poder
real de suspensão da leis ou a sua execução por este poder sem o
consentimento anterior do Parlamento.
Com a instituição da Bill of Rights passaram a ser autorizadas
petições (vistas a partir daí como um direito), criou-se a liberdade para
eleição dos membros do parlamento, bem como as imunidades
parlamentares e as competências de julgamento destes últimos, e foram
instituídos impedimentos às aplicações de penas cruéis, bem como de
impostos e fianças exorbitantes.
Nessa esteira o poder soberano foi limitado, mas os reis continuariam
governando, as mudanças a partir da Bill of Rights (1689) deram-se no
sentido de que o soberano deveria reconhecer a existência de Parlamento,
que defenderiam os Direitos dos Comuns, estes princípios tornaram-se a
base das Monarquias Constitucionais.
Esse documento fez com que a realidade inglesa fosse diferenciada
da experiência francesa, no sentido de que poupou as violências
cometidas cem anos depois, durante a Revolução Francesa, em 1789.
“Apesar dos avanços na defesa dos Direitos dos Comuns, enquanto
limitação dos direitos do Estado, a Bill of Rights não assegurava a
liberdade religiosa conforme se pode verificar no se artigo IX quando é
declarada a incompatibilidade de o reino ser ocupado por um rei papista ou
rei/rainha casada com um papista, tornando qualquer pessoa que
comungasse da Sé ou da Igreja de Roma incapazes de herdar, possuir ou
ocupar o reino e exercer seus domínios” (SCHLICKMANN, 2009).
Pode-se dizer que as maiores contribuições da Carta de Direitos foi: 1)
a cristalização dos direitos que deveriam ser respeitados pelo Estado e 2)
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a afirmativa de que os Direitos derivariam do Parlamento, contrariando as
ideias absolutistas que defendiam o contrário. “Ambas as contribuições
foram extremamente importantes no fortalecimento da moral dos
indivíduos, na valorização dos sujeitos em si mesmo e em suas relações
com o poder exercido pelo Estado-Instituição” (FERREIRA, 2009).
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Para este autor, a Carta de Direitos Inglesa traz elementos de
ruptura com a velha ordem, dentre os quais ele ressalta a independência
dos poderes e a Supremacia do Poder Legislativo, traduzido no
Parlamento, em relação ao Poder do rei.
Pode-se observar que a Carta de Direitos Inglesa foi um importante
documento que serviu para inspirar diversas outras Cartas de Direitos, tal
como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, nos
seus Artigos 7º, 8º, 9º,10º e 11º : “VII – Todos são iguais perante a lei e
têm direito, se qualquer distinção, a igual proteção contra qualquer
discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer
incitamento a tal discriminação;
5 VIII – Todo ser humanos tem direito a
receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para atos que
violem direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição
e pela lei; IX – Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado; X –
Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública
audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir
sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação
criminal contra ele; XI – 1 – Todo ser humanos tem direito de fazer parte no
governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes
livremente escolhidos;
Nota-se que tanto a Petition of Right, a Acta de Habeas Corpus e a
primordial Declaration of Rights foram fundamentais pela evolução e
constituição dos Direitos Humanos.
7. Conclusão
Como se pode perceber a Bill of Rights (1689) é um dos primeiros
elementos de direito positivo da Inglaterra, representando uma vitória do
parlamento inglês sobre o poder despótico do rei, sendo um elemento
fundamental na instituição do parlamentarismo.
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Nesse sentido, as declarações de direito inglesas solidificam as
primeiras bases jurídicas dos direitos fundamentais, contudo, cabe
salientar que como tinham preponderantemente a função de limitar o poder
do monarca configuram-se apenas preceitos normativos parciais de
direitos fundamentais.
Contudo, há de se reconhecer que a Carta de Direitos Inglesa foi de
uma importância particular para a formulação da primeira geração de
Direitos Humanos –
entenda-se liberdades individuais –, tendo em vista se tratar de um
público compromisso de vedação das arbitrariedades do poder soberano
sobre os súditos.
A declaração Inglesa de Direitos tem seu valor registrado no que
consiste aoesclarecimento de leis existentes, especificando os direitos dos
súditos em relação as violações empreendidas pelo monarca. Nesse
sentido, é possível afirmar que a Declaração foi uma tentativa de controle
do poder monárquico, dando dinamicidade a política inglesa.
Posto isto,
podemos
conferir
como
status
de
matéria
constitucional Petition of Right, que surgiu para a proteção dos direitos
pessoais e patrimoniais, a Acta de Habeas Corpus, que proibiu a detenção
das pessoas na falta de um mandamento judicial, e, em 1689,
a Declaration of Rights, que realizou a confirmação de muitos direitos que
já estavam consagrados em textos legais anteriores.
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É POSSÍVEL A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
SEM PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL OU NO PRÓPRIO CONTRATO
NESSE SENTIDO?
THIAGO
GUEDES
ALEXANDRE:
Mestrando em Direito no Centro
Universitário de Brasília (UNICEUB).
Bacharel em Direito pela Universidade de
Fortaleza (UNIFOR) e Tecnólogo em
Comércio Exterior pelo Instituto Federal
do Rio Grande do Norte (IFRN).
Especialista em Direito do Estado e
Direito Constitucional pela Universidade
Anhanguera - UNIDERP. Ex-Procurador
do Estado do Acre e Ex-Procurador do
Estado do Paraná. Advogado da União.
O fundamento legal, tanto da duração quanto da prorrogação do
contrato administrativo, está previsto no art. 57 da Lei de Licitações.
Vejamos:
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:
I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados
nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais
poderão ser prorrogados se houver interesse da
Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato
convocatório;
II - à prestação de serviços a serem executados de
forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada
por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a administração,
limitada a sessenta meses;(Redação dada pela Lei nº
9.648, de 1998)
III - (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de
programas de informática, podendo a duração estender-se
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pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início
da vigência do contrato.
V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e
XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter vigência por
até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da
administração. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de
conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as
demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção
de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:
I - alteração do projeto ou especificações, pela
Administração;
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível,
estranho
à
vontade
das
partes,
que
altere
fundamentalmente as condições de execução do contrato;
5
III - interrupção
da execução do contrato ou diminuição
do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administração;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas
no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
V - impedimento de execução do contrato por fato ou
ato de terceiro reconhecido pela Administração em
documento contemporâneo à sua ocorrência;
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da
Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos
de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento
na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais
aplicáveis aos responsáveis.
§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada
por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato.
§ 3o É vedado o contrato com prazo de vigência
indeterminado.
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§ 4o Em caráter excepcional, devidamente justificado
e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de
que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser
prorrogado por até doze meses. (Incluído pela Lei nº 9.648,
de 1998)
Por regra, os contratos administrativos devem ser celebrados
por prazo determinado (art. 57, § 3º). Sua duração é adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários (art. 57, caput), forma encontrada pelo
legislador para impedir que o dispêndio oriundo de contratos venha
repercutir em orçamentos futuros, sem que tenham sido ordenadamente
planejados os ajustes (CARVALHO FILHO, 2017, pág. 159).
Como os créditos orçamentários têm a duração de um ano, os
contratos, como regra geral, deverão também ter sua duração em igual
período. Tais créditos vigoram durante cada exercício financeiro, entre 1o
de janeiro e 31 de dezembro (CARVALHO FILHO, 2017, pág. 159).
O Estatuto deixou claramente consignado que obras e serviços
só podem ser contratados se houver previsão de recursos orçamentários
que assegurem o pagamento das obrigações (art. 7º, § 2º, III). Por outro
lado, constitui cláusula necessária dos contratos a indicação do crédito
pelo qual correrá a despesa (art. 55, V). De todo esse quadro, a única
conclusão viável, quanto ao prazo, é a de que, “como regra geral, a
duração dos contratos também será ânua” (CARVALHO FILHO, 2017, pág.
159).
Ademais, é importante salientar que, consoante disposto no art.
55, IV da lei 8,666/93, os prazos de início de etapas de execução, de
conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo,
conforme o caso, são cláusulas necessárias dos contratos administrativos,
indispensáveis à regular formalização do instrumento de contrato.
Dessa forma, todo contrato deve ter prazo de vigência
predefinido no Edital e no próprio instrumento de contrato, estabelecendo a
lei, expressamente, que são vedados contratos administrativos por prazo
indeterminado. Com efeito, o prazo estará expressamente regulamentado
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no edital e deve ter compatibilidade com a disponibilidade orçamentária
para fazer face às despesas decorrentes do acordo (CARVALHO, 2017,
pág. 562).
Embora geralmente adstrito ao crédito orçamentário, o próprio
art. 57 da Lei n.º 8.666/93 define situações excepcionais nas quais se
admite a contratação se estenda além desse limite. São exemplos:
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• projetos cujos produtos estejam contemplados nas
metas estabelecidas no Plano Plurianual, podem ser
prorrogados se houver interesse da Administração e
previsão no ato convocatório. Exemplo: construção de
hospital de grande porte;
• serviços a serem executados de forma contínua,
podem ter a duração prorrogada por até sessenta meses.
Exemplo: serviços de vigilância, de limpeza e conservação;
• aluguel de equipamentos e utilização de programas
5
de informática podem
ser prorrogados pelo prazo de até
quarenta e oito meses. Exemplo: aluguel de computadores
e impressoras.
Nesses casos, o prazo de vigência do contrato poderá ser
superar o período de 12 meses, seja por previsão expressa, seja por meio
de prorrogação contratual.
Importante notar que esse artigo trata ao mesmo tempo da
duração e prorrogação do contrato administrativo, instituto absolutamente
distintos, eis que a duração já é prevista antes mesmo de se confeccionar
o contrato, ao passo que a prorrogação é algo que somente surge durante
a execução dele (COUTINHO & RADOR, 2018, pág. 812).
Nas situações excepcionais previstas em lei, é possível que a
vigência do contrato administrativo tanto seja superior ao período de um
ano (ou seja, do respectivo crédito orçamentário) como permite ainda sua
prorrogação dentro do prazo de vigência, desde que respeitado os
requisitos legais, que serão expostos em seguida.
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Impende registrar, como bem observado por Carvalho (2017,
pág. 562), que a doutrina enxerga essa possibilidade de prorrogação com
muitas ressalvas[1], definindo tratar-se de situação excepcional, a ser
devidamente justificado e mediante aprovação da autoridade superior. Este
também é o entendimento do Tribunal de Contas da União (in Licitações &
Contratos: orientações e jurisprudência do TCU, 4ª edição, pág. 765-766),
que estabelece os seguintes pressupostos para toda e qualquer
prorrogação de prazo contratual:
• existência de previsão para prorrogação no edital e
no contrato;
• objeto e escopo do contrato inalterados pela
prorrogação;
• interesse da Administração
declarados expressamente;

e

do

contratado

• vantajosidade da prorrogação devidamente
justificada nos autos do processo administrativo;
• manutenção das condições de habilitação pelo
contratado;
• preço contratado compatível com o mercado
fornecedor do objeto contratado
Para fins deste artigo, analisaremos o primeiro requisito
apontado pela Corte de Contas, a fim de verificar se a existência
de previsão para prorrogação no edital e no contrato é um requisito
essencial para prorrogação,
De início, aponta-se a existência de controvérsia doutrinária e
jurisprudencial acerca da exigência de previsão expressa de possibilidade
de prorrogação constar do edital e/ou do contrato administrativo.
De acordo com posicionamento oficial do Tribunal de Contas da
União - TCU, acima citado, trata-se de requisito necessário (obrigatório).
Esse entendimento consta do Acórdão nº 54/2012 – Plenário – TCU: “a
possibilidade de prorrogação da vigência contratual em até 60 (sessenta)
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meses nas contratações de serviços executados de forma contínua,
inclusive nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, em atenção
ao disposto no art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993”. E, no mesmo sentido, o
Acórdão nº 3.351/2011, da 2ª Câmara.
Este também parece ser o entendimento do prof. Matheus
Carvalho (2017, pág. 564), segundo o qual:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 884 de 15/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Nesses casos, o limite temporal do contrato é
ampliado, podendo a avença ter duração de até quatro
anos, para cumprimento das metas e execução de seu
objeto. Ressalte-se que a lei prevê, além da celebração do
contrato, por prazo superior a um ano, a possibilidade de
prorrogação do acordo, desde que isso esteja previamente
estipulado no edital do procedimento licitatórío e no próprio
instrumento do acordo.
Por outro lado, Carvalho Filho (2017, pág. 160) defende que:
5

(...) a lei não exigiu que fosse prevista a cláusula de
prorrogação nos contratos. Mesmo se houver previsão,
todavia, as partes não podem negociar a prorrogação fora
dos casos relacionados na lei. Somente se ocorrer um dos
fatos geradores é que será legítimo prorrogar os prazos de
início, de etapas de execução, de conclusão e de entrega
do objeto ajustado.
Compactuando com o entendimento do ilustre doutrinador,
Oliveira (2017, pág. 643-644) não o inclui entre os requisitos para a
prorrogação, apresentando tão-somente os seguintes pressupostos: (i)
justificativa por escrito; (ii) autorização da autoridade competente para
celebração do contrato; (iii) manutenção das demais cláusulas do contrato;
(iv) necessidade de manutenção de equilíbrio econômico-financeiro do
contrato; e (v) a prorrogação somente pode ocorrer nos casos
expressamente previstos na Lei.
A exigência promovida pelo TCU decorreria de uma
interpretação teleológica e sistemática da Lei nº 8.666, de 1993, ao passo
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que seus defensores sustentam que a possibilidade de prorrogação é fator
que pode influenciar no interesse e na decisão dos competidores quanto à
participação no certame, entendendo que a sua previsão expressa no
edital (ou no contrato que o integra como anexo) é requisito condicionante
da prorrogação contratual, sob pena de violar os princípios da igualdade,
publicidade e vinculação ao instrumento convocatório, conforme art. 3º
dessa lei. Destarte, caso não houvesse previsão editalícia ou contratual
específica, autorizando a prorrogação, reputar-se-ia irregular.
Esta é a opinião do advogado da união Ronny Charles Lopes de
Torres (2017, pág. 628) para quem:
(...) deve também restar caracterizada a previsão
contratual, sob pena de que tal prorrogação signifique
quebra de isonomia com relação aos concorrentes
preteridos no anterior certame, os quais, não tendo
conhecimento da possibilidade contratual de prorrogação,
talvez tivessem deixado de ofertar melhores propostas.
Entretanto, já houve situação em que o próprio TCU
excepcionou o referido entendimento e admitiu como solução menos
gravosa a prorrogação, mesmo sem previsão contratual, considerando ter
sido mero erro formal: Acórdão nº 3351/2011 – 2ª Câmara – TCU, Relator
Aroldo Cedraz - Processo 021.410/2007-8:
[Prestação de Contas de 2005 da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – FUFMS.
Irregularidades verificadas nos Contratos nº 78/2001 (5º e
6º Termos Aditivos), 79/2001 (7º Termo Aditivo) e 80/2001
(7º e 9º Termos Aditivos), firmados com a FAPEC, tendo
em vista a prorrogação da vigência contratual de serviços
de natureza continuada sem previsão no instrumento de
contrato. Inexistência de prejuízos à entidade e a terceiros.
Falhas que se revestem de natureza formal. Razões
parcialmente acolhidas. Determinação.][ACÓRDÃO]
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da
União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, diante das
razões expostas pelo relator, em:
[…]
9.10. alertar à FUFMS que:
[…]
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9.10.3. faça constar, em futuras contratações de
serviços de natureza continuada, cláusula com previsão de
possibilidade de prorrogação da vigência contratual,
mediante termo aditivo, por iguais e sucessivos períodos,
até o limite máximo de 60 (sessenta) meses de duração, e
desde que sejam mantidos os preços e condições mais
vantajosos para a Administração, nos termos do art. 57,
inc. II, da Lei 8.666/1993;
[…]

5

[RELATÓRIO]
[…]
15. […] Preliminarmente a adentrar o mérito das
razões de justificativa do responsável, cumpre ressaltar
que os únicos atos de gestão questionados nesses autos
são aqueles efetivados no exercício das presentes contas
(2006) e se referem às prorrogações efetivadas por meio
dos aditamentos informados no item 14.5 supra.
15.1. Consoante já esmiuçado no decorrer dessa
instrução, mais precisamente nos itens 7.9 a 7.15, os
Contratos 78/2001, 79/2001 e 80/2001, todos firmados com
a FAPEC, nada mais eram do que contratações de
serviços de natureza continuada travestidos de projetos
relacionados ao desenvolvimento institucional da UFMS, o
que a permitiu contratar a fundação de apoio, sem
licitação, com esteio no art. 1º da Lei 8.958/94.
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15.2. Portanto, admitindo que tais contratos tinham por
objeto a execução de serviços de natureza continuada,
aplicam-se a eles as disposições previstas no inc. II e no §
4º do art. 57 da Lei 8.666/93, que estabelecem a
possibilidade de a Administração prorrogá-los por iguais e
sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas, limitada a 60 (sessenta)
meses, podendo, ainda, serem prorrogados por mais 12
(doze) meses, em caráter excepcional e mediante
autorização da autoridade superior, sendo que o se
questiona na presente audiência foi o fato de a UFMS ter
prorrogado a vigência dos contratos em questão sem que
tal possibilidade
instrumentos.

estivesse

prevista

nos

respectivos

15.3. Com efeito, apesar de a UFMS afirmar que o
item 7.1 dos ajustes possibilitava a alteração dos termos
contratuais, a qualquer tempo, mediante mútuo
consentimento das partes, o fato é que a cláusula 8ª dos
contratos não estabeleceu a possibilidade de prorrogação
de vigência contratual. Veja-se: `CLÁUSULA OITAVA – DA
VIGÊNCIA8.1 – O presente Contrato entrará em vigor a
partir da data de sua assinatura, pelo período de 02 (dois)
anos’ (Contrato nº 78/2001 – fl. 2119 – Volume 12).
15.4. Frise-se que os demais ajustes – Contratos
79/2001 e 80/2001 – da mesma forma que o ocorrido no
Contrato nº 78/2001, nada estipulavam acerca da
possibilidade de prorrogação de vigência contratual, como
se observa às fls. 2223 (Volume 12) e 2491 (Volume 13),
respectivamente.
15.5.
Nessas
condições,
considerando
entendimentos manifestados por este Tribunal,
consoante se observa, por exemplo, nos Acórdãos
3.564/2006 – 1ª Câmara (item 9.2.4) e 31/2008 – 1ª
Câmara (item 1.3.2.3), que dão conta da necessidade de
existência de cláusula contratual com previsão
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expressa de possibilidade de prorrogação da vigência,
consideram-se irregulares as prorrogações verificadas.
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15.6. Por outro lado, há de se admitir que tais
falhas se revestem de natureza formal, uma vez que a
possibilidade de prorrogação de vigência de contratos
de prestação de serviços de natureza continuada
decorre expressamente da lei (art. 57, inc. II, da Lei
8.666/93). Nesse sentido já decidiu este Tribunal,
consoante se observa nos excertos seguintes,
extraídos do Voto condutor do Acórdão nº 219/2009 –
2ª Câmara, proferido pelo Relator, Auditor André Luís
de Carvalho (grifou-se):`(…) 3. Após detida análise dos
documentos que compõem os autos e das alegações de
defesa apresentadas, peço licença para divergir desse
posicionamento.4. A prorrogação do Contrato nº 17/2003,
mediante dois termos aditivos (item 2.1), foi considerada
irregular pois tal possibilidade não constava do termo de
5
dispensa ou do contrato. Todavia, ao analisar o caso,
constato que a prorrogação tem amparo legal.4.1. O objeto
do contrato, no essencial, envolve o `suporte, apoio
logístico e atendimento da demanda das pesquisas de
campo, assim compreendidas todas as atividades de
manutenção e operação contínua dos sítios experimentais’
e `operação e manutenção do Sistema de Operações de
Dados – LBA/DIS’, serviços de natureza contínua cuja
prorrogação está facultada no art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/1993.4.2 Ademais, o projeto a que se refere o
contrato estava contemplado no Plano Plurianual
2004/2007, situação que também autorizaria a
administração a prorrogá-lo, nos termos do art. 57, inciso I,
da já citada Lei.5. Na espécie, pode-se constatar, então,
que ocorreu falta de caráter formal, consistente na
ausência de previsão de tal possibilidade no termo de
dispensa ou no contrato, mesmo porque tal procedimento
não provocou prejuízos ao INPA, uma vez que nada foi
indicado quanto a esse aspecto, nem a terceiros (…)’.
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15.7. Dessarte, mesmo considerando que as razões
de justificativa apresentadas pelo responsável não são
suficientes para elidir por completo a ocorrência
observada, entende-se que podem ser parcialmente
acolhidas, uma vez que a falha se reveste de natureza
formal, podendo ser saneada mediante expedição de
alerta à entidade, para que faça constar, em futuras
contratações de serviços de natureza continuada,
cláusula com previsão de possibilidade de prorrogação
da vigência contratual, mediante termo aditivo, por
iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo de
60 (sessenta) meses de duração, e desde que sejam
mantidos os preços e condições mais vantajosos para
a Administração, nos termos do art. 57, inc. II, da Lei
8.666/93.
[…]
[VOTO]
[…]
3. Ante a proficiência do exame empreendido
pela Secex/MS, endosso as conclusões daquela unidade
técnica no tocante aos argumentos dos responsáveis e
incluo-as entre os fundamentos deste voto.
4. Por tal motivo, acompanho a instrução também no
tocante às propostas de mérito acima descritas, assim
como em relação às determinações e aos alertas cuja
formulação foi sugerida.
No âmbito estadual, há entendimento semelhante do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP:
A Unidade Regional de (omissis) levantou questões
relativas à ausência de previsão, tanto no edital, quanto no
contrato, de prorrogação de prazo e de justificativas para o
acréscimo de valor equivalente a 25% do valor inicial,
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resultando na assinatura do prazo de 30(trinta) dias à
contratante, nos termos do inciso XIII, artigo 2º, da Lei
Complementar n. 709/93. Em atendimento, a (omissis)
argumentou que o acréscimo propiciado ocorreu pela
necessidade de divulgação oficial de fatos supervenientes,
necessitando de ampla, geral e irrestrita divulgação, em
especial as alterações decorrentes do novo sistema de
transportes coletivos no município, as campanhas
preventivas de combate a dengue, decorrentes das fortes
chuvas ocorridas no período, bem como da implantação do
novo sistema eletrônico do ISSQN (imposto sobre serviços
de qualquer natureza). Quanto à prorrogação de prazo,
entende que o objeto do contrato se caracteriza
tecnicamente como prestação de serviços contínuos, não
havendo, portanto, nada desabonador em relação ao
enquadramento no artigo legal relativo à possibilidade de
prorrogação, na forma ocorrida. (…) É o relatório (Omissis)
5
e a empresa (omissis),
tendo por objeto a prestação de
serviços de publicidade e propaganda, foram apreciados
pela Primeira Câmara, em sessão de 06 de julho de 2007.
Em apreciação o 1º Termo Aditivo, visando à prorrogação
de prazo por 04 meses e ao acréscimo de valores na
ordem de R$ 1.559.970,67. A possibilidade desse
acréscimo encontra guarida no artigo 65, I, b, da Lei
n.8666/93 e totaliza 25%, estando dentro do limite
estabelecido no § 1º, do artigo 65, do diploma legal
mencionado. A prorrogação de prazo, devidamente
amparada pelas justificativas apresentadas, encontra
respaldo no inciso II do artigo 57. Verifico que, com
exceção da auditoria, os órgãos técnicos não criticaram
procedimento adotado pela Prefeitura de São José dos
Campos. Diante do exposto, coloco-me de acordo com as
manifestações favoráveis exaradas nos autos e VOTO pela
REGULARIDADE do 1º Termo Aditivo ao contrato
17.040/07.
MARCOS
RENATO BÖTTCHER –
SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO.
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(TCE/SP, TC-001352/007/07, 1ª Câmara, Substituto
de Conselheiro Marcos Renato Bottcher, Sessão
13/07/2010.)
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Nos parece que a maior parcela da doutrina defende a
desnecessidade dessa formalidade, a exemplo de Diógenes Gasparini
(2002):
Consoante já se afirmou e demonstrou, a Lei Federal
de Licitações e Contratos da Administração Pública,
tratando-se de contrato de prestação de serviço de
execução contínua, admite de imediato, um prazo
contratual maior que o previsto, como regra, no caput do
art. 57. Esse prazo pode ser qualquer um ou,como
exemplifica Toshio Mukai de" dois, três ou até cinco anos".
Ademais, dependendo da duração do prazo contratual
inicialmente estipulado pela Administração Pública podem
ocorrer iguais e sucessivas prorrogações, com vistas à
obtenção de preços e condições de pagamento mais
vantajosas.
Para celebração
dessas
prorrogações,
atendidas as prescrições, NÃO SE EXIGE QUE O EDITAL
TENHAM-NAS PREVISTO, ATÉ PORQUE NADA É
DETERMINADO NESSE SENTIDO PELO INCISO I DO
ART. 57 DESSA LEI, local onde, juntamente com outras
prescrições deveria estar consignada tal exigência para
que seus efeitos pudessem se impor. Destarte impedir que
a prorrogação se processe porque não foi prevista no
instrumento convocatório, quando por meio dela a
Administração Pública pode conseguir preços e condições
mais vantajosas é excessivo formalismo, especialmente
ente o fato inconteste de que a Lei Federal das Licitações e
Contratos da Administração Pública
NO CASO, ESSE COMPORTA.MENTO.

NÃO

EXIGE,

Em âmbito administrativo, o PARECER/CONJUR/MTE/Nº 309
/2010 - Processo nº 46216.000937/2006-54 -, de autoria do advogado da
união Hugo Mesezes Peixoto, já analisou essa questão, tendo sido
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adotado o entendimento de que não seria exigível que o edital ou contrato
contivesse previsão expressa sobre a possibilidade de renovação, por
considerar que seria extremo formalismo proibir-se a prorrogação em
virtude de tal equívoco. De toda forma, "com o escopo de evitar possíveis
impugnações", recomendou a área técnica que nos "futuros instrumentos
de contratos que tratem de serviços continuados, seja escrita cláusula que
preveja a possibilidade de prorrogação da vigência do ajuste".
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Ao nosso sentir, assiste razão a corrente doutrinária e os
julgados que consideram desnecessária a previsão expressa no edital ou
no contrato administrativo autorizando a prorrogação.
Ressalte-se, além dos argumentos já citados, que tal
prorrogação decorre diretamente da lei, e, em razão de sua força cogente,
prescinde de previsão expressa no edital e no contrato. Com isso, afastase o argumento de que sua ausência poderia significar quebra de isonomia
ou de publicidade, pois, decorrendo diretamente da lei, não se pode dizer
que os participantes do certame
licitatório desconhecem dessa
5
possibilidade, conforme princípio básico insculpido no art. 3º da Lei de
Introdução ao Direito.
Ora, assim como as sanções administrativas podem ser
aplicadas ao contratado independentemente de previsão no edital do
certame ou no contrato administrativo, a prorrogação, ao nosso sentir,
também pode ser efetivada sem que haja a mesma previsão, se
demonstrada a vantajosidade para administração, haja vista o princípio da
supremacia do interesse público. E, nos casos das sanções
administrativos, é uníssona a doutrina em também sustentar que não fere o
princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Sendo assim, os
participantes, ao se submeterem a uma licitação cujo objeto seja uma das
hipóteses excepcionais, estão cientes de que poderá haver prorrogação
contratual, caso preenchidos os requisitos legais.
Frise-se ainda que a prorrogação pode se revelar muito mais
vantajoso ao interesse público do que a realização de um novo
procedimento licitatório, o que certamente deve ser considerado para
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possibilitá-la em detrimento de um mero requisito formal, ou seja, sua
previsão expressa no edital e/ou contrato.
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Diante do exposto, conclui-se pela possibilidade de prorrogação
contratual independentemente de previsão expressa no edital ou no
contrato administrativo por melhor se adequar ao interesse público e não
ferir os princípios basilares das licitações e contratações públicas.
Não obstante, é recomendável que às áreas técnicas, para
afastar eventuais questionamentos, façam sempre constar nos editais
licitatórios e nos contratos administrativos previsão para prorrogação
quando houver permissivo legal nesse sentido.
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NOTA:
[1] Nesse sentido, OLIVEIRA (2017, pág. 643-644) assevera que: “a
regra é a licitação e a exceção é a prorrogação dos contratos. A
continuidade da relação contratual, efetivada por meio da alteração do
prazo inicial de vigência, evita a realização de nova licitação para
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celebração de novo contrato. Portanto, a prorrogação somente será válida
se respeitar as exigências legais”.

5
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Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar três temas importantes
para a atual compreensão do Direito Ambiental: Governança Ambiental,
Desenvolvimento Sustentável e Licitações Sustentáveis. A partir da
definição de Governança Ambiental e da compreensão histórica da Política
Ambiental brasileira e internacional para concepção do Desenvolvimento
Sustentável e o seu reconhecimento como um princípio geral do direito,
passa-se ao estudo do termo Licitações Sustentáveis, que pode ser
considerado um valoroso mecanismo de política ambiental disponível para
Administração Pública incentivar comportamentos favoráveis ao meio
ambiente, bem como à apresentação do Guia Nacional de Licitações
Sustentáveis, produzido pela Advocacia Geral da União, sendo esse um
importante instrumento de implementação de técnicas de Governança
Ambiental. Apesar dos avanços legislativos da política brasileira,
especificamente em relação às licitações sustentáveis, a adoção de um
procedimento de contratação efetivamente socioambiental ainda encontra
resistência no setor público, tanto em razão das limitações estruturais e
financeiras, como pela falta de comprometimento dos gestores. A
advocacia pública consultiva tem um relevante papel na quebra desse
paradigma, sendo essencial para consolidação de uma cultura
socioambiental voltada a implementação e divulgação das boas práticas de
governança ambiental.
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Abstract: This article pretends to present three important themes for the
current understanding of Environmental Law: Environmental Governance,
Sustainable Development and Sustainable Biddings. Based on the
definition of Environmental Governance and the historical understanding of
the Brazilian and international Environmental Policy for the conception of
Sustainable Development and its recognition as a general principle of law,
we proceed to the study of the term Sustainable Biddings, which may be
considered a valorous mechanism of environmental policy available to the
Public Administration to encourage environmentally friendly behavior, as
well as the presentation of the National Guide to Sustainable Biddings,
produced by the Federal Attorney General's Office, which is an important
instrument for implementing Environmental Governance techniques.
Despite the legislative advances of Brazilian policy, specifically in relation to
sustainable biddings, the adoption of an effective socio-environmental
contracting procedure still encounters
resistance in the public sector, both
5
due to structural and financial constraints and the lack of commitment of
managers. Public advisory advocacy plays an important role in breaking
this paradigm, and is essential for the consolidation of a socioenvironmental culture aimed at implementing and disseminating good
environmental governance practices.
Keywords: Environmental Governance. Sustainable Development. Public
Biddings and Contracts.
Sumário: 1. Introdução; 2. Governança Ambiental; 3. A Política Ambiental
e o Desenvolvimento Sustentável; 4. Licitações Sustentáveis; 5.
Considerações Finais.

1. Introdução
O presente artigo tem o objetivo de estudar os conceitos de
Governança Ambiental e de Desenvolvimento Sustentável aplicáveis ao
processo decisório de contratações públicas (“licitações verdes” ou
253
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sustentáveis)[1], a fim de melhor compreender e expor a sociedade esse
novo modelo de licitações públicas, revelando uma maior preocupação
com as consequências socioambientais dos bens e serviços adquiridos
pela Administração Pública.
Serão apresentados aspectos gerais de governança para a gestão
ambiental (Governança Ambiental) enquanto mecanismo por meio do qual
o poder decisório é exercido nas instituições (públicas e/ou privadas) com
vistas àtransparência e disponibilidade de informações que permitam a
participação e o monitoramento das políticas públicas ambientais por parte
da sociedade.
O estudo do conceito de Desenvolvimento Sustentável parte de
sua evolução história para a Política Ambiental no cenário mundial e
nacional,constituindo-se, na atualidade, em verdadeiro princípio geral do
direito a ser perseguido por todas os Estados que compõem a comunidade
internacional.
O Brasil incorporou em sua legislação diversos mecanismos para
promoção da Governança Ambiental e do Desenvolvimento Sustentável,
valendo mencionar, considerando o foco deste trabalho, a Lei n.º
12.349/2010, que alterou o artigo 3º da Lei n.º 8.666/93 – Lei Geral de
Licitações e Contratações Pública, posteriormente regulamentado pelo
Decreto n.º 7.746/2012, que estabeleceu os critérios, as práticas e as
diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas
contratações realizadas pela Administração Pública federal, bem como
instituiu a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração
Pública (CISAP).
Diante desse ainda recente panorama normativo, as licitações
públicas estão passando por um processo de incorporação das
preocupações socioambientais em todas as fases do seu procedimento,
adotando critérios que visem a promoção do desenvolvimento sustentável
com o objetivo de reduzir os impactos negativos sobre o meio ambiente.
Apesar dos avanços na legislação ambiental e da maior
conscientização quanto a sua importância para as presentes e futuras
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gerações, a adoção de um procedimento de licitação efetivamente
socioambiental ainda encontra resistência no setor público. O contraste
entre os avanços normativos e a baixa efetividade aponta para uma
aparente contradição entre o dever ser e o ser. Este paradoxo será
discutido neste artigo com o propósito de fomentar o debate sobre o
processo decisório ambiental, melhorando a compreensão acerca das
normas ambientais aplicadas ao procedimento de contratações públicas
(licitação sustentável), assim como ampliar o conhecimento da matéria
junto à comunidade acadêmica, aos profissionais do direito e à população
em geral.
2. Governança Ambiental
O conceito de “governance” (ou, governança) surge a partir de
reflexões conduzidas principalmente pelo Banco Mundial, em seu
documento Governance and Development, definindo-o como “a maneira
pela qual o poder é exercido na administração dos recursos econômicos e
sociais de um país” (Weis, 2010).
Por sua vez, o Programa das Nações
5
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) entende agovernança como “o
exercício da autoridade econômica, política e administrativa para gerir os
assuntos do país em todos os níveis”, compreendendo “os mecanismos,
processos e instituições através das quais os cidadãos e grupos articulam
seus interesses, exercem os seus direitos legais, cumprem as suas
obrigações e mediam suas diferenças” (Weiss, 2010).
A Comissão sobre Governança Global (Commission on Global
Governance – CGG) das Nações Unidas (1995)[2] define governança como
sendo:
A soma total dos vários modos como indivíduos e
instituições, públicos e privados, administram seus negócios
comuns. Trata-se de um processo contínuo, por meio do qual,
interesses conflitantes ou diversos podem ser acomodados e
uma ação cooperativa estabelecida. Esse processo inclui
instituições e regimes formais investidos de poder para impor
a observância das regras, do mesmo modo que arranjos
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informais que pessoas e instituições concordaram em
estabelecer ou percebem ser de seu interesse.
Segundo De Moura e Bezerra (2016) a governança envolve, além
das questões político-institucionais na tomada de decisões, as formas de
interlocução do Estado com os grupos organizados da sociedade, no que
se refere ao processo de definição, acompanhamento e implementação de
políticas públicas. Segunda as autoras, por meio da governança busca-se
aumentar a capacidade de processar as demandas da sociedade e de
articulá-las com os processos públicos e privados de tomada de decisão e
equilibrar a dinâmica entre a eficiência dos mecanismos burocráticos de
gestão e a participação dos setores da sociedade civil interessados na
sustentabilidade do desenvolvimento.
A participação da população na formulação e acompanhamento
das políticas públicas tem sido um dos principais focos de debates sobre a
efetividade na gestão pública no Brasil. A governança surge, portanto,
como forma de coordenação da participação da sociedade nas ações de
governo.
Sobre os tipos de governança, Alves (2001) assevera que
governança é um conceito difuso, podendo ser aplicado tanto a métodos
de gestão de empresa (Governança Corporativa), quanto a meios de
preservação do meio ambiente (Governança Ambiental) ou formas de
combate ao suborno e à corrupção de funcionários públicos (Governança
Pública). Não obstante seu caráter difuso, o conceito de governança tem
como ponto de partida a busca do aperfeiçoamento do comportamento das
pessoas e das instituições. Para os fins do nosso trabalho, focaremos no
conceito de Governança Ambiental.
Ferraresi

(2011)

define

Governança

Ambiental

como

um

conjugado de normas e procedimentos realizados tanto pelo Estado como
por toda a sociedade, difundindo políticas ambientais, não estando assim
restrito à atuação estatal.
No mesmo sentido, Clóvis Cavalcanti (2004) compreende a
Governança Ambiental como o arcabouço institucional de regras,
256
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

www.conteudojuridico.com.br
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poderes são exercidos na esfera de políticas ou ações ligadas às relações
da sociedade com o sistema ecológico.
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Nessa perspectiva, a Governança Ambiental surge como
importante instrumento para participação no processo decisório das
políticas públicas em matéria de gestão ambiental. Contudo, como bem
adverte Clóvis Cavalcanti (2004, p. 01-10), o problema para adoção das
práticas de governança no Brasil reside em sua implementação, uma vez
que o núcleo do sistema político nacional persiste no seu apego quase
fanático ao crescimento econômico em detrimento do meio ambiente.
Essa dicotomia da política brasileira resulta em regras ambientais
ainda pouco efetivas na prática, sendo esquecidas (ou deixadas de lado
intencionalmente) ao longo do procedimento onde se dá o poder decisório,
em razão das pressões dos setores econômicos e dos próprios
governantes.
5

Calha lembrar que o cenário político brasileiro é composto não
apenas por instituições, mas influenciada por interesses pessoais e jogos
de poder em troca de apoios eleitorais. Esse panorama geral explica a
mudança nos rumos administrativos em todos os níveis de governo, com a
consequente descontinuidade político-administrativa de uma gestão à outra
com mudanças bruscas no poder decisório, o que prejudica a consolidação
de uma Governança Ambiental.
Essa reflexão adquire maior importância em tempos de crise
econômica, como a atualmente vivenciada, em que os cortes
orçamentários na já frágil estrutura técnica-institucional dificulta ainda mais
o seu funcionamento, se mostrando insuficiente para a implementação de
uma Governança Ambiental verdadeiramente eficiente.
3. A Política Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável
O surgimento da Política Ambiental é fenômeno relativamente
recente enquanto objeto de políticas públicas. Para colocar essa questão
em perspectiva, é importante ter em mente que seu nascimento decorre,
em primeiro momento, das preocupações domésticas, sobretudo locais, a
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exemplo: da poluição da água e do ar, mineração de superfície,
construção de rodovias, poluição sonora, canalização de represes e
córregos, disposição de resíduos, substâncias tóxicas, crescimento urbano
e etc. Juntamente com esses problemas, também surgem e se fortalecem
paulatinamente os movimentos ambientais, dando início a uma agenda de
política ambiental.
Speth (2005, p. 23-24), em seu artigo intitulado A agenda
ambiental global: origens e perspectivas, comentando as principais
características da agenda ambiental inicial, assevera que:
Os desafios em escala global que hoje nos preocupam
estavam quase totalmente ausentes das discussões nos anos
1960 e 1970. Somente o crescimento populacional do planeta
e a proteção da camada de ozônio faziam parte dos
interesses ambientais da época.
Não havia qualquer repertório científico – nem grupo de
cientistas – levando tais questões adiante. Alguns homens da
ciência desempenharam individualmente, importantes papéis
– Paul Ehrlitch, John Holden, Barr Commoner e George
Woodwell, dentre eles. Mas as questões precipitaram-se,
sobretudo graças a determinados acontecimentos e à
realidade das experiências cotidianas das pessoas.
No entanto, havia pouca necessidade de tentar definir e
promover uma agenda. Esta ia se definindo nos incidentes do
dia-a-dia e na sequência de ações executadas como
resposta. Foi Lois Gibbs – não os cientistas nem o governo –
que, com seus esforços no Love Canal, por exemplo, colocou
em pauta a questão dos depósitos de lixo contaminado, e isso
aconteceu depois que boa parte das primeiras leis ambientais
já haviam sido promulgadas.
De modo semelhante ao que ocorrera no cenário internacional, a
política ambiental brasileira também surge da necessidade doméstica de
proteção e regulamentação dos recursos naturais. No Brasil, a política
ambiental se inicia a partir da década de 1930, quando foram elaboradas
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às primeiras normas ambientais, relacionadas à gestão dos recursos
naturais, tais como o Código de Águas e o Código Florestal, ambos
instituídos em 1934 (DE MOURA, 2016, p.14).
No fim da década de 1960, a política ambiental brasileira ganha
maior impulso quando algumas demandas da sociedade começaram a
surgir, tendo como precedente a poluição gerada por atividades produtivas,
principalmente a poluição industrial. É desse período, por exemplo, a Lei
de Proteção da Fauna (Lei n.º 5.197/1967) (DE MOURA, 2016, p.14).
A partir da década de 1970, tanto em escala global como no Brasil,
as preocupações domésticas passam a coexistir com as questões
ambientais globais, tendo sido produzidos numerosos trabalhos de grupos
científicos, sobretudo painéis e comissões, sendo alguns desses trabalhos
inovadores e essenciais na definição de uma agenda ambiental global,
embora nem todos esses estudos tenham tido aceitação universal. São
exemplos desses trabalhos científicos o relatório Limites do Crescimento,
organizado pelo Clube de Roma e pelo Massachusetts Institute of
Technology (MIT), o qual enfatizava a preocupação com o esgotamento
5
dos recursos naturais (Meadows,
1972), bem como o Charney Report,
publicado pela U.S. National Acadmy of Sciences, em 1979, sobre
mudança climática (DE MOURA, 2016, p.15).
Em 05 de junho de 1972, fora realizada a Conferência de
Estocolmo (Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente
Humano), data essa posteriormente consagrada como Dia Mundial do
Meio Ambiente. Essa conferência teve Maurice Strong como SecretárioGeral que, um ano depois, lançou o conceito de Ecodesenvolvimento [3], o
qual foi largamente difundido por Ignacy Sachs a partir de 1974. Segundo
Adriana Maria Magalhães de Moura (2016, p.15):
O Brasil participou da conferência com a posição de
defesa à soberania nacional. Argumentava-se que o
crescimento econômico e populacional dos países em
desenvolvimento não deveria ser sacrificado e que os países
desenvolvidos deveriam pagar pelos esforços para evitar a
poluição ambiental – posição que foi endossada pelos países
do chamado Terceiro Mundo.
Em 1973, é criado no Brasil a primeira instituição a tratar
especificamente do tema meio ambiente: a Secretaria Especial de Meio
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Ambiente (Sema), vinculada ao Ministério do Interior. Seguindo o exemplo
federal, os entes estaduais passaram a constituir os seus primeiros órgãos
ambientais, a exemplo da Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB), em São Paulo (1973) e a Fundação Estadual de
Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) no Rio de Janeiro (1975) (DE
MOURA, 2016, p.15).
Na década de 1980, o marco principal da política ambiental
brasileira foi o estabelecimento da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei
Federal n.º 6.938/91), que instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente
(Sisnama) e estabeleceu os princípios, as diretrizes, os instrumentos e
atribuições para os diversos entes da Federação que atuam na política
ambiental nacional. São dessa época as Resoluções do Conselho Nacional
de Meio Ambiente (CONAMA - órgão criado pela Lei n.º 6.938/91), n.º
001/1986 e n.º 009/1987, que tratam, respectivamente, do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (Rima) e das
audiências públicas prévias ao licenciamento ambiental (DE MOURA,
2016, p.16).
A Constituição de 1988 também trouxe avanços significativos
nesse tema, dedicando capítulo exclusivo ao Meio Ambiente, além de
diversas normas esparsas no texto constitucional relativo, por exemplo, a
definição de competência em matéria ambiental, a destinação
socioambiental da propriedade e a defesa do meio ambiente como
princípio geral da ordem econômica.
A década de 1980 também é marcada por uma série de trabalhos
científicos em nível global, que intensificou os debates sobre meio
ambiente, constituindo uma nova agenda ambiental internacional, são
exemplos: World Conservation Stratgy(1980), da International Union for
Conservation Nature – IUCN; The World Environment: 1972 – 1982 (1982),
produzido por cientistas do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente – PNUMA; e do Our Common Future (1987), também conhecido
Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento, sendo este último considerado um marco
histórico na evolução do tema Desenvolvimento Sustentável (SETH, 2005,
p. 26).
Embora, por vezes, os termos Ecodesenvolvimento e
Desenvolvimento Sustentável sejam usados como sinônimos, a doutrina
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(FERNANDEZ, 2011, p. 109-120; MONTIBELLER FILHO, 1993, p. 131142) costuma apontar diferenças entre os dois, sendo certo, todavia, dizer
que são frutos de uma evolução histórica da compreensão de que o
desenvolvimento econômico deve manter uma harmonia com o meio
ambiente equilibrado. De acordo com Maimon, citado por MONTIBELLER
FILHO (2004, p. 53), a diferença entre os conceitos de
Ecodesenvolvimento e de Desenvolvimento Sustentável reside no seguinte
aspecto:
O primeiro volta-se ao atendimento das necessidades
básicas das populações, através da utilização de tecnologias
apropriadas a cada ambiente e partindo do mais simples ao
mais complexo; o segundo enfatiza o papel de uma política
ambiental, a responsabilidade com os problemas globais e
com as futuras gerações.
Esses termos se diferenciariam pelo fato de que o primeiro surgiu
como um modelo alternativo para a política do desenvolvimento, sendo
conceituado como um estilo de desenvolvimento de um país ou região
5
baseado nas suas próprias potencialidades.
Já o segundo, que constou
expressamente no Relatório Brundtland, pode ser definido como aquele
“que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das
futuras gerações de atender suas próprias necessidades”[4]. As
disparidades entre os dois conceitos em tela situam-se principalmente no
campo político e no que diz respeito às técnicas de produção. No campo
político, o posicionamento quanto à qualidade do meio ambiente e às
diferenças sociais como elementos fundamentais a serem considerados.
No das técnicas de produção, o progresso técnico e o seu papel em
relação à pressão sobre os recursos naturais (MONTIBELLER FILHO,
1993, p. 131-142).
É fácil perceber que o conceito de Desenvolvimento Sustentável
constante do Relatório Brundtland (1987) influenciou diretamente a
redação do caput do artigo 225 Constituição Federal (1988) ao declarar
que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” e
impor “ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserválo para as presentes e futuras gerações”, bem como a inserção da “defesa
ambiental” enquanto princípio da ordem econômica em seu art. 170, inciso
IV. Por esse fundamento, não há a menor possibilidade, na atualidade,
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pensarmos em desenvolvimento apenas como fator econômico, sem
considerarmos as necessidades socioambientais. Deste modo, o
desenvolvimento nacional somente pode ser compreendido dentro do
conceito de Desenvolvimento Sustentável.
Continuando o estudo da evolução histórica da política ambiental
brasileira e mundial, a década de 1990 é marcada pela Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD,
realizada no Rio de Janeiro em 1992 (Rio-92), denominada também de
ECO-92. Nessa conferência, foram assinados importantes acordos
internacionais em matéria ambiental que refletem, ainda hoje, sua
influência global. São eles: i) as Convenções do Clima e da Biodiversidade;
ii) a Agenda 21; iii) a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento; e iv) a Declaração de Princípios para as Florestas (DE
MOURA, 2016, p.17-18).
Registre-se, por oportuno, a importância da Declaração do Rio
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento na fixação das balizas
principiológicas para compreensão do que seja Desenvolvimento
Sustentável, contendo, ao todo, 27 (vinte e sete) princípios a serem
perseguidos pelos poderes públicos e a sociedade Florestas.
No cenário nacional, o Ministério do Meio Ambiente foi criado em
novembro de 1992, após a extinção da Secretaria de Meio Ambiente da
Presidência da República (Semam/PR), operando ao longo da década com
poucos recursos humanos e financeiros, sendo a maior parte oriunda de
empréstimos via agências multilaterais (Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID e o PNUD). A Lei de Crimes
Ambientais (Lei n.º 9.605/1998) também nasce nesse período, sendo o
Brasil um dos primeiros países a possuir uma legislação penal ambiental
(DE MOURA, 2016, p.17-18).
A partir dos anos 2000, foram criadas diversas leis e decretos
tratando da política ambiental brasileira. Citem-se alguns desses: a Lei nº
9.985/2000, que criou o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da
Natureza – SNUC (Lei no 9.985/2000), o qual contribui para organizar e
uniformizar as categorias de UCs e os instrumentos de proteção; o Decreto
n.º 4.339/2002, que instituiu os princípios e diretrizes da Política Nacional
de Biodiversidade; a Lei n.º 11.105/2005 (Lei de Biossegurança); a Lei n.º
11.284/2006, que dispõe sobre florestas públicas e desenvolvimento
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sustentável; a Lei n.º 12.651/2012 (Novo Código Florestal); Lei n.º
13.123/2015 (Lei do patrimônio genético). Considerando o foco deste
trabalho, mencionam-se ainda a Lei 12.349/2010, que, alterando o art. 3 da
Lei n.º 8.666/93, introduziu o desenvolvimento nacional sustentável como
objetivo das contratações públicas, e o Decreto 7.746/2012, que
regulamentou esse dispositivo, estabelecendocritérios e práticas para a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações
realizadas pela administração pública, instituindo ainda a Comissão
Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP (DE
MOURA, 2016, p.19).
Internacionalmente, ganha-se destaque a realização, em 2002, da
Conferência Ambiental Rio+10 em Joanesburgo, tendo como principais
objetivos a avaliação dos acordos pactuados na Rio-92, enfretamento da
pobreza e do subdesenvolvimento, mudanças climáticas (Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo – MDL, Protocolo de Kyoto) e a discussão sobre
fontes renováveis. E, em 2012, a realização da Conferência Rio+20
realizada no Rio de Janeiro. A conferência teve como objetivos, assegurar
5
a renovação do compromisso político
para o desenvolvimento sustentável,
avaliar os avanços e os hiatos nos processos de implementação das
principais decisões quanto ao desenvolvimento sustentável, identificar
desafios novos e emergentes. Além desses objetivos, foram desenvolvidos
e discutidos dois temas de importante aplicação atual: economia verde no
contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; e a
estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável (DE MOURA,
2016, p.19-25).
Diante desse panorama histórico da Política Ambiental em nível
nacional e global, compreende-se o Desenvolvimento Sustentável como
um verdadeiro princípio geral do direito, constituindo um direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado e dever por parte de todos os
Estados que compõem a comunidade internacional e da sociedade, para
que possa ser assegurado as presentes e futuras gerações. Em linhas
gerais, pode-se afirmar que a necessidade de um desenvolvimento
sustentável e o dever de proteger o meio ambiente são valores que se
irradiam por todo o ordenamento jurídico e independe de previsão legal
expressa nesse sentido, ao passo em que decorre do seu caráter
principiológico com elevada carga normativa supraconstitucional.
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Por certo, o Desenvolvimento Sustentável não pode subsistir
apenas no campo do dever ser, simplesmente alicerçado em boas
intenções. Cabe a Administração Pública, em conjunto com a sociedade,
realizar esforços e adotar práticas voltadas a sua concretização. Destarte,
os métodos de governança ambiental se mostram úteis para realização
dessa diretriz, a fim de fazer introduzir os critérios socioambientais no fluxo
do processo decisório com vistas a transparência e disponibilidade de
informações que permitam a participação e o monitoramento das políticas
públicas ambientais por todos.
É com esse objetivo, na seara dos procedimentos de contratações
públicas, que passamos a estudar o conceito de Licitação Sustentável e
apresentar o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da ConsultoriaGeral da União – CGU, órgão integrante da estrutura institucional da
Advocacia-Geral da União – AGU, enquanto importante instrumento para
uma efetiva governança ambiental.
4. Licitação Sustentável
A licitação é um procedimento administrativo mediante o qual a
Administração Pública, ofertando, em regra, iguais condições de
participação a todos os interessados, seleciona objetivamente a proposta
mais vantajosa para um contrato de seu interesse (COUTINHO e RODOR,
2018, p. 637). Semelhante é o conceito de CARVALHO FILHO (2017, p.
181), para quem licitação pode ser conceituada como:
(...) procedimento administrativo vinculado por meio do
qual os entes da Administração Pública e aqueles por ela
controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas
pelos vários interessados, com dois objetivos – a celebração
de contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico,
artístico ou científico.
Por se tratadar de um procedimento administrativo, esse
encadeamento de atos visa a tomada de uma decisão, qual seja: a
aquisição de bens ou serviços, que, em uma visão tradicional, deve ser
pautada pela economicidade e eficiência em favor do Poder Público.
A licitação é um instrumento para que a Administração tome a
melhor decisão por meio da seleção da melhor proposta dentro de um
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mercado de livre concorrência e concentração econômica. Essa é a ótica
tradicional através do qual o instituto da licitação é geralmente empregado.
Entretanto, não é só, pois tem servido ainda a outras finalidades, a
exemplo do desenvolvimento nacional, por meio do incentivo a aquisição
de produtos nacionais ou de pequenas empresas. Atualmente, a licitação é
vista como um importante instrumento disponível para o desenvolvimento
de Políticas Públicas, especialmente na seara ambiental.
Neste artigo, procura-se contribuir com a reflexão sobre o
significado de Licitação Sustentável e os desafios para sua efetiva
utilização. Partindo dos conceitos de Governança Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável, verifica-se que tais conceitos podem ajudar
na melhor compreensão e desenvolvimento de técnicas de decisão que
melhor se adequem às práticas para a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração
Pública Pública.
A Licitação Sustentável pode ser vista como um instrumento
econômico direcionado a incentivar indiretamente comportamentos
5 meio de custos ou benefícios associados
favoráveis ao meio ambiente, por
às alternativas de ação, baseado no princpípio do protetor-recebedor
(compreensão aos que arcam com recursos privados para beneficiar o
meio ambiente) (DE MOURA, 2016, p. 113).
Conforme Biderman e outros (2006, p.22):
“A licitação sustentável é uma solução para integrar
considerações ambientais e sociais em todos os estágios do
processo da compra e contratação dos agentes públicos (de
governo) com o objetivo de reduzir impactos à saúde
humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos. A
licitação sustentável permite o atendimento das necessidades
específicas dos consumidores finais por meio da compra do
produto que oferece o maior número de benefícios para o
ambiente e a sociedade.”
A adoção do termo “sustentável” implica às Autoridades Públicas
que, na celebração de seus contratos, se apóiem nos três pilares da
sustentabilidade, ou seja, nos critérios ambientais, econômicos e sociais.
Destarte, apresenta-se o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis
da Consultoria-Geral da União – CGU, enquanto valoroso instrumento de
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Governança Ambiental, que tem contribuiído no aperfeiçoamento do fluxo
decisório e adoção de práticas voltadadas ao desenvolvimento nacional
sustentável nas contratações realizadas pela Administração Pública
Pública.
A Licitação Sustentável, de acordo com o Guia Nacional de
Licitações Sustentáveis da AGU (2016, p. 12-13), “é a licitação que integra
considerações socioambientais em todas as suas fases com o objetivo de
reduzir impactos negativos sobre o meio ambiente e, via de consequência,
aos direitos humanos”. Continua complementando “que não está
delimitada pelo procedimento licitatório em si, mas perpassa todas as fases
da contratação pública, desde o planejamento até a fiscalização da
execução dos contratos”.
Por oportuno, o Advogado da União, André Rufino do Vale, ao
introduzir o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU (2016, p. 0405), defende que:
(...) a consideração de critérios de sustentabilidade nos
procedimentos de contratação pública é uma obrigação
imposta a todos os Poderes Públicos, a qual decorre não
apenas do atual comando normativo explícito do art. 3º da Lei
de Licitações (Lei n. 8.666/93), mas igualmente do dever de
proteção socioambiental prescrito pelo art. 225 da
Constituição e, em uma visão mais ampla, do próprio sistema
normativo constitucional. Como há muito ressalta o Prof. J. J.
Gomes Canotilho, o Estado constitucional é também “Estado
constitucional ecológico” (Der Ökologische Verfassungstaat),
comprometido nos planos interno e internacional com a
defesa e a proteção do meio ambiente (os “deveres
fundamentais ecológicos”) e com o desenvolvimento
sustentável das sociedades contemporâneas, em prol de
suas gerações futuras.
Assim, pensar-se juridicamente em desenvolvimento
sustentável como um dos princípios que norteia a licitação
(artigo 3º, “caput”, da Lei 8.666/93) é agregar ao clássico tripé
da sustentabilidade – ambiental, social e econômico,
constante do Relatório Brundtland – os fundamentos e
princípios da República Federativa do Brasil constantes de
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seus artigos 1º e 3º: cidadania, dignidade da pessoa humana,
valores sociais do trabalho e livre iniciativa, construção de
uma sociedade livre, justa e solidária, erradicação da pobreza
e da marginalização, com redução das desigualdades sociais
e regionais, promoção do bem estar de todos, juntamente
com o constitucional dever estatal em preservar o meio
ambiente (artigo 225). Esse substrato constitucional brasileiro
exige um desenvolvimento que vá muito além dos aspectos
econômicos e que, nos internacionalmente difundidos dizeres
do Prof. Amartya Sen, prêmio Nobel da Economia, possibilite
o fortalecimento das liberdades substantivas de todo ser
humano.
Partindo dessas considerações e do disposto no art. 3º da Lei n.º
8.666/1993, com redação dada pela Lei n.º 12.349/2010, depreende-se o
dever atribuído à Administração para que adote critérios de
sustentabilidade nas especificações técnicas e práticas de sustentabilidade
em todas as fases do procedimento licitatório, verificando-se, para tanto, a
existência de disposições legais5 específicas, aplicáveis ou não a depender
do objeto licitado, tendo por exemplo o art. 7º, XI, da Lei nº 12.305, de
2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, que impõe a concessão de
prioridade para produtos reciclados e recicláveis e para bens, serviços e
obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo
social e ambientalmente sustentáveis.
Ainda que não decorram de legislação especifica, os critérios e
práticas de sustentabilidade podem e devem ser priorizados e justificados
tecnicamente à luz do Decreto n.º 7.746/2012, que regulamentou o artigo
3º, “caput”, da Lei 8.666/93. Constituem-se critérios de sustentabilidade
previsto no regulamento a serem considerados pelos órgãos licitantes,
dentre outros:
·
menor impacto sobre recursos naturais (flora, fauna, solo,
água, ar);
·
preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local;
·
maior eficiência na utilização de recursos naturais como
água e energia;
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·

maior geração de empregos, preferencialmente com mão
de obra local;
·
maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e
da obra;
·
uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos
naturais;
·
origem ambientalmente regular dos recursos naturais
utilizados nos bens, serviços e obras.
Em paralelo aos critérios constantes do Decreto n.º 7.746/2012 e
para o adequado tratamento ambiental da licitação, cumpre ainda à
Administração examinar a incidência, ao caso concreto, das diretrizes,
critérios e práticas de sustentabilidade previstas na Instrução Normativa
SLTI/MPOG n.º 01/2010, nos atos normativos editados por órgãos de
proteção ambiental e na legislação ambiental estadual e municipal.
O manual de Licitações Sustentáveis da AGU (2016) estabelece
três passos gerais a serem observados no procedimento para as licitações
sustentável, são eles:
1º PASSO: NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E A
POSSIBILIDADE DE REUSO/REDIMENSIONAMENTO OU
AQUISIÇÃO PELO PROCESSO DE DESFAZIMENTO
2º PASSO: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
PARA ESCOLHA DE BEM OU SERVIÇO COM
PARAMETROS DE SUSTENTABILIDADE
3º PASSO: ANÁLISE DO EQUILÍBRIO ENTRE OS
PRINCÍPIOS LICITATÓRIOS
No fluxo decisório para uma licitação sustentável, o gestor público
deve ser bastante cauteloso acerca da necessidade da contratação. Ainda
assim, entendendo pela essencialidade, precisará verificar a possibilidade
de reuso dos bens ou o redimensionamento dos serviços a serem licitados,
considerando a ordem de prioridade do art. 9º da Lei n.º 12.305/2010.
Ademais, existe ainda possibilidade de adquirir bens usados, provenientes
de outros órgãos, em conformidade com o Decreto n.º 9.373/2018.
Na fase de planejamento, as áreas técnicas responsáveis pela
elaboração dos instrumentos básicos da licitação (Projeto Básico, Termo
de Referência e/ou o Projeto Executivo) e instrução processual devem,
considerando sempre as necessidades da Administração na definição do
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seu objeto, verificar a existência de critérios, práticas e diretrizes de
sustentabilidade definidos na legislação e cujo o bem ou serviço seja
encontrável no mercado, resguardando-se o caráter competitivo do
certame. Destarte, a inclusão desses critérios e práticas deve ser feita de
forma clara e objetiva, justificando-se nos autos sua incidência, a fim de
preservar o caráter competitivo.
A licitação sustentável deve passar pelo filtro da análise do
equilíbrio entre os princípios licitatórios (sustentabilidade, economicidade e
competitividade), de forma que, em regra, um não deve se sobrepor ao
outro. Contudo, a sustentabilidade pode, de modo justificado, se sobrepor
aos outros princípios (economicidade e competitividade), desde que haja
justificativa idônea e comprovável no que tange a redução do impacto
ambiental.
Nos limites deste trabalho, seria impossível analisar e expor o
fluxo decisório para contratação de produtos específicos ou mesmo
abordar todas as particularidades a serem observadas no procedimento
das licitações sustentáveis, cabendo recomendar, para tanto, a leitura
integral do Guia Nacional de5 Licitações Sustentáveis, disponibilizado
eletronicamente pela CGU na sua página de internet, dada sua importância
como modelo de Governança Ambiental aplicado aos procedimentos
administrativos de contratação pública.
5. Considerações finais
A Governança Ambiental é um importante mecanismo para
fomentar a gestão socioambiental, seja no setor público ou privado, a partir
de melhorias no fluxo do poder decisório em conjunto com a sociedade,
sendo essencial para o sucesso das políticas públicas em matéria
ambiental. Nesse contexto, entre diversas outras medidas a cargo do
Poder Público para uma Governança Ambiental, destaca-se a adoção legal
de uma política de contratações públicas sustentáveis, a partir da Lei n.º
12.349/2010, que, alterando a redação do art. 3º da Lei n.º 8.666/93,
passou a incluir a promoção do desenvolvimento sustentável como um dos
objetivos da licitação.
Destarte, o instituto da licitação, à luz do princípio do
desenvolvimento sustentável, não mais se presta, tão somente, para
269
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 884 de 15/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

contratação de bens e serviços a um menor custo, ao passo em que o
referido princípio concede um espectro mais abrangente, servindo de
fundamento
para
finalidades
públicas
outras,
consagradas
constitucionalmente.
Não obstante os avanços normativos e a existência de um Guia
Nacional de Licitações Sustentáveis, a adoção de um procedimento de
licitação sustentável, em nossa experiência prática, ainda não se encontra
efetivamente implementada no âmbito da Administração Pública.
As incertezas da política brasileira acabam por atrasar o seu
processo de implementação, diante das constantes mudanças ao longo do
fluxo do poder decisório. O cenário de crise aliado aos costumes políticos
dificulta uma melhora na estrutura técnica-institucional dos órgãos
responsáveis pelo procedimento de licitação, o que inviabiliza a
consolidação de uma gestão ambiental. São fatores notórios: a falta de
pessoal efetivo e estável para construir uma cultura institucional de
Governança Ambiental e a ausência de capacitação para os poucos
servidores existentes. Acresce-se a isso o fato de que os setores técnicos
responsáveis pela instrução da licitação não criaram ainda um
compromisso real com as escolhas socioambientais, especialmente no que
tange a elaboração do documentos técnicos e pesquisa de mercado,
enquanto instrumentos indispensáveis a definição do bem ou serviço
objeto a ser licitado.
Sabe-se que toda mudança de paradigma, especialmente no
âmbito da Administração Pública, exige algum tempo para se tornar real, e
neste caso das licitações sustentáveis não seria diferente. O papel da
advocacia pública consultiva no procedimento de contratações públicas é
essencial para a consolidação de uma cultura socioambiental voltada a
implementação e divulgação das boas práticas de governança ambiental,
especialmente no que tange as licitações sustentáveis.
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RESUMEN: El ensayo presenta una mirada a la formación ambiental
mediada por las Tic, su adecuada ejecución incidirá en el conocimiento de
la educación ambiental para alcanzar el desarrollo sostenible, donde el
hombre-naturaleza y a fin de lograr la conservación de las condiciones
ambientales que requiere para su hábitat sin perjuicio del desarrollo de las
actividades económicas que lo impactan, necesita establecer los
mecanismos, medidas y procedimientos que permitan una convivencia
armónica de lo natural, de lo social y de lo económico. Se propone como
objetivo, demostrar la necesidad de la formación ambiental mediada por el
uso de las Tic, como la herramienta que incidirá en su irradiación para
alcanzar el desarrollo sostenible como parte de las políticas públicas de los
Estados. Son utilizados los métodos de análisis síntesis, inducción
deducción, y comparación jurídica.
Palabras claves: web 2.0, educación ambiental, formación ambiental,
cultura ambiental.
SUMARIO: Introducción. I. La formación jurídica ambiental, criterios
teóricos-jurídicos. II. La formación jurídica ambiental y el uso de las Tic. III.
Conclusiones. IV. Bibliografía.
I.

La formación jurídica ambiental, criterios teóricos-jurídicos

El proceso de la formación de la cultura jurídico ambiental se
considera como una dimensión de la formación integral de este profesional
como el proceso que parte de la consideración de que en una sociedad
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democrática, desde el sentido primogénito de ser la justicia, la equidad, la
solidaridad y la tolerancia a la diversidad, que aspira a elevar su cultura
ética de un nivel empírico, y del sentido común, a un nivel de reflexión
argumentativa y justificativa; por lo que cobra especial relevancia en este
contexto el abordaje de las causas de la crisis ambiental actual: el modo de
relación establecido por la sociedad industrial globalizada con el mundo
natural y las consecuencias adversas que genera el cambio climático en el
siglo XXI.
Ello se aprecia como guarda relación con los documentos aprobados
en la UNESCO, referidos a la década de la educación para el desarrollo
sostenible, como el Plan de Aplicación Internacional del Decenio de la
Educación para el Desarrollo Sostenible; donde el subsistema de
reconocimiento ambiental profesional condiciona la realización de la
educación en valores ambientales profesionales, como el proceso práctico
que materializa a partir de los subsistemas de valoración ambiental
profesional y de actuación ambiental profesional las propuestas de
prevención y/o mitigación de los
5 problemas ambientales en la concepción
“pensar globalmente y actuar localmente”.
Tanto la UNESCO como el PNUMA registran en su haber la creación
de la Comisión de Educación como los antecedentes del proceso a través
del cual se fue construyendo a nivel internacional la percepción sobre la
necesidad de incorporar la dimensión ambiental y su naturaleza de
carácter interdisciplinario en las universidades como entes formadores.
El PNUMA, en este contexto se estableció como el principal programa
de la ONU encargado de los temas ambientales, con la misión de dirigir y
alentar la participación en el cuidado del medio ambiente, para inspirar,
informar y dar a las naciones y a los pueblos los medios de mejorar
la calidad de vida sin poner en peligro la de las futuras generaciones. De
aquí la necesidad que la cuestión ambiental sea un tema pertinente en las
universidades en el proceso formativo, para ello reseñó:
… “las políticas de economía ambiental en el contexto del
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza deberán ser
compatibles con el Derecho Internacional; respetar la soberanía
nacional de cada país sobre sus recursos naturales, al tener en
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cuenta sus circunstancias, objetivos, responsabilidades, prioridades y
margen de acción con respecto a las tres dimensiones del desarrollo
sostenible” …
Para ello, se valora que la educación jurídico ambiental debe
desarrollarse permeando la misión de la universidad, sea para resguardar,
divulgar y desarrollar la cultura jurídico ambiental y no quedarse el jurista
solamente vinculado a las leyes, según se dispone en el Capítulo 36, de la
Agenda 21:
…“La educación es de importancia crítica para promover el desarrollo
sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar
cuestiones ambientales y de desarrollo, de acuerdo con los preceptos
de la ONU, para ser eficaz, la educación en materia de
medio ambiente y desarrollo debe ocuparse de la dinámica del medio
físico y biológico, y del medio socioeconómico y el desarrollo humano
(que podría comprender el desarrollo espiritual), integrarse a todas las
disciplinas y utilizar métodos académicos y no académicos y medios
efectivos de comunicación…”
Explica por qué se puede distinguir un gran número de corrientes en
el campo de la educación ambiental, enfocada al paradigma que asuma el
concepto de sistema para comprender y proyectar de manera sostenible la
relación hombre-naturaleza como reto que enfrenta la educación en lograr
un enfoque inter y transdisciplinario. Por ello, la toma de conciencia que se
advierte hoy en el mundo sobre la cuestión ambiental es la respuesta a lo
que el mundo se enfrenta, a causa del olvido centenario que hicimos como
integrantes del todo. Entonces, no se puede perder de vista el lugar que
ocupamos como un componente más de medio ambiente, debido a los
impactos que estamos en capacidad de efectuar en él.
Son analizados en este sentido para sentar pautas, los aportes desde
la academia de Leff (2002), centrados en la epistemología ambiental y
la ecología política, dentro de los procesos institucionales y movimientos
sociales en favor de la educación ambiental en América Latina y el Caribe,
donde se hace un estudio de la complejidad ambiental desde una
perspectiva crítica y analítica, rebasando los discursos políticos.
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En el análisis realizado se aprecia la posición de Celeiro (2012), quien
considera que la moral y la ética no nacen con el hombre, como
cristalizaciones y productos culturales no están encarnados en él, sino en
el mundo que los rodea; de esta forma, sólo en el proceso de asimilación él
adquiere los conocimientos, las capacidades, las habilidades y los
convierte en propios, y esto es posible cuando entra en relación con el
mundo a través de otras personas, lo cual, según Leontiev (1966), es
un proceso de educación.
Díaz (2011), desde su posición considera …“el Derecho como
totalidad compleja, se configura a partir de ramas independientes del
Derecho, que se excluyen y se complementan, se excluyen en tanto cada
una de esas ramas posee un objeto específico de protección y se
complementan en tanto no pueden ser advertidas sino en relación con las
otras ramas y contenidos vinculantes, que pueden encontrarse incluso
fuera de las disciplinas jurídicas, evidenciando el carácter totalizador del
Derecho y su estructura tridimensional, como ciencia, como rama y como
atributo de la personalidad”... 5
Por esta razón, Pérez-Jorge, Barragán-Medero & Molina-Fernández
(2017), refieren desde su postura que la educación ambiental, al ser
básicamente una cuestión actitudinal, se enfrenta a uno de los más difíciles
problemas didácticos; ¿cómo se aprenden los valores? ¿cómo se cambia
de actitud? No se trata de adoctrinar, de imponer los valores, sino de situar
al alumnado en condiciones de reflexionar y descubrir un sistema propio y
adecuado.
Dentro del ordenamiento jurídico cubano, en relación con lo abordado
desde el Derecho Internacional, en su reconocimiento, se aprecia a partir
del texto constitucional cubano de 1976, en el artículo 27, donde se regula
la protección ambiental, a partir de que:
…El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales
del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo
económico y social sostenible para hacer más racional la vida
humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de
las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los órganos
competentes aplicar esta política. Es deber de los ciudadanos
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contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del
suelo, la flora, la fauna y todo el rico potencial de la naturaleza...
A tales efectos, es el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio
Ambiente, el organismo de la Administración Pública de Cuba que
establece las coordinaciones correspondientes con el Ministerio de
Educación, el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Cultura,
con los medios de difusión, otros órganos y organismos, en relación con el
artículo 50, de la Ley No. 81 de 1997, Ley del Medio Ambiente, donde se
dispone que:
el Ministerio de Educación Superior garantizará la introducción
de la dimensión ambiental, a partir de los modelos del profesional y
de los planes de estudios de pre y postgrado y de extensión y
actividades docentes y extradocentes, dirigidas a la formación y el
perfeccionamiento de los profesionales de todas las ramas.
En el ordenamiento jurídico cubano, se constata como en la
Estrategia Ambiental Nacional (2016-2020), se recogen los principales
problemas ambientales, relacionados con: la degradación de los suelos, las
afectaciones a la cobertura forestal, la pérdida de la biodiversidad biológica
y de los ecosistemas, la contaminación, el uso del agua, y
el cambio climático. (CITMA). En este acto administrativo interno, se valora
como toma como punto de partida los problemas ambientales presentes en
las diferentes áreas como resultado del diagnóstico ambiental, las
fortalezas y debilidades que le permiten insertarse a través de diferentes
vías en la solución de los problemas ambientales, expresado en el
enunciado de su misión.
Para su contextualización, la Estrategia Nacional de Educación
Ambiental, emerge como el documento público, donde se dispone: en la
Educación Superior también se vienen haciendo esfuerzos, sobre todo en
las carreras cuyos perfiles están vinculados a los recursos naturales, y en
particular en algunos centros de formación de docentes y se han obtenido
significativos resultados en la investigación vinculada a la solución de
problemas ambientales.
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Entonces, la universidad cubana, tiene como objeto incidir en los
procesos de formación ambiental, teniendo en cuenta que para que
realmente se propicie el cambio de paradigma hacia el desarrollo
sostenible, no basta con que esta retome su papel de vanguardia en la
generación de pensamiento y en la formación de profesionales abocados a
la solución de los problemas de la sociedad, implica que se realicen
transformaciones internas de índole organizacional y de diseño
institucional.
En este sentido, la concepción que se presenta en el ensayo se
sustenta en fundamentos epistemológicos de esencia ética, sociológica,
jurídica y psicopedagógica, que resultan pertinentes y necesarios para el
nuevo constructo que se argumenta. Los referentes teóricos asumidos
como fundamentos son:
Desde lo ético, los presupuestos de la ética de orientación dialéctico
materialista concretados en los principios metodológicos de la unidad de la
conciencia moral y la conducta,5 la correlación entre el deber ser y el ser
como especificidad de la regulación moral, elementos que se significan y
desarrollan en el ensayo.
La indisoluble unidad de lo objetivo y lo subjetivo, lo material y lo
ideal, aparece visiblemente en el hombre en cuanto se le toma como sujeto
de la actividad; o sea, en la actividad humana aparecen en unidad los
componentes objetivos, materiales, sociales, por un lado y los espirituales,
subjetivos, individuales, siendo primarios los primeros.
Un fundamento necesario lo constituye la noción teórica de la
formación moral y la formación ética desde la postura de Celeiro (2012),
que permiten reconocer el proceso de formación ético-jurídica ambiental
como un proceso donde se entretejen armónicamente los rasgos y
peculiaridades de la formación moral y la formación ética del futuro
operador del Derecho desde su modo de actuación, posibilita la
apropiación las lógicas conexiones y distinciones que entre estos aspectos
existen y su vínculo esencial con una cultura jurídico ambiental, que a partir
de estas relaciones se van construyendo.
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En lo valorado, la comprensión teórica de la ética ecológica desde los
estudios de Leopold (2004), quien concibe desde su posición que la
agricultura como cuidado de la tierra y en su “ética de la tierra”, contribuye
significativamente esclarecer el desafío de integrar la ética ambiental
dentro la práctica científica y enseñanza de la ecología. La comprensión
aportada, constituye una filosofía ambiental sobre la reconexión no solo
con la diversidad de seres vivos, sino también con la diversidad de pueblos
y sus saberes puesto que, tal como las ciencias ecológicas, estos expresan
una íntima conexión entre las vidas e identidades humanas y la tierra
donde cohabitamos (Rozzi, 2001).
Por consiguiente, de acuerdo con la posición de Leopold (2004), una
ética de la tierra no puede evitar la alteración, el manejo y el empleo de los
recursos naturales, pero sí afirma su derecho a su continua existencia y,
por lo menos en ciertos lugares, a que su existencia continúe en un estado
natural. En suma, una ética de la tierra cambia el papel del homo sapiens:
de conquistador de la comunidad de la tierra al de simple miembro y
ciudadano de ella. Esto implica el respeto por sus compañeros-miembros y
también el respeto por la comunidad como tal.
Muchas de las decisiones respecto al uso de la tierra y la
biodiversidad, están amparadas por intereses y razones económicas, algo
que se pondera en los actores económicos en el Derecho Agrario cubano,
aunque en materia como es el caso de la del Derecho de la Propiedad
Industrial, donde no ponderan de manera adecuada el registro de las
patentes de invención, el uso de la marca y lema comercial, el uso de la
ecoetiqueta, al no existir una formación jurídica por su transversalidad de la
cuestión ambiental, incidentes en la comisión de los adversos ambientales
que inciden a nuestro parecer en la seguridad alimentaria. Elementos que
guardan relación con el Derecho Mercantil y la competencia de las
empresas.
Esta postura se fundamenta la pertinencia de integrar la problemática
ambiental, abarcando lo transversal e intertransversal, son retos educativos
presentes como realidades sociales en el contexto formativo desde la
dimensión ambiental con la que los autores del ensayo se afilian, por ser
más integradora con la relación sociedad-naturaleza y la conformación de
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una ética comprometida con la preservación ambiental incorporadas al
individuo, agravada con el cambio climático.
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Donde a criterio de los autores son necesarios los aportes de la
ciencia para su mitigación desde estudios integradores por la
multidimensionalidad de la cuestión ambiental. Ello sigue constituyendo un
reto aún sin soluciones para contribuir a su mitigación por los Estados
dentro de sus políticas públicas, que hoy en el siglo XXI un tema pertinente
sigue siendo las consecuencias del cambio climático.
Novo (2009), en este sentido refiere que los problemas como
el cambio climático están siendo relegados a un segundo plano debido,
entre otras causas, a la crisis económica, en una estrecha visión que oculta
la gravedad del cambio global que está experimentando el planeta. Por ello
las políticas públicas en este sentido van a potenciar el desarrollo, que
primero se llamó ecodesarrollo, después desarrollo endógeno y más
tarde desarrollo sostenible.
5

Desde lo jurídico se significa la pertinencia del principio
de prevención, como principio rector del Derecho Ambiental, reforzado con
el precautorio y el de legalidad, por cuya existencia se connota lo que se
denomina como daño permisible, y se precisa a través de él hasta dónde
se puede permitir el daño ambiental. Las bases jurídicas de la concepción
pedagógica que se presenta, se erigen sobre los fundamentos del Derecho
Ambiental y constituyen un llamado a la toma de conciencia, sobre
la emergencia ecológica, en la articulación de un proceso normativo e
institucional que desde un aparato legislativo establece como requisito
desde el control público ambiental con la inspección y la auditoría. Ramírez
& Antúnez (2017,2018)
Por ello, comprender las bases jurídicas en el contexto de la
educación ambiental, significa reconocer la necesidad de la
implementación de las herramientas de gestión como materialización del
principio de prevención con el objetivo de incorporar a los proyectos de
formación desde su ejercicio profesional. El principio de prevención es el
más importante dentro de los principios ambientales en los ordenamientos
jurídicos. Caferrata (2005), Antúnez (2016,2017)
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Para Berriz (1999), la educación ambiental se considera un tema
transversal asociado a todas las áreas del conocimiento y requiere un
enfoque globalizador e interdisciplinario, es un movimiento innovador cuyos
principios afectan a todos los componentes del proceso pedagógico, se
refiere a problemas que rebasan el ámbito del sistema educativo y que
afectan a toda la sociedad y es esencial en la formación de valores
requeridos para la conducta ciudadana.
Se justiprecia que, el sustento jurídico ambiental de la formación
favorece la interpretación de la educación jurídico ambiental como la
herramienta que tributa a la preparación de los operadores del Derecho en
la protección del entorno desde su modo de su actuación como profesional.
La educación jurídico ambiental como dimensión de la educación
ambiental, es un proceso continuo y permanente orientado al conocimiento
generalizado de los derechos y de las obligaciones que, en el proceso de
construcción y producción de conocimientos, de desarrollo de hábitos,
habilidades, y actitudes, como en la formación de valores jurídicos,
armoniza las relaciones entre los seres humanos, y de ellos con el resto de
la sociedad y la naturaleza, sobre la base de las categorías de lo justo y lo
injusto, lo legal e ilegal, lo legítimo o no que pueden ser estas relaciones en
un contexto histórico determinado, para propiciar la orientación de los
procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible
(Muñoz, 2008).
La educación jurídico ambiental busca la formación de una cultura
jurídico ambiental, sin embargo, las ciencias de la educación no se han
ocupado de este aspecto en profundidad de manera adecuada; no
obstante, sobre cultura jurídica o cultura de la legalidad se ha
particularizado el conocimiento de los derechos y de las obligaciones, de
las prácticas y costumbres a las que se les atribuyen en algunos sistemas
de derecho una función razonable y relevante en la vida colectiva, que
permita dar cumplimiento al principio de legalidad. Escasena (1990).
La educación jurídico ambiental, sobre el Derecho Ambiental en el
contexto de Latinoamérica, se reconoce como un entramado complejo de
doctrinas, que se va constituyendo como un conjunto de derechos que
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atraviesa a todo el sistema jurídico, tanto en su racionalidad formal como
en sus bases materiales, en sus principios axiológicos y en sus
instrumentos normativos. Demanda una transformación profunda del
régimen jurídico que sostiene a la racionalidad económica dominante;
implica una movilización de la verdad que fragua en nuevos fundamentos y
formas jurídicas. Zeledón (2001). Posición a la que nos afiliamos por ser
pertinente en el desarrollo del objetivo del ensayo.
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Se coincide con la postura de Cafferatta (2004), al considerar que el
Derecho Ambiental “reclama nuevos métodos, nuevas formas, nuevos
criterios de justicia, nuevas leyes [...] para resolver la problemática que
afrontamos; estos criterios saldrán de una interdisciplinariedad científica
que permita definir el quantum desde el punto de vista de las ciencias
exactas y naturales, para que el jurista pueda-inmerso en esa realidadresolver ‘lo justo de cada uno’.”
Es preciso sentar entonces posición que, la incorporación de la
dimensión ambiental constituye5 un recurso metodológico que permita la
integración al proceso formativo, un sistema de elementos ambientales
(conocimientos,
habilidades,
actitudes,
aptitudes
y
valores),
conscientemente diseñados y contextualizados, que en
como un ejemplo de gobernanza mundial y en el fomento
de concienciación de la sociedad hacia la necesidad de avanzar hacia un
desarrollo sostenible con nuevos modelos de comportamiento y
convivencia, para ello será necesario seguir profundizando en la educación
ambiental. Cuestión con la que se coincide en seguir realizando acciones
vinculadas a la formación ambiental.
A nivel global y regional, como novedad socio-jurídica hay una
revolución en materia de derechos humanos ambientales y de derechos de
la naturaleza. En consecuencia, Emmanuel Macron, presentó a la
Asamblea General de las Naciones Unidas el borrador del Pacto Mundial
por el Medio Ambiente (2017), este documento tiene como meta
convertirse en el tercer Pacto Internacional de Naciones Unidas, y
complementar el de los Derechos civiles y políticos, y el de los Derechos
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económicos, sociales y culturales. Algo pertinente para las acciones
de educación ambiental en los procesos de formación jurídico ambiental.
Desde la educación ambiental se parte del reconocimiento que
la educación ambiental como proceso formativo e el caso particular de la
formación de profesionales, debe efectuarse sobre la base de los objetivos
generales del modelo del profesional y concretarse en los objetivos de
cada año, componentes y disciplinas así como en las diferentes
actividades, para contribuir a la formación de un profesional capaz de
transformar su entorno.
En este sentido se pondera que en la formación ambiental podría ser
a través del turismo histórico de naturaleza, en la interacción en la sala de
lo económico del Tribunal Popular Provincial, en proyectos de investigación
de corte agroambiental, con una visión desde la teoría-praxis en la
formación jurídico ambiental.
La sistematización de las normas legales que articulan los diferentes
instrumentos jurídico-ambientales, favorecen el conocimiento general de
los derechos y de las obligaciones que, en el proceso de construcción y
producción de conocimientos, de desarrollo de hábitos, habilidades, y
actitudes, así como en la formación de valores jurídicos, armonizan las
relaciones entre los seres humanos, y con el resto de la sociedad y la
naturaleza, sobre la base de las categorías de lo justo y lo injusto, lo legal e
ilegal, lo legítimo o no, para propiciar la orientación hacia el desarrollo
sostenible a partir de valores como la justicia, responsabilidad, solidaridad,
disciplina y rigor profesional, humanismo, y honestidad en el proceso de
formación del estudiante de Derecho.
Se valora, que la educación jurídico ambiental debe ser vista como un
proceso educativo que integra el contenido de las categorías jurídicas
relacionadas con el medio ambiente, donde se establece una dialéctica
entre deberes y derechos que generen un conocimiento jurídico del
estudiante de Derecho, le permite sensibilizarse ante los problemas
ambientales y adoptar las herramientas para cumplir y hacer cumplir lo
regulado en el ordenamiento jurídico como un profesional con
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competencias, cuyos modos de actuación se correspondan con el
desarrollo de la educación científica del siglo XXI. (Antúnez, 2016).
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En consecuencia, la formación por competencias en el campo de lo
ambiental deberá, necesariamente, partir de aspectos teóricos
conceptuales y terminológicos específicos, sobre la base de programas
multidisciplinarios integrados para estar en condiciones de participar en
manera activa en las decisiones profesionales, por lo que es necesario
tener: algo que decir, voluntad de hacerlo, medios necesarios, información
adecuada, conocimientos sólidos y profunda responsabilidad. Estas
condiciones y decisiones deben ser integrales, y estar ajustadas a
diferentes niveles, es lo que se espera fomentar en la empresa pública
cubana en el sector agropecuario, a partir de los principios de seguridad
alimentaria y agricultura sostenible con la empresa de alta tecnología en el
Derecho Ambiental. (Antúnez, 2018).
Aunque en el siglo XXI pueda afirmarse que hay un Derecho
Ambiental Latinoamericano, con5 diferencias al Derecho Ambiental de otros
contextos, el que lo distingue a partir de su reconocimiento en los textos
constitucionales, en la concesión de los derechos que se le dio a la
naturaleza en las cartas magnas de Bolivia y Ecuador como sujeto.
Garantizan a los pueblos indígenas la conservación y el desarrollo de sus
formas tradicionales de convivencia y organización social, ello constituye
una expresión de la interculturalidad. (Antúnez & Díaz, 2018).
Peña (2017), significa desde sus estudios que la constante en los
sistemas jurídicos, es que todavía no hay un reconocimiento expreso del
estatus de sujeto de derecho a la naturaleza, es que cualquier persona
pueda ejercer su representación adecuada a través de esquemas de
legitimación procesal amplia en defensa de intereses supraindividuales, y a
la vez, pueda solicitar a través de la pretensión procesal, la conservación y
recomposición del ambiente. Desde una óptica estrictamente jurídica, los
derechos de la naturaleza no representan un avance sustantivo ni
procesal, para la evolución del Derecho Ambiental contemporáneo.
A partir de la postura anterior, se razona que otro elemento a
ponderar estará en la clave del éxito del Acuerdo tomado en París en el
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2017, residirá en la implicación de toda la comunidad internacional
integrador y la dimensión del proceso docente educativo. Se estructura en
una organicidad interna y en una dirección coherente en la que participan
todos los sujetos implicados en el proceso de formación jurídico ambiental
y en el que las influencias educativas solo adquieren verdadero significado
cuando son asumidas por él, cuando alcanzan un auténtico sentido y valor
individual, y se incorporan como rasgos y/o cualidades de su personalidad
que regulan su comportamiento y posibilitan que este pueda operar con los
saberes adquiridos, por lo que su resultado se concreta en la formación
ambiental del futuro jurista en su modo de actuación en el escenario que
interactúe.
La educación ambiental constituye un aspecto de la formación integral
del alumno, de ahí su carácter de dimensión, sus contenidos están de
manera implícita o explícita en contenidos de los diferentes aspectos que
conforman la formación integral, por ello, además, se considera que tiene
un carácter multidimensional.
Se asumen los postulados de Parada (2007) referidos a la formación
ambiental como resultado de un proceso de adquisición de conocimientos,
desarrollo de habilidades, hábitos de conductas y apropiación de valores,
comprende la formación de actitudes ambientales, y se expresan en el
comportamiento social del alumno en los diferentes espacios de la vida
cotidiana.
Se toma, la noción de formación ambientalista de Pérez (2008), al
reconocer desde su posición que la educación ambiental como un
problema social, de naturaleza cognitiva que, por tanto, remite a la
apropiación de lo ambientalista por los estudiantes desde su proceso
formativo, y transversalizado por la sostenibilidad del desarrollo desde una
visión ética que implica, compromiso y responsabilidad social en relación
con la naturaleza, con su explotación solidaria.
Está claro, que en la visión para el año 2020, recogida en el
documento “Educación Superior en el Siglo XXI: Líneas estratégicas de
desarrollo”, señala que las IES deben haber:
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… “incorporado a los programas docentes elementos formativos
orientados a fortalecer la comprensión del entorno social y natural, el
desarrollo sustentable, los derechos humanos, la educación para la
democracia, la cultura para la paz y la tolerancia…”
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La cultura ambiental, como expresión concentrada de la actividad
humana en relación al medio ambiente natural o construido, constituye una
preocupación de la Educación Superior aun y cuando no necesariamente
encauce sus procesos formativos con la intencionalidad de predeterminar
al sujeto con una educación en valores de respeto al medio ambiente,
aunque de forma espontánea ha venido cimentándose este valor a partir
de la formación de habilidades y procedimientos interpretativos con
relación al medio ambiente.
En la educación ambiental, la noción de “incompletud” que se aporta
desde la ecología de saberes es sumamente relevante, e implica asumir
que la educación ambiental nace de las entrañas mismas de la crisis
ambiental y se deberá “mover”, 5en el sentido de construir conocimiento, en
un contexto cultural caracterizado por el fin de las certidumbres y la
aceleración de los tiempos de duración del conocimiento. Lo digital es el
entorno por excelencia donde el conocimiento actual se crea y se
distribuye, permite un crecimiento exponencial de información.
Desde lo sociológico, son asumidos los fundamentos de la Sociología
de la Educación en la que se explica la educación como función de la
sociedad, donde se enmarca el papel de la educación como institución
social donde tiene lugar la formación del profesional. Los postulados de
esta naturaleza, desarrollados en sus estudios por Blanco (2002), ubican a
la universidad como la institución escolar en un lugar central en los
procesos de educación socialmente institucionalizados como un sistema de
influencias sobre los procesos de asimilación con carácter intencional,
sistemático y especializado. De manera particular la concepción de las
funciones formativas del educador, enfocadas desde la perspectiva de sus
tareas básicas, están centralizadas en dos grandes campos: la instrucción
y la educación, en tanto el proceso de formación que se concibe en el
contexto universitario parte de la dialéctica de lo instructivo y lo educativo
mediado por lo orientador, tal y como se concibe en el ensayo.
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Desde lo psicopedagógico, son refrendados los postulados del
enfoque socio-histórico cultural desde la postura de Vigotsky (1987), y sus
continuadores, al reconocer que las funciones psíquicas superiores son un
producto de la apropiación de la experiencia histórico-social y se
encuentran en los objetos y fenómenos que, a su vez, constituyen síntesis
del decursar histórico de la humanidad; o sea, la apropiación constituye el
mecanismo fundamental por el cual se produce el desarrollo psíquico
humano.
Según esta teoría, las estructuras formales de la mente se forman
como producto de la apropiación del bagaje cultural producido por la
evolución histórica de la humanidad que se transmite en la relación
educativa; estas se comunican de generación en generación e implican
contenidos, conocimientos, junto a formas, estrategias, modelos de
conocimiento, que el individuo capta, comprende, asimila y practica; por
esto se resalta el valor de la instrucción y se le da gran peso a la actividad
tutorada.
Del modelo de orientación educativa (Suárez & Del Toro, 1999) se
asumen los postulados que refrendan la orientación desde su función
preventiva, como una relación de ayuda que implica el desarrollo de las
potencialidades de cada sujeto a través del diálogo y de un amplio proceso
interactivo.
Desde el reconocimiento de estas autoras consultadas, sobre la
orientación educativa como un proceso con carácter estratégico, sistémico,
metodológico y educativo se significa su sentido potenciador en el
desarrollo de la subjetividad del futuro operador del Derecho y
particularmente en la apropiación de los contenidos jurídico ambiental, a
través del proceso interactivo que tiene lugar en el contexto de su
formación inicial.
Se reconoce, que el proceso de formación jurídico ambiental como un
tipo especial de orientación educativa encaminada a desarrollar los
recursos personales del sujeto como herramientas para la comprensión del
sentido jurídico ambiental del ejercicio profesional del jurista desde su
modo de actuación como juez, fiscal, abogado, asesor, o consultor jurídico.
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El enfoque desarrollador del aprendizaje elaborado y desarrollado
porCastellanos, et al. (2002), el aprendizaje lo concibe como un proceso
que ocurre a lo largo de toda la vida y que se da en diferentes espacios, en
él se cristaliza la dialéctica entre lo histórico-social y lo individual-personal y
supone el tránsito de lo externo a lo interno, de lo inter a lo intra
psicológico, de la regulación externa a la autorregulación, posee un
carácter intelectual y emocional y es un proceso de participación,
colaboración e interacción.
Se pondera que estos fundamentos son pertinentes y permiten en la
concepción que se presenta cualificar y caracterizar el aprendizaje jurídico
ambiental del profesional como desarrollador desde su modo de actuación.
Este fundamento pedagógico general se concreta en la postura de Álvarez
(2001) que refrenda a la pedagogía como ciencia que estudia la formación,
en general, y que, por tanto, permite dirigir científicamente este proceso
para alcanzar altos niveles de calidad y excelencia.
En consecuencia, la concepción
pedagógica de la formación jurídica
5
ambiental se estructura como un todo, cada componente se interrelaciona
con el otro en la expresión dialéctica de lo general y lo singular a través de
lo particular y de las relaciones entre el todo y las partes, ello permitirá
conformar el modelo pedagógico de formación ambiental de los
estudiantes de Derecho.
II.
La formación jurídico ambiental con el uso de las Tic
Se ha demostrado que una propuesta de enseñanza innovadora es a
través de la implementación de las herramientas tecnológicas de la Web
2.0, para fortalecer con ello la educación ambiental y su mejor
comprensión, donde a través de estos recursos, se pretende mejorar el
aprendizaje en los educandos con la utilización de las Tic en los nuevos
escenarios educativos.
Su incorporación, son sinónimo de modernización, calidad,
productividad, mejores servicios y apoyo a los procesos educativos; en la
educación surge la necesidad cada vez mayor del uso de la información en
las instituciones de la educación superior en el siglo XXI. Las Tic forman
parte fundamental de la sociedad del conocimiento. Su uso ha propiciado
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cambios en el modo en que las personas trabajan, se relacionan y
aprenden. Conforman entornos de aprendizaje novedosos que brindan
nuevas formas de leer y escribir, de aprender y de enseñar en los actuales
escenarios educativos universitarios mediados por las tecnologías (Pérez &
Tellería, 2012), (Trejo & Marcano, 2013).
Al respecto, Jonassen (2000), señala la fortaleza que tiene integrar a
la educación ambiental a las Tic, indica que estas herramientas nos
ofrecen nuevas formas en desarrollar el aprendizaje, lo que permitirá que el
alumno posea experiencias y escenarios que le faciliten su propia
construcción del conocimiento, usarlas como medio de búsqueda,
comunicación, participación y expresión.
Lozano (2011), considera que las Tic pueden ser utilizadas como
herramientas didácticas al servicio del aprendizaje, se convierten en
recursos del aprendizaje y del conocimiento para el estudiante. En este
sentido la implementación de las Tic en la enseñanza de la educación
ambiental, tienen un papel primordial en los escenarios educativos, implica
la incorporación de estas tecnologías al proceso del mismo de enseñar el
conocimiento complejo. Pero en tanto la complejidad es esencia y
condición constitutiva de las interacciones recíprocas entre la naturaleza y
la sociedad, los entornos virtuales, lejos de extrañarnos o alejarnos de esa
realidad, deben servirnos para volver a ver “el lugar donde habitamos” con
otros ojos (Corbetta, et al. 2012).
La educación ambiental y las Tic, complementan los elementos
teórico-práctico y desarrollan en el educando habilidades, destrezas y
conductas que propician el alumno haga suyos los conocimientos sobre el
medio ambiente, la sustentabilidad, su uso en beneficio del ambiente,
descubra nuevas herramientas que le permitirán contribuir al mejoramiento
de la relación hombre-naturaleza; lo que consecuentemente formará
ciudadanos más responsables y conscientes del cuidado de la naturaleza.
Para lograr una educación ambiental sustentable con el uso de las Tic,
será necesario conocerlas, para usarlas en beneficio y alcanzar mayor
cultura ambiental.
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En este orden de análisis, se aprecia como en la actual sociedad del
conocimiento, el sistema educativo debe favorecer la formación continua y
permanente de los docentes de la educación superior, a fin de responder a
las necesidades, los intereses y retos del estudiante. Pero para lograrlo,
será necesario facilitar el acceso a Internet en cualquier sitio, a fin de
promover el aprendizaje y la formación mediada por tecnologías. Será
necesario para su consecución fortalecer un aprendizaje continuo a lo largo
de
la
vida
del
profesorado
y
profesionales,
para
potenciar competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales ante
los avances tecnológicos.
Cabero & Llorente (2005), informan que entre las palabras que han
prevalecido a finales del siglo XX y los comienzos del XXI, se encuentra la
del “medio ambiente” y “tecnologías de la información”. El cuidado y
respecto por el medio ambiente se ha convertido en un valor significativo
en la sociedad, impregnando sus sistemas educativos, y ello posiblemente
como consecuencia del aumento demográfico, del imparable consumismo,
del agotamiento de recursos 5 que parecían inagotables, del aumento
exponencial de los residuos, de la imparable contaminación, y de las
transformaciones en los valores que se está produciendo en la esfera
humana. Ya en la carta de Belgrado formulada en 1975, se hablaba que el
individuo debería ser formado en un mínimo de competencias y
capacidades ambientales.
Murga et al. (2011), afirman que dentro de las investigaciones que se
han realizado en el campo de las Tic y la educación ambiental se
encuentra la de “Mapas conceptuales con Cmap Tools” en la enseñanza
universitaria de la educación ambiental, se notifica una experiencia exitosa
en la UNED (España), en dos materias de la Licenciatura de Pedagogía
que imparte la Facultad de Educación: “Educación Ambiental” y “Desarrollo
Sostenible, sus implicaciones sociales y educativas”.
Salinas, et al. (2016), afirman la necesidad de la formación de las
nuevas generaciones en lo referente al cuidado de medio ambiente,
recomiendan la inclusión de ésta temática en el currículo. Plantean que es
necesario formar individuos responsables y conscientes del cuidado del
medio ambiente en pro de una explotación racional de los recursos
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naturales, es indispensable para que la sociedad futura pueda encontrar el
equilibrio natural y entonces sí poder hablar de sociedades sustentables
que vivan en armonía con la naturaleza y sus recursos. Los autores
señalan que el uso de tecnología favorece y es de ayuda para gestionar las
actividades académicas, lo cual requiere de un adiestramiento y
capacitación docente.
Se aprecia en el ensayo que algunos de los recursos tecnológicos
que pueden ser utilizados en la formación ambiental son el video
educativo, la multimedia, los blogs, las wikis, las bibliotecas virtuales, y la
internet. En la Web 2.0, podemos también encontrar aplicaciones que
pueden contribuir a la irradiación de la educación ambiental con el uso de
plataformas como Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, entre otras; estas
abren canales interesantes en relación a la cuestión ambiental, que pueden
ser con sucesos acontecidos en el propio territorio, en la palestra nacional
o en otros contextos foráneos. Se reflexiona que será necesario dar paso a
modelos pedagógicos innovadores, con la fortaleza de la utilización de las
redes sociales en los escenarios educativos, para crear, organizar y
compartir contenidos en el tema relacionado con la educación ambiental,
para gestionar su propio aprendizaje por los estudiantes.
III.

Conclusiones

La incorporación de las Tic es un fenómeno social heterogéneo,
provoca cambios en el acceso al conocimiento, lo que repercute en el
quehacer humano en su cultura. El hecho de no tener acceso a las mismas
dificulta la igualdad de oportunidades y genera una importante brecha
cultural, económica y social, en contradicción con el derecho de acceso a
la información como un derecho humano, en especial la protección
ambiental.
Las Tic son herramientas que irradian las actividades formativas en la
educación ambiental, favoreciendo con ello la formación jurídico ambiental
en atención a los nuevos escenarios educativos mediados por las Tic, para
potenciar competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales ante
los avances tecnológicos, ello genera valores agregados.
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Los recursos tecnológicos que pueden ser utilizados en la formación
jurídico ambiental son el video educativo, la multimedia, los blogs, las wikis,
las bibliotecas virtuales, internet. En la Web 2.0, como aplicaciones que
pueden contribuir a la irradiación de la educación ambiental con el uso de
plataformas como Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, entre otras; estas
abren canales interesantes en relación a la cuestión ambiental.
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IGOR DE ANDRADE BARBOSA [1]
RESUMO: O presente artigo visa analisar as principais dificuldades na
concretização de políticas públicas de proteção a mulher, identificando os
avanços necessários para a adoção efetiva das ações no combate à
violência doméstica. Para alcançar os objetivos propostos utilizou-se da
pesquisa teórica bibliográfica, a partir de leis, artigos, doutrinas e demais
documentos relacionados ao tema para dá maior ênfase ao
desenvolvimento do projeto. Com base nos resultados a principal
dificuldade identificada para uma maior proteção da vítima de violência
doméstica diz respeito a consolidação das medidas previstas na Lei Maria
da Penha, bem como a prática de ações na prevenção e proteção da
mulher. Assim, todos esses entraves podem ser rompidos a partir do
fortalecimento das redes de atenção resultando em maior eficácia da lei,
convertendo obstáculos em reais melhorias para as mulheres.
Palavras-Chave: Estado democrático de direito, Lei Maria da Penha,
Eficiência.
ABSTRACT: This article aims to analyze the main difficulties in the
implementation of public policies to protect women, identifying the
necessary advances for the effective adoption of actions in the fight against
domestic violence. In order to reach the proposed objectives,
bibliographical theoretical research was used, based on laws, articles,
doctrines and other documents related to the theme to give greater
emphasis to the development of the project. Based on the results, the main
difficulty identified for the greater protection of the victim of domestic
violence concerns the consolidation of the measures provided for in the
Maria da Penha Law, as well as the practice of actions in the prevention
and protection of women. Thus, all of these barriers can be broken by
strengthening the networks of attention resulting in greater effectiveness of
the law, converting obstacles into real improvements for women.
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1. INTRODUÇÃO
A Lei Maria da Penha, nasceu no Brasil por intermédio do clamor
social feminista, e tem como principal objetivo assegurar às mulheres
agredidas o acesso à proteção contra agressões físicas, morais e
psicológicas em seus lares.Também tem por finalidade reparar os danos
resultantes da violência sofrida, através das medidas de proteção,
viabilizando amparar as muitas mulheres, afim de que não tenham medo
de denunciar as agressões.
É fato que a mulher ainda se encontra vulnerável, diante do
patriarcalismo e o machismo enraizados na sociedade brasileira. São
muitos os fatores que impedem a efetivação e a eficácia da lei Maria da
penha. A consolidação das políticas elencadas na lei estão longe de serem
alcançadas pois necessário é uma maior participação do estado.
5

Assim o presente trabalho vem demonstrar a importância da Lei nº
11.340 de 2006, bem como sua finalidade, que busca romper com o ciclo
da violência e com dogmas impregnados na história, abordando sua
aplicabilidade por meio dos mecanismos que visam coibir a pratica de
violência doméstica e apontar os principais obstáculos a serem superados
na garantia do direito da mulher.
Para alcançar os objetivos propostos será utilizado como fonte de
estudo a pesquisa teórica bibliográfica, a legislação pátria vigente
bemcomo os conceitos e apontamentos trabalhados pelos doutrinadores
acerca do tema apresentado.
2. A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A RAIZ PATRIARCAL E MACHISTA NO
BRASIL
Mesmo após as evoluções sociais, o Brasil ainda continuou sendo
um país que guarda a herança patriarcal e machista, isso porque esses
dogmas continuam sendo reiterados pela sociedade e fazendo parte da
narrativa social desde a colonização, gerando diversos tipos de violência
no seio familiar e conjugal.
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O comportamento machista também é
fatores que podem desencadear uma crise
alcoolismo, uso de entorpecentes, e o ciúme,
vezes irreversíveis, como traumas psicológicos,
morte.

associado com alguns
de violência como o
gerando danos muitas
físicos e até mesmo a

Para Nucci (2013, p. 609) a violência significa, em linhas gerais,
qualquer forma de constrangimento, que pode ser moral ou através do
uso da força física, tendo o homem em seu subconsciente a ideia de
superioridade e que sua companheira deve ser submissa a ele, não
podendo ser contrariado ou mesmo aborrecido, caso contrário, acham-se
no direito de manipular ou agredir suas parceiras psicologicamente ou até
mesmo fisicamente para se impor.
Esse não é um assunto isolado, mas um tema que é abordado no
Brasil a bastante tempo, pois antigamente o Estado não podia interferir
nos conflitos ocorridos na intimidade da unidade família, o que perdurou
por bastante tempo, abstendo-se de qualquer relato de violência
doméstica, justamente pelo pensamento patriarcal e machista presente
na época, sendo até mesmo compreendido pela sociedade.
3. OS DIREITOS DA MULHER NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO
No século XIX a mulher brasileira era considerada como um sexo
frágil, tinha sua atuação relacionada ao lar, era reprimida aos padrões
sócias e considerada incapaz, uma vez que ainda vigorava a cultura
patriarcal onde apenas os homens eram tidos como cidadãos, o chefe da
família que exercia o “pátrio poder” onde lhe era garantido o direito de
anular o casamento e decidir se a mulher iria trabalhar ou não, pois a
mesma deveria obter autorização para tal.
Entretanto, este cenário aos poucos foi mudando, o advento da
nova constituição de 1988 já no século XX, foi considerado o marco inicial
referente as políticas públicas voltadas para as mulheres, que buscou
ampliar o pensamento sobre o papel feminino na sociedade, a qual
suscitou a independência das mesmas, instituindo-as como capazes para
exercerem seus direitos como cidadãs. Dispôs ainda sobre a discriminação
feminina e a igualdade de gênero, que no final desde século, mesmo que
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de forma vagarosa foram sendo percebidos através da inserção da mulher
no mercado de trabalho.
Destarte, o século XX foi marcado pelas conquistas sociais, civis e
políticas e por meio delas a mulher se manteve firme na finalidade de
alcançar de fato a igualdade de direitos, conquistando o direito de ser
responsáveis por suas decisões.
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Mesmo após a constituição, ainda vigorava o código civil de 1916,
reafirmando a cultura patriarcal onde apenas os homens eram tidos como
cidadãos, o chefe da família que exercia o “pátrio poder” onde lhe era
garantido o direito de anular o casamento e decidir se a mulher iria
trabalhar ou não, pois a mesma deveria obter autorização para tal.
Toda via em 2002 com o surgimento do novo código civil,
promulgado pela lei 10.406/2002, a igualdade entre homens e mulheres
adquiriu um novo rumo. E dessa vez o legislador atentou-se a equipara
ambos os sexos, buscando alcançar a igualdade de direitos já defendida
pela constituição.
5

Com tudo isso o movimento de mulheres que sofriam casos de
violência no âmbito familiar, se fortaleceu na busca por amparo legal
diante das situações vivenciadas, que somente em 2006, em pleno século
XXI obtiveram a Conquista da lei 11.340 que as assegurou juridicamente.
4. A LEI Nº 11.340/06 COMO MEIO DE PROTEÇÃO ÀS
MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA.
A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 popularmente conhecida
como Lei Maria da Penha, é fundada nos precedentes históricos da Sr.ª
Maria da Penha, no qual fora o ponto de partida para a concepção desta
lei. Os fatos primordiais ocorreram na cidade de Fortaleza no estado do
Ceará, no ano de 1893, onde Maria da Penha Maia Fernandes uma
farmacêutica aposentada, era casada até então com Sr. Marco Antônio
Heredia Viveiros, que era um professor universitário que tentou por duas
vezes ceifar a vida da Sr.ª Maria da Penha.
Na primeira ocasião o Sr. Marco Antônio, com uso de arma de
fogo, disparou um tiro nas costas dela enquanto dormia e logo após
simulou a história de que sua residência havia sido assaltada. Contudo a
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Sr.ª Maria da Penha conseguiu sobreviver, entretanto, além das lesões
sofridas à mesma ficou paraplégica.
Não obstante, o Sr. Marco Antônio após a recuperação da Sr.ª
Maria da Penha arquitetou um novo atentado contra ela, desta vez, tentou
eletrocutá-la no banheiro. Conquanto, não satisfeito, manteve-a em cárcere
privado em sua própria residência.
Diante dos acontecimentos, com ajuda de familiares, obteve uma
autorização judicial para abandonar o lar e a vida conjugal, em companhia
de suas duas filhas menores no mês de outubro daquele ano. Logo após a
Sr.ª Maria da Penha manifestou-se denunciado seu ex-companheiro para
as autoridades comunicando toda a situação vivenciada.
Devido as manifestações o Sr. Marco Antônio fora condenado,
porém, valendo-se dos recursos processuais contra as decisões
condenatórias do Tribunal do Júri, conseguiu manter-se em liberdade.
Diante da impunidade da justiça brasileira, a Sr.ª Maria da Penha contou
com a ajuda de ONGs para enviar seu caso para a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (OEA), que, pela primeira vez, acatou
uma denúncia de violência doméstica.
Em 2001 a Comissão condenou a República Federativa do Brasil
por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica
contra as mulheres. Dentre as punições, havia a recomendação de criação
de uma legislação adequada a esse tipo de violência. Desta forma, o caso
da Sr.ª Maria da Penha foi elementar para a resolução de casos de
violência doméstica no âmbito de proteção dos direitos humanos.
Mediante os fatos, foram apresentados diversos projetos de lei
que versavam sobre a violência doméstica, entretanto, foi apenas em 2004
com o Projeto Lei nº 4559/2004 que deu origem a então conhecida “Lei
Maria da Penha” em homenagem à luta desta mulher, que batalhou
arduamente por seus direitos diante da impunidade de seu ex-marido.
A Lei Maria da Penha foi um marco histórico na legislação
processual penal brasileira, de acordo Fernandes (2015, p. 01) essa lei
rompeu com a noção de que o processo tradicional era suficiente para que
a mulher vencesse séculos de inferioridade, discriminação e violência.
Essas relações sociais de afeto ou familiares,
palco de abusos e inúmeras formas de violência, não
podem ser reguladas unicamente por normas morais,
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sob pena de se perpetuar a violência em prol da
manutenção da família. Assim, a Lei Maria da Penha
transpôs a violência contra a mulher do âmbito
privado para o público, criando normas jurídicas
dotadas de efetividade. (FERNANDES. 2015, p. 40)
Para Fernandes (2015, p. 42) a Lei n. 11.340/2006 definiu a
posição jurídica da vítima e criou esse instrumento de tutela, um sistema
interdisciplinar de enfrentamento e prevenção a? violência. Esta medida
legal criou mecanismos para coibir, punir e erradicar a violência no âmbito
doméstico e familiar, dispondo ainda, sobre a criação dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher estabelecendo medidas de
assistência e proteção às mulheres nestas situações, no intuito de
promover a pacificação social.
Nas palavras de Bianchini, (2016, p. 30) a preocupação da lei
encontra-se ancorada no § 8o do art. 226 da Constituição Federal, na
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a
Mulher, na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher, onde5ambas foram objeto de análise do item 10,
todos ratificados pela República Federativa do Brasil,
Em seu artigo 5º e demais incisos, esculpe desde de logo quando
se configura violência doméstica e familiar contra a mulher como sendo
qualquer ação ou omissão que lhe cause algum dano, seja físico,
psicológico ou mesmo patrimonial.
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura
violência doméstica e familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial
I - No âmbito da unidade doméstica,
compreendida como o espaço de convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar,
inclusive as esporadicamente agregadas;
II - No âmbito da família, compreendida como a
comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados, unidos por laços naturais,
por afinidade ou por vontade expressa;
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III – Em qualquer relação íntima de afeto, na qual
o agressor conviva ou tenha convivido com a
ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo
único. As
relações
pessoais
enunciadas neste artigo independem de orientação
sexual.
Na concepção de Bianchini, (2016, p. 34) além da violência ter por
base uma questão de gênero, existe ainda a exigência para que Lei Maria
da Penha tenha incidência que é a existência de uma relação íntima de
afeto, como demonstrado no artigo 5º da lei.
Ou seja marido, namorado ou ex-marido, avô, pai, tio e filho estão
todos inclusos no rol de possíveis agressores, pois a relação intima de
afeto compreende a todos que venham residir sobre o mesmo teto e
mantenham uma relação de afeto no âmbito familiar.
Conforme Fernandes (2015, p.57) a Lei Maria da Penha não
contém um rol de crimes de violência doméstica, mas sim a referência as
formas de violência praticadas contra a mulher, dada a sua condição
peculiar. No artigo 7º e demais incisos, demonstra as formas que essa
violência pode se apresentar:
Art. 7º São formas de violência doméstica e
familiar contra a mulher, entre outras:
I - A violência física, entendida como qualquer
conduta que ofenda sua integridade ou saúde
corporal;
II - A violência psicológica, entendida como
qualquer conduta que lhe cause danos emocional e
diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise
degradar ou controlar suas ações, comportamentos,
crenças
e
decisões,
mediante
ameaça,
constrangimento,
humilhação,
manipulação,
isolamento,
vigilância
constante,
perseguição
contumaz,
insulto,
chantagem,
ridicularizarão,
exploração e limitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação;
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III - A violência sexual, entendida como qualquer
conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a
participar de relação sexual não desejada, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a
induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer
modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar
qualquer método contraceptivo ou que a force ao
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição,
mediante
coação,
chantagem,
suborno
ou
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de
seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - A violência patrimonial, entendida como
qualquer conduta que configure retenção, subtração,
destruição parcial ou total de seus objetos,
instrumentos de trabalho, documentos pessoais,
bens, valores e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os destinados a satisfazer suas
5
necessidades;
V - A violência moral, entendida como qualquer
conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
Determinou ao poder público em seu §1º do artigo 3º, desenvolver
políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito
das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão e no §2º incluiu a família à sociedade na responsabilidade para a
efetivação do exercício dos direitos enunciados no caput deste, quais
sejam:
Art. 3o Serão asseguradas às mulheres as condições
para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao
acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária.
Logo se faz inegável admitir a importância da lei na representação
dos direitos da mulher, promovendo resultados positivos à estrutura
jurídica, lidando não apenas com a participação do poder público mais
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também com as relações sociais privadas, pretendendo assegurar todos os
direitos.
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4.1 DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR
A presente lei tem por finalidade garantir a segurança
resguardando todos os direitos adquiridos e presentes na constituição. E
para proteger a integridade física e a saúde da mulher e de seus
dependentes, em casos de violência doméstica e risco iminente de morte a
mesma será encaminhada as casas-abrigo que são lugares segurarmos
que oferecem moradia protegida e atendimento integral.
É um serviço de caráter sigiloso, no qual as usuárias permanecem
por um período determinado, durante o qual deverão reunir condições
necessárias para retomar o curso de suas vidas.
Do mesmo modo as delegacias especializadas de entendimento as
mulheres (DEAMS) serão criadas para o acolhimento especializado, de
caráter preventivo, realizando a apuração e a investigação e o
enquadramento legal do agressor, respeitando os princípios da legalidade,
impessoalidade, garantindo a eficiência no atendimento, necessários a
eficácia da lei.
Igualmente serão ofertados atendimento que visam proteger a
integridade física nos hospitais, unidades básicas de saúde, instituto
médico legal (IML), prestando assistência médica e orientando sobre a
prevenção de possíveis agravos resultantes dos abusos e maus tratos.
4.2. A COMPETÊMCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCEDIMENTO
DE APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA
A jurisdição é uma atividade que depende da iniciativa da parte não
sendo admitido ao juiz agir de ofício. Porém, há situações em que o Estado
não pode se ficar inerte, por isso admite a atuação de instituições
integrantes de sua estrutura política.
Segundo DIAS (2016, p.110) em sede de violência doméstica a Lei
Maria da Penha (Lei 11.340/06) determina a participação do Ministério
Público tanto nas ações cíveis como nas criminais. Dispõe de legitimidade
para agir como parte na condição de substituto processual (19 § 3.º e 37) e
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como fiscal da lei (25 e 26 II). Deve ser intimado das medidas protetivas
aplicadas (22 § 1.º), podendo requerer outras providências ou a
substituição por medidas diversas (19 § 3.º).
Quando a vítima manifestar interesse em desistir da
representação, o promotor precisa estar presente na audiência designada
para tal fim. Pode requerer a prisão preventiva do agressor. Igualmente lhe
cabe exercer a defesa dos interesses e direitos transindividuais. Deve
manter cadastro dos casos de violência doméstica (26 III).
Boletim Conteúdo Jurídico n. 884 de 15/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Art. 25. O Ministério Público intervirá, quando não for
parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência
doméstica e familiar contra a mulher.
Art. 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de
outras atribuições, nos casos de violência doméstica e
familiar contra a mulher, quando necessário:
I - Requisitar força policial e serviços públicos de saúde,
de educação, de assistência social e de segurança, entre
5
outros;
II - Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares
de atendimento à mulher em situação de violência doméstica
e familiar, e adotar, de imediato, as medidas administrativas
ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades
constatadas;
De acordo Dias (2016, p.107) o direito de agir do
Estado é o que legitima o Ministério Público na promoção na
defesa dos interesses e direitos transindividuais nos
procedimentos de aplicabilidade da lei Maria da penha. E na
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis
conforme o CPC/16.
4.3 AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
Na elaboração do rol das medidas protetivas que
obrigam o agressor, levou-se em consideração as agressões
que o perpetrador usualmente emprega para paralisar a
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vítima e dificultar sua legítima defesa diante do cenário de
violência
De acordo com o artigo dezenove e demais
parágrafos da lei, as medidas protetivas de urgência poderão
ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público
ou a pedido da ofendida, onde poderão ser concedidas de
imediato, independentemente de audiência das partes e de
manifestação do Ministério Público.
Essas medidas podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, e de igual forma ser substituídas a
qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os
direitos reconhecidos na Lei forem ameaçados ou violados. O
juiz também fica autorizado a conceder novas medidas
protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, caso
entenda necessário à proteção da ofendida, de seus
familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.
Das medidas protetivas de urgência que obrigam o
agressor está. O de afastamento do lar, medida tomada para
garantir a proteção e coibir a violência.
Art. 69. Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a
lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao
juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não
se imporá? prisão em flagrante, nem se exigira? fiança. Em
caso de violência doméstica, o juiz poderá? determinar, como
medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local
de convivência da vítima. (LEI 9.099/95)
Conforme expõe Bianchini, (2016, p. 183) a retirada do agressor do
interior do lar, ou a proibição de que lá? adentre, além de auxiliar no
combate e na prevenção da violência doméstica, pode encurtar as
distâncias entre vítima e Justiça. Ao afastar o agressor diminui o risco de
abusos impedindo um resultado mais grave devido sua denúncia.
O risco de que a agressão seja potencializada após a
denúncia diminui quando se providencia que o
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agressor deixe a residência em comum ou fique sem
acesso franqueado a ela. Evitando o contato imediato
após a violência, propiciando menor humilhação e
maior tranquilidade ao lar, o que repercute, inclusive,
em
relação
aos
filhos
e
demais
familiares.(BIANCHINI. 2016, p.183)
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Outra medida protetiva de urgência é a proibição de aproximação,
elencada no art. 22, inciso III, alínea a, onde possibilita ao juiz proibir que o
agressor se aproxime da ofendida, seus familiares e de testemunhas,
podendo fixar limite mínimo de 250 metros de distância da vítima. No artigo
22 ainda em seu inciso primeiro, permite a suspensão da posse ou
restrição do porte de armas diante de caso concreto.
Consoante Bianchini, (2016, p. 184) a finalidade do legislador ao
prever esta medida foi de preservar a incolumidade física e psíquica da
mulher em situação de violência.
Neste artigo ainda, em seu inciso terceiro, alínea A prevê a medida
5
protetiva de urgência de proibição do contato atingindo qualquer meio de
comunicação, seja pessoal, direto ou telefônico, visando resguardar
especialmente a integridade psíquica da mulher.
Harmoniza este entendimento Belloque (2011, p.312) conforme
citado por Bianchini (2018, p. 189) que o propósito e? evitar que o agressor
persiga a vítima, seus familiares e as testemunhas da causa penal,
situação que evidentemente prejudica a colheita da prova na causa penal e
gera grave risco as pessoas que dela participam ou que tem relação
familiar com a ofendida.
Ao juiz também é autorizado proibir o agressor de frequentar
determinados lugares, principalmente aos locais de frequência comum da
vítima e de seus familiares, a fim de que seja evitado constrangimentos,
intimidações, escândalos, humilhações públicas, dentre outras exposições,
a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.
No parágrafo IV está previsto a restrição ou suspensão de visitas
aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar
ou serviço similar quando tal medida e? deferida, geralmente esta medida
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vem acompanhada da proibição de frequentar espaços de convivência dos
filhos.
A última medida referente ao agressor, é a de prestação de
alimentos provisionais concedidos por antecipação da tutela ou
liminarmente e não exigem prova pré-constituída de parentesco ou
provisórios quando deferidos liminarmente pelo juiz sem ouvir o réu antes
da sentença, e exigem prova pré-constituída de parentesco, devendo
seguir as determinações do Código Civil em seu artes. 1.694 e seguintes.
Cabe resaltar a inovação trazida pela lei 13 641/ de 2018 que
acrescentou o artigo 24-A a lei maria da penha tornando crime o
descumprimento das decisões judiciais impostas pelo juiz é
caracterizando-o como um desrespeito às leis sendo, portanto punível com
pena de detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
De certo que a configuração do crime independe da competência
civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas, e na hipótese de prisão em
flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança, não
excluindo a possibilidade da aplicação de outras sanções
cabíveis. Vedando
a
aplicação
de
pena
de
cesta
básica,
prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o
pagamento isolado de multa.
De certo que esse foi um grande avanço na lei pois antes da
auteração esse era apenas uma sanção processual penal,art 313,III, o
legislador dar tratamento mais rigoroso para quem descumpra as medidas
protetivas, isso fortalece a lei e concerteza pode ajudar na prevenção da
violencia domestica.
5. FATORES QUE IMPEDEM A EFETIVAÇÃO E EFICÁCIA DA LEI
MARIA DA PENHA.
5.1 Desigualdades Socioculturais
No Brasil a desigualdade que diz respeito as mulheres se ramifica
em várias questões na histórica. Que envolve a ideologia patriarcal, as
relações de poder entre homens e mulheres na sociedade, permeando a
cultura, e até mesmo as instituições e o próprio sistema de justiça criminal,
fazendo perpetuar um forte obstáculo para os avanços em direção às
garantias de igualdade de direitos para as mulheres.
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Portanto o primeiro fator a ser abordado será o sentido
sociocultural que diz respeito ao desenvolvimento da cultua e sociedade ao
longo dos anos. E como essa temática e tão importante para visualizarmos
o que tanto tem prejudicado a eficácia da lei Maria da Penha
No período do brasil colonial a família tinha como figura o patriarca
que exercia poder sobre toda a família, era ele que determinava com quem
a filha iria se casar e decidia qual seria a formação dos filhos, a mulher por
sua vez não detinha de nenhum direito, seu dever era os afazeres
domésticos e a procriação e não tinha nenhuma participação sobre a
decisões importantes da família.
A herança deixada pela família patriarcal ainda apresenta
contornos expressivos considerando a época em que vivemos, formação
da sociedade brasileira basicamente é machista e a mulher ainda está
longe de obter condições de igualdade com o homem.
Dias (2008, p 15) afirma que sociedade ainda cultiva valores que
incentivam a violência, o que impõe a necessidade de se tomar
consciência de que a culpa é de todos e que o fundamento é cultural e
5
decorre da desigualdade no exercício
do poder e que leva a uma relação
de dominante e dominado.
Dessa mesma forma podemos aduzir que as diferenças
socioculturais é uma das razões da discriminação feminina, e,
principalmente de sua dominação pelos homens. A sociedade protege a
agressividade masculina, constrói a imagem da superioridade do sexo que
é respeitado por sua virilidade.
De acordo Dias (2008, p.16) desde o nascimento o homem é
encorajado a ser forte, não chorar, não levar desaforo para casa, não ser
“mulherzinha’’. Os homens precisam ser super-homens, não lhe é
permitido ser apenas humano.
Neste

contexto

sociocultural

é

que

nasce

a

equivocada

consciência masculina de poder em que lhe assegura o suposto direito de
fazer uso da força física e superioridade corporal sobre os membros da
família em especial a mulher. Toda via é indiscutível ser essa é uma das
causas que prejudica a efetividade da lei uma vez que somente por meio
do ensino exaustivo através da educação que poderemos ir quebrando os
velhos mitos culturais.
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Art.5° Os Estados-Partes tornarão todas as medidas
apropriadas para: a) modificar os padrões socioculturais de
conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a
eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de
qualquer outra índole que estejam baseados na ideia da
inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em
funções estereotipadas de homens e mulheres.(DECRETO
Nº 4.377, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002)
Portanto rever as relações de gênero permeadas pelas hierarquias
e assimetrias de poder, geralmente ligados aos papéis tradicionalmente
impostos ao homem e à mulher. Também é uma forma de romper com a
cultura machista e as relações de dominação.
5.2 O Preconceito
O preconceito é um juízo de valor sobre algo ou alguém,
geralmente externalizado através do comportamento que demonstra
repudio ou aversão. Outro sim é a discriminação sexista que reduz uma
pessoa apenas pelo gênero, problemática que gera muitos conflitos em
nossos dias.
A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher, de 1979, ratificada por diversos países
define a discriminação contra a mulher como sendo (DECRETO Nº 4.377,
DE 13 DE SETEMBRO DE 2002):
Art. 1° Para os fins da presente Convenção, a expressão
"discriminação contra a mulher" significará toda a distinção,
exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por
objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento,
gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu
estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher,
dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos
político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer
outro campo.
E relembra que a discriminação contra a mulher viola os princípios
da igualdade de direitos e do respeito da dignidade humana, dificulta a
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participação da mulher, nas mesmas condições que o homem, na vida
política, social, econômica e cultural de seu país, constitui um obstáculo ao
aumento do bem-estar da sociedade e da família e dificulta o pleno
desenvolvimento das
potencialidades da mulher para prestar serviço a
seu país e à humanidade.
Dessa forma não podemos admitir que os órgãos do judiciário
sejam transpassados por essas expressões de violência que por vezes se
assemelham com àquelas sobre as quais as relações afetivas foram
construídas. Ocorrendo, portanto, a reprodução da violência e
desigualdades.
A conjuntura entre conhecimento prático e teórico a respeito da
violência de gênero considerando que a mulher por muitos anos tem sido
vítima de Concepções baseadas em ideias preconcebidas despidas do
conhecimento real, geralmente de cunho preconceituoso é, portanto, uma
forma de alcançar a eficiência da lei em todo país.
Assim como a implementação de políticas visem desconstruir mitos
em relação a mulher, promovendo uma mudança cultural a partir da
5
disseminação de atitudes igualitárias
e valores ético de respeito a
diversidade feminina na valorização da paz.
A promoção da autocrítica acerca de posturas e linguagens
sexistas também é de suma importância, visto que a construção do
respeito às individualidades é a saída para muitos conflitos e uma das
formas para acabar com os preconceitos.
5.3 Déficits Estruturais
Os principais obstáculos que uma mulher enfrenta para denunciar
um agressor são: a falta de delegacias funcionando por 24 horas e que
abram aos finais de semana; o número restrito de delegacias no país; a
falta de capacitação de agentes públicos. Esses obstáculos são refletidos
primeiramente nas delegacias da mulher, onde deveria receber um
atendimento diferenciado, uma vez que essas delegacias foram criadas
exclusivamente para tal objetivo.
A própria lei define que caberá aos Estados e o Distrito Federal, a
formulação de políticas e planos de atendimento à mulher em situação de
violência doméstica e familiar, dando prioridade, ao âmbito da Polícia Civil,
na criação de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher
(DEAMS), de Núcleos Investigativos de Feminicídio, assim como a
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existência de equipes especializadas para o atendimento e a investigação
das violências graves contra a mulher nesses estabelecimentos.
O fato é que esses estabelecimentos funcionam somente em
horários comerciais o que é prejudicial, já que os abusos e maus tratos
ocorrem geralmente aos finais de semana e durante o período noturno,
horários e dias que as Delegacias especializadas da mulher estão
fechadas, obrigando as mulheres a esperar alguns dias, o que abre
precedente para a desistência da denúncia e dificulta o controle das
notificações.
O déficit de Delegacias da Mulher existentes no país ainda é
bastante alarmante, uma vez que muitos municípios não contam com
unidades especializadas, são 368 unidades espalhadas por 5.597 cidades
brasileiras. E na cidade que não tem as delegacias especializadas as
vítimas são direcionadas para as comuns, o que dificulta muito pela falta
de estrutura adequada para recebe-las. De certo que a mulher vítima de
violência necessita de atendimento especializado.
Outro sim diz respeito a forma como são recebidas nas delegacias,
muitas vezes falta preparo dos agentes públicos na orientação a essas
mulheres, não há uma escolta apropriada e especializada, falta a
capacitação dos profissionais que atuam no atendimento a essas vítimas,
essa falta de preparo prejudica o atendimento e a eficiência da lei.
A própria lei prevê no artigo 10°, que o atendimento à mulher
nessas situações deve ser mais humano, indicando diretrizes legais a
serem adotadas, como o atendimento policial e pericial especializado,
ininterrupto e prestado por servidores - preferencialmente do sexo feminino
- previamente capacitados.
A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para
esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da
mulher em situação de violência, salvaguardando sua integridade física,
psíquica e emocional, evitando a revitalização, por meio de sucessivas
inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, cível e administrativo,
bem como questionamentos sobre a vida privada.
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O fortalecimento das Redes de Atenção à Violência doméstica no
território nacional assumidas pelos poderes públicos constituídos, está
deixando a desejar pois é através desses meios que se faz eficaz a
aplicação da lei, visto que é de interesse dos poderes a construção de uma
sociedade justa e equilibrada
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Por isso a valorização da mulher nesses órgãos como ser que
necessita de ajuda e atenção se faz um grande desafio na conquista de
aceitação e cumprimento dos seus direitos constitucionais. Corroborando
ainda, a união das diversas áreas de conhecimento e órgãos e de supra
importância. De maneira que a integralização traz estabilização das
políticas a serem tomadas nas soluções dos conflitos.
Para Fernandes (2015, p. 112) o modelo legal de violência
introduzido pela Lei Maria da Penha tem o grande mérito de proporcionar
uma efetividade atemporal, já? que o processo protetivo e o processo
criminal, como instrumentos de proteção e rompimento do ciclo da
violência, subsistem no tempo apesar das transformações legais, mas,
5
para tornarem-se plenamente efetivos,
o modelo precisa ser aprimorado.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Lei Maria da Penha chegou para promover a transformação da
realidade vivenciadas por muitas mulheres nos dias de hoje, promoveu o
atendimento da mulher com dignidade e respeito, contribuindo
efetivamente para que as diferenças e o preconeceito sejem sanados.
Sim, a lei é a coluna que sustenta os direitos existentes, toda via
um ponto que deve ser discutido e a empoderação da mulher através de
políticas que sejam concretizadas, a lei estabelece, os tratados, assim
como as convenções que a mulher deve ser assistida em todas as suas
vulnerabilidades.
Porém o que existe são barreiras em pleno doze anos de
exixtencia da lei que prejudicam a sua eficiência e eficácia, a mulher deve
ter do direito mínimo de ser ouvida com dignidade, pois a falta de agentes
públicos capacitados para tal assim como a falta de delegacias
especializadas para o atendimento também são de déficits na
concretização da lei e das políticas públicas.
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Desta forma o poder público está faltando com os princípios
orientadores da autonomia da mulher, que é o respeito e a universalização
dos serviços e benefícios ofertado, assim como a desobediência ao
princípio da transversalidade, que é a união e harmonização de todas as
políticas nos domínios da segurança pública, e da proteção civil.
Portanto pode se concluir que as principais dificuldades
identificadas para uma maior proteção da vítima de violência doméstica
dizem respeito a concretização das medidas previstas na LMP; bem como
colocar em prática ações de prevenção e proteção da mulher. Os quais
podem ser rompidos a partir do fortalecimento das redes de atenção
resultando em maior eficácia da lei, convertendo obstáculos em reais
melhorias para as mulheres.
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RESUMO: O presente artigo visa analisar as principais dificuldades na
concretização de políticas públicas de proteção a mulher, identificando os
avanços necessários para a adoção efetiva das ações no combate à
violência doméstica. Para alcançar os objetivos propostos utilizou-se da
pesquisa teórica bibliográfica, a partir de leis, artigos, doutrinas e demais
documentos relacionados ao tema para dá maior ênfase ao
desenvolvimento do projeto. Com base nos resultados a principal
dificuldade identificada para uma maior proteção da vítima de violência
doméstica diz respeito a consolidação das medidas previstas na Lei Maria
da Penha, bem como a prática de ações na prevenção e proteção da
mulher. Assim, todos esses entraves podem ser rompidos a partir do
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fortalecimento das redes de atenção resultando em maior eficácia da lei,
convertendo obstáculos em reais melhorias para as mulheres.
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Palavras-Chave: Estado democrático de direito, Lei Maria da Penha,
Eficiência.
ABSTRACT: This article aims to analyze the main difficulties in the
implementation of public policies to protect women, identifying the
necessary advances for the effective adoption of actions in the fight against
domestic violence. In order to reach the proposed objectives,
bibliographical theoretical research was used, based on laws, articles,
doctrines and other documents related to the theme to give greater
emphasis to the development of the project. Based on the results, the main
difficulty identified for the greater protection of the victim of domestic
violence concerns the consolidation of the measures provided for in the
Maria da Penha Law, as well as the practice of actions in the prevention
and protection of women. Thus, all of these barriers can be broken by
strengthening the networks of attention resulting in greater effectiveness of
the law, converting obstacles into real improvements for women.
Key-words: Democratic State of Law, Law Maria da Penha, Efficiency.

1. INTRODUÇÃO
A Lei Maria da Penha, nasceu no Brasil por intermédio do clamor
social feminista, e tem como principal objetivo assegurar às mulheres
agredidas o acesso à proteção contra agressões físicas, morais e
psicológicas em seus lares.Também tem por finalidade reparar os danos
resultantes da violência sofrida, através das medidas de proteção,
viabilizando amparar as muitas mulheres, afim de que não tenham medo
de denunciar as agressões.
É fato que a mulher ainda se encontra vulnerável, diante do
patriarcalismo e o machismo enraizados na sociedade brasileira. São
muitos os fatores que impedem a efetivação e a eficácia da lei Maria da
penha. A consolidação das políticas elencadas na lei estão longe de serem
alcançadas pois necessário é uma maior participação do estado.
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Assim o presente trabalho vem demonstrar a importância da Lei nº
11.340 de 2006, bem como sua finalidade, que busca romper com o ciclo
da violência e com dogmas impregnados na história, abordando sua
aplicabilidade por meio dos mecanismos que visam coibir a pratica de
violência doméstica e apontar os principais obstáculos a serem superados
na garantia do direito da mulher.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 884 de 15/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Para alcançar os objetivos propostos será utilizado como fonte de
estudo a pesquisa teórica bibliográfica, a legislação pátria vigente
bemcomo os conceitos e apontamentos trabalhados pelos doutrinadores
acerca do tema apresentado.
2. A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A RAIZ PATRIARCAL E MACHISTA NO
BRASIL
Mesmo após as evoluções sociais, o Brasil ainda continuou sendo
um país que guarda a herança patriarcal e machista, isso porque esses
dogmas continuam sendo reiterados pela sociedade e fazendo parte da
narrativa social desde a colonização, gerando diversos tipos de violência
5
no seio familiar e conjugal.
O comportamento machista também é associado com alguns
fatores que podem desencadear uma crise de violência como o
alcoolismo, uso de entorpecentes, e o ciúme, gerando danos muitas
vezes irreversíveis, como traumas psicológicos, físicos e até mesmo a
morte.
Para Nucci (2013, p. 609) a violência significa, em linhas gerais,
qualquer forma de constrangimento, que pode ser moral ou através do
uso da força física, tendo o homem em seu subconsciente a ideia de
superioridade e que sua companheira deve ser submissa a ele, não
podendo ser contrariado ou mesmo aborrecido, caso contrário, acham-se
no direito de manipular ou agredir suas parceiras psicologicamente ou até
mesmo fisicamente para se impor.
Esse não é um assunto isolado, mas um tema que é abordado no
Brasil a bastante tempo, pois antigamente o Estado não podia interferir
nos conflitos ocorridos na intimidade da unidade família, o que perdurou
por bastante tempo, abstendo-se de qualquer relato de violência
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doméstica, justamente pelo pensamento patriarcal e machista presente
na época, sendo até mesmo compreendido pela sociedade.
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3. OS DIREITOS DA MULHER NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO
No século XIX a mulher brasileira era considerada como um sexo
frágil, tinha sua atuação relacionada ao lar, era reprimida aos padrões
sócias e considerada incapaz, uma vez que ainda vigorava a cultura
patriarcal onde apenas os homens eram tidos como cidadãos, o chefe da
família que exercia o “pátrio poder” onde lhe era garantido o direito de
anular o casamento e decidir se a mulher iria trabalhar ou não, pois a
mesma deveria obter autorização para tal.
Entretanto, este cenário aos poucos foi mudando, o advento da
nova constituição de 1988 já no século XX, foi considerado o marco inicial
referente as políticas públicas voltadas para as mulheres, que buscou
ampliar o pensamento sobre o papel feminino na sociedade, a qual
suscitou a independência das mesmas, instituindo-as como capazes para
exercerem seus direitos como cidadãs. Dispôs ainda sobre a discriminação
feminina e a igualdade de gênero, que no final desde século, mesmo que
de forma vagarosa foram sendo percebidos através da inserção da mulher
no mercado de trabalho.
Destarte, o século XX foi marcado pelas conquistas sociais, civis e
políticas e por meio delas a mulher se manteve firme na finalidade de
alcançar de fato a igualdade de direitos, conquistando o direito de ser
responsáveis por suas decisões.
Mesmo após a constituição, ainda vigorava o código civil de 1916,
reafirmando a cultura patriarcal onde apenas os homens eram tidos como
cidadãos, o chefe da família que exercia o “pátrio poder” onde lhe era
garantido o direito de anular o casamento e decidir se a mulher iria
trabalhar ou não, pois a mesma deveria obter autorização para tal.
Toda via em 2002 com o surgimento do novo código civil,
promulgado pela lei 10.406/2002, a igualdade entre homens e mulheres
adquiriu um novo rumo. E dessa vez o legislador atentou-se a equipara
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ambos os sexos, buscando alcançar a igualdade de direitos já defendida
pela constituição.
Com tudo isso o movimento de mulheres que sofriam casos de
violência no âmbito familiar, se fortaleceu na busca por amparo legal
diante das situações vivenciadas, que somente em 2006, em pleno século
XXI obtiveram a Conquista da lei 11.340 que as assegurou juridicamente.
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4. A LEI Nº 11.340/06 COMO MEIO DE PROTEÇÃO ÀS
MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA.
A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 popularmente conhecida
como Lei Maria da Penha, é fundada nos precedentes históricos da Sr.ª
Maria da Penha, no qual fora o ponto de partida para a concepção desta
lei. Os fatos primordiais ocorreram na cidade de Fortaleza no estado do
Ceará, no ano de 1893, onde Maria da Penha Maia Fernandes uma
farmacêutica aposentada, era casada até então com Sr. Marco Antônio
Heredia Viveiros, que era um professor universitário que tentou por duas
vezes ceifar a vida da Sr.ª Maria da Penha.
5
Na primeira ocasião o Sr. Marco Antônio, com uso de arma de
fogo, disparou um tiro nas costas dela enquanto dormia e logo após
simulou a história de que sua residência havia sido assaltada. Contudo a
Sr.ª Maria da Penha conseguiu sobreviver, entretanto, além das lesões
sofridas à mesma ficou paraplégica.
Não obstante, o Sr. Marco Antônio após a recuperação da Sr.ª
Maria da Penha arquitetou um novo atentado contra ela, desta vez, tentou
eletrocutá-la no banheiro. Conquanto, não satisfeito, manteve-a em cárcere
privado em sua própria residência.
Diante dos acontecimentos, com ajuda de familiares, obteve uma
autorização judicial para abandonar o lar e a vida conjugal, em companhia
de suas duas filhas menores no mês de outubro daquele ano. Logo após a
Sr.ª Maria da Penha manifestou-se denunciado seu ex-companheiro para
as autoridades comunicando toda a situação vivenciada.
Devido as manifestações o Sr. Marco Antônio fora condenado,
porém, valendo-se dos recursos processuais contra as decisões
condenatórias do Tribunal do Júri, conseguiu manter-se em liberdade.
Diante da impunidade da justiça brasileira, a Sr.ª Maria da Penha contou
com a ajuda de ONGs para enviar seu caso para a Comissão
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Interamericana de Direitos Humanos (OEA), que, pela primeira vez, acatou
uma denúncia de violência doméstica.
Em 2001 a Comissão condenou a República Federativa do Brasil
por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica
contra as mulheres. Dentre as punições, havia a recomendação de criação
de uma legislação adequada a esse tipo de violência. Desta forma, o caso
da Sr.ª Maria da Penha foi elementar para a resolução de casos de
violência doméstica no âmbito de proteção dos direitos humanos.
Mediante os fatos, foram apresentados diversos projetos de lei
que versavam sobre a violência doméstica, entretanto, foi apenas em 2004
com o Projeto Lei nº 4559/2004 que deu origem a então conhecida “Lei
Maria da Penha” em homenagem à luta desta mulher, que batalhou
arduamente por seus direitos diante da impunidade de seu ex-marido.
A Lei Maria da Penha foi um marco histórico na legislação
processual penal brasileira, de acordo Fernandes (2015, p. 01) essa lei
rompeu com a noção de que o processo tradicional era suficiente para que
a mulher vencesse séculos de inferioridade, discriminação e violência.
Essas relações sociais de afeto ou familiares,
palco de abusos e inúmeras formas de violência, não
podem ser reguladas unicamente por normas morais,
sob pena de se perpetuar a violência em prol da
manutenção da família. Assim, a Lei Maria da Penha
transpôs a violência contra a mulher do âmbito
privado para o público, criando normas jurídicas
dotadas de efetividade. (FERNANDES. 2015, p. 40)
Para Fernandes (2015, p. 42) a Lei n. 11.340/2006 definiu a
posição jurídica da vítima e criou esse instrumento de tutela, um sistema
interdisciplinar de enfrentamento e prevenção a? violência. Esta medida
legal criou mecanismos para coibir, punir e erradicar a violência no âmbito
doméstico e familiar, dispondo ainda, sobre a criação dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher estabelecendo medidas de
assistência e proteção às mulheres nestas situações, no intuito de
promover a pacificação social.
Nas palavras de Bianchini, (2016, p. 30) a preocupação da lei
encontra-se ancorada no § 8o do art. 226 da Constituição Federal, na
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a
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Mulher, na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher, onde ambas foram objeto de análise do item 10,
todos ratificados pela República Federativa do Brasil,
Em seu artigo 5º e demais incisos, esculpe desde de logo quando
se configura violência doméstica e familiar contra a mulher como sendo
qualquer ação ou omissão que lhe cause algum dano, seja físico,
psicológico ou mesmo patrimonial.
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura
violência doméstica e familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial
I - No âmbito da unidade doméstica,
compreendida como o espaço de convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar,
inclusive as esporadicamente agregadas;
II - No âmbito da família, compreendida como a
5 formada por indivíduos que são ou se
comunidade
consideram aparentados, unidos por laços naturais,
por afinidade ou por vontade expressa;
III – Em qualquer relação íntima de afeto, na qual
o agressor conviva ou tenha convivido com a
ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo
único. As
relações
pessoais
enunciadas neste artigo independem de orientação
sexual.
Na concepção de Bianchini, (2016, p. 34) além da violência ter por
base uma questão de gênero, existe ainda a exigência para que Lei Maria
da Penha tenha incidência que é a existência de uma relação íntima de
afeto, como demonstrado no artigo 5º da lei.
Ou seja marido, namorado ou ex-marido, avô, pai, tio e filho estão
todos inclusos no rol de possíveis agressores, pois a relação intima de
afeto compreende a todos que venham residir sobre o mesmo teto e
mantenham uma relação de afeto no âmbito familiar.
Conforme Fernandes (2015, p.57) a Lei Maria da Penha não
contém um rol de crimes de violência doméstica, mas sim a referência as
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formas de violência praticadas contra a mulher, dada a sua condição
peculiar. No artigo 7º e demais incisos, demonstra as formas que essa
violência pode se apresentar:
Art. 7º São formas de violência doméstica e
familiar contra a mulher, entre outras:
I - A violência física, entendida como qualquer
conduta que ofenda sua integridade ou saúde
corporal;
II - A violência psicológica, entendida como
qualquer conduta que lhe cause danos emocional e
diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise
degradar ou controlar suas ações, comportamentos,
crenças
e
decisões,
mediante
ameaça,
constrangimento,
humilhação,
manipulação,
isolamento,
vigilância
constante,
perseguição
contumaz,
insulto,
chantagem,
ridicularizarão,
exploração e limitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação;
III - A violência sexual, entendida como qualquer
conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a
participar de relação sexual não desejada, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a
induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer
modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar
qualquer método contraceptivo ou que a force ao
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição,
mediante
coação,
chantagem,
suborno
ou
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de
seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - A violência patrimonial, entendida como
qualquer conduta que configure retenção, subtração,
destruição parcial ou total de seus objetos,
instrumentos de trabalho, documentos pessoais,
bens, valores e direitos ou recursos econômicos,
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incluindo os destinados a satisfazer suas
necessidades;
V - A violência moral, entendida como qualquer
conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
Determinou ao poder público em seu §1º do artigo 3º, desenvolver
políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito
das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão e no §2º incluiu a família à sociedade na responsabilidade para a
efetivação do exercício dos direitos enunciados no caput deste, quais
sejam:
Art. 3o Serão asseguradas às mulheres as condições
para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao
acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária.
5

Logo se faz inegável admitir a importância da lei na representação
dos direitos da mulher, promovendo resultados positivos à estrutura
jurídica, lidando não apenas com a participação do poder público mais
também com as relações sociais privadas, pretendendo assegurar todos os
direitos.
4.1 DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR
A presente lei tem por finalidade garantir a segurança
resguardando todos os direitos adquiridos e presentes na constituição. E
para proteger a integridade física e a saúde da mulher e de seus
dependentes, em casos de violência doméstica e risco iminente de morte a
mesma será encaminhada as casas-abrigo que são lugares segurarmos
que oferecem moradia protegida e atendimento integral.
É um serviço de caráter sigiloso, no qual as usuárias permanecem
por um período determinado, durante o qual deverão reunir condições
necessárias para retomar o curso de suas vidas.
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Do mesmo modo as delegacias especializadas de entendimento as
mulheres (DEAMS) serão criadas para o acolhimento especializado, de
caráter preventivo, realizando a apuração e a investigação e o
enquadramento legal do agressor, respeitando os princípios da legalidade,
impessoalidade, garantindo a eficiência no atendimento, necessários a
eficácia da lei.
Igualmente serão ofertados atendimento que visam proteger a
integridade física nos hospitais, unidades básicas de saúde, instituto
médico legal (IML), prestando assistência médica e orientando sobre a
prevenção de possíveis agravos resultantes dos abusos e maus tratos.
4.2. A COMPETÊMCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCEDIMENTO
DE APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA
A jurisdição é uma atividade que depende da iniciativa da parte não
sendo admitido ao juiz agir de ofício. Porém, há situações em que o Estado
não pode se ficar inerte, por isso admite a atuação de instituições
integrantes de sua estrutura política.
Segundo DIAS (2016, p.110) em sede de violência doméstica a Lei
Maria da Penha (Lei 11.340/06) determina a participação do Ministério
Público tanto nas ações cíveis como nas criminais. Dispõe de legitimidade
para agir como parte na condição de substituto processual (19 § 3.º e 37) e
como fiscal da lei (25 e 26 II). Deve ser intimado das medidas protetivas
aplicadas (22 § 1.º), podendo requerer outras providências ou a
substituição por medidas diversas (19 § 3.º).
Quando a vítima manifestar interesse em desistir da
representação, o promotor precisa estar presente na audiência designada
para tal fim. Pode requerer a prisão preventiva do agressor. Igualmente lhe
cabe exercer a defesa dos interesses e direitos transindividuais. Deve
manter cadastro dos casos de violência doméstica (26 III).
Art. 25. O Ministério Público intervirá, quando não for
parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência
doméstica e familiar contra a mulher.
Art. 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de
outras atribuições, nos casos de violência doméstica e
familiar contra a mulher, quando necessário:
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I - Requisitar força policial e serviços públicos de saúde,
de educação, de assistência social e de segurança, entre
outros;
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II - Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares
de atendimento à mulher em situação de violência doméstica
e familiar, e adotar, de imediato, as medidas administrativas
ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades
constatadas;
De acordo Dias (2016, p.107) o direito de agir do
Estado é o que legitima o Ministério Público na promoção na
defesa dos interesses e direitos transindividuais nos
procedimentos de aplicabilidade da lei Maria da penha. E na
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis
conforme o CPC/16.
4.3 AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
5

Na elaboração do rol das medidas protetivas que
obrigam o agressor, levou-se em consideração as agressões
que o perpetrador usualmente emprega para paralisar a
vítima e dificultar sua legítima defesa diante do cenário de
violência
De acordo com o artigo dezenove e demais
parágrafos da lei, as medidas protetivas de urgência poderão
ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público
ou a pedido da ofendida, onde poderão ser concedidas de
imediato, independentemente de audiência das partes e de
manifestação do Ministério Público.
Essas medidas podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, e de igual forma ser substituídas a
qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os
direitos reconhecidos na Lei forem ameaçados ou violados. O
juiz também fica autorizado a conceder novas medidas
protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, caso
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entenda necessário à proteção da ofendida, de seus
familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.
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Das medidas protetivas de urgência que obrigam o
agressor está. O de afastamento do lar, medida tomada para
garantir a proteção e coibir a violência.
Art. 69. Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a
lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao
juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não
se imporá? prisão em flagrante, nem se exigira? fiança. Em
caso de violência doméstica, o juiz poderá? determinar, como
medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local
de convivência da vítima. (LEI 9.099/95)
Conforme expõe Bianchini, (2016, p. 183) a retirada do agressor do
interior do lar, ou a proibição de que lá? adentre, além de auxiliar no
combate e na prevenção da violência doméstica, pode encurtar as
distâncias entre vítima e Justiça. Ao afastar o agressor diminui o risco de
abusos impedindo um resultado mais grave devido sua denúncia.
O risco de que a agressão seja potencializada após a
denúncia diminui quando se providencia que o
agressor deixe a residência em comum ou fique sem
acesso franqueado a ela. Evitando o contato imediato
após a violência, propiciando menor humilhação e
maior tranquilidade ao lar, o que repercute, inclusive,
em
relação
aos
filhos
e
demais
familiares.(BIANCHINI. 2016, p.183)
Outra medida protetiva de urgência é a proibição de aproximação,
elencada no art. 22, inciso III, alínea a, onde possibilita ao juiz proibir que o
agressor se aproxime da ofendida, seus familiares e de testemunhas,
podendo fixar limite mínimo de 250 metros de distância da vítima. No artigo
22 ainda em seu inciso primeiro, permite a suspensão da posse ou
restrição do porte de armas diante de caso concreto.

332
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

www.conteudojuridico.com.br

Consoante Bianchini, (2016, p. 184) a finalidade do legislador ao
prever esta medida foi de preservar a incolumidade física e psíquica da
mulher em situação de violência.
Neste artigo ainda, em seu inciso terceiro, alínea A prevê a medida
protetiva de urgência de proibição do contato atingindo qualquer meio de
comunicação, seja pessoal, direto ou telefônico, visando resguardar
especialmente a integridade psíquica da mulher.
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Harmoniza este entendimento Belloque (2011, p.312) conforme
citado por Bianchini (2018, p. 189) que o propósito e? evitar que o agressor
persiga a vítima, seus familiares e as testemunhas da causa penal,
situação que evidentemente prejudica a colheita da prova na causa penal e
gera grave risco as pessoas que dela participam ou que tem relação
familiar com a ofendida.
Ao juiz também é autorizado proibir o agressor de frequentar
determinados lugares, principalmente aos locais de frequência comum da
vítima e de seus familiares, a fim de que seja evitado constrangimentos,
5
intimidações, escândalos, humilhações públicas, dentre outras exposições,
a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.
No parágrafo IV está previsto a restrição ou suspensão de visitas
aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar
ou serviço similar quando tal medida e? deferida, geralmente esta medida
vem acompanhada da proibição de frequentar espaços de convivência dos
filhos.
A última medida referente ao agressor, é a de prestação de
alimentos provisionais concedidos por antecipação da tutela ou
liminarmente e não exigem prova pré-constituída de parentesco ou
provisórios quando deferidos liminarmente pelo juiz sem ouvir o réu antes
da sentença, e exigem prova pré-constituída de parentesco, devendo
seguir as determinações do Código Civil em seu artes. 1.694 e seguintes.
Cabe resaltar a inovação trazida pela lei 13 641/ de 2018 que
acrescentou o artigo 24-A a lei maria da penha tornando crime o
descumprimento das decisões judiciais impostas pelo juiz é
caracterizando-o como um desrespeito às leis sendo, portanto punível com
pena de detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
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De certo que a configuração do crime independe da competência
civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas, e na hipótese de prisão em
flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança, não
excluindo a possibilidade da aplicação de outras sanções
cabíveis. Vedando
a
aplicação
de
pena
de
cesta
básica,
prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o
pagamento isolado de multa.
De certo que esse foi um grande avanço na lei pois antes da
auteração esse era apenas uma sanção processual penal,art 313,III, o
legislador dar tratamento mais rigoroso para quem descumpra as medidas
protetivas, isso fortalece a lei e concerteza pode ajudar na prevenção da
violencia domestica.
5. FATORES QUE IMPEDEM A EFETIVAÇÃO E EFICÁCIA DA LEI
MARIA DA PENHA.
5.1 Desigualdades Socioculturais
No Brasil a desigualdade que diz respeito as mulheres se ramifica
em várias questões na histórica. Que envolve a ideologia patriarcal, as
relações de poder entre homens e mulheres na sociedade, permeando a
cultura, e até mesmo as instituições e o próprio sistema de justiça criminal,
fazendo perpetuar um forte obstáculo para os avanços em direção às
garantias de igualdade de direitos para as mulheres.
Portanto o primeiro fator a ser abordado será o sentido
sociocultural que diz respeito ao desenvolvimento da cultua e sociedade ao
longo dos anos. E como essa temática e tão importante para visualizarmos
o que tanto tem prejudicado a eficácia da lei Maria da Penha
No período do brasil colonial a família tinha como figura o patriarca
que exercia poder sobre toda a família, era ele que determinava com quem
a filha iria se casar e decidia qual seria a formação dos filhos, a mulher por
sua vez não detinha de nenhum direito, seu dever era os afazeres
domésticos e a procriação e não tinha nenhuma participação sobre a
decisões importantes da família.
A herança deixada pela família patriarcal ainda apresenta
contornos expressivos considerando a época em que vivemos, formação
da sociedade brasileira basicamente é machista e a mulher ainda está
longe de obter condições de igualdade com o homem.
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Dias (2008, p 15) afirma que sociedade ainda cultiva valores que
incentivam a violência, o que impõe a necessidade de se tomar
consciência de que a culpa é de todos e que o fundamento é cultural e
decorre da desigualdade no exercício do poder e que leva a uma relação
de dominante e dominado.
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Dessa mesma forma podemos aduzir que as diferenças
socioculturais é uma das razões da discriminação feminina, e,
principalmente de sua dominação pelos homens. A sociedade protege a
agressividade masculina, constrói a imagem da superioridade do sexo que
é respeitado por sua virilidade.
De acordo Dias (2008, p.16) desde o nascimento o homem é
encorajado a ser forte, não chorar, não levar desaforo para casa, não ser
“mulherzinha’’. Os homens precisam ser super-homens, não lhe é
permitido ser apenas humano.
Neste contexto sociocultural é que nasce a equivocada
consciência masculina de poder em que lhe assegura o suposto direito de
5
fazer uso da força física e superioridade corporal sobre os membros da
família em especial a mulher. Toda via é indiscutível ser essa é uma das
causas que prejudica a efetividade da lei uma vez que somente por meio
do ensino exaustivo através da educação que poderemos ir quebrando os
velhos mitos culturais.
Art.5° Os Estados-Partes tornarão todas as medidas
apropriadas para: a) modificar os padrões socioculturais de
conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a
eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de
qualquer outra índole que estejam baseados na ideia da
inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em
funções estereotipadas de homens e mulheres.(DECRETO
Nº 4.377, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002)
Portanto rever as relações de gênero permeadas pelas hierarquias
e assimetrias de poder, geralmente ligados aos papéis tradicionalmente
impostos ao homem e à mulher. Também é uma forma de romper com a
cultura machista e as relações de dominação.
5.2 O Preconceito
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O preconceito é um juízo de valor sobre algo ou alguém,
geralmente externalizado através do comportamento que demonstra
repudio ou aversão. Outro sim é a discriminação sexista que reduz uma
pessoa apenas pelo gênero, problemática que gera muitos conflitos em
nossos dias.
A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher, de 1979, ratificada por diversos países
define a discriminação contra a mulher como sendo (DECRETO Nº 4.377,
DE 13 DE SETEMBRO DE 2002):
Art. 1° Para os fins da presente Convenção, a expressão
"discriminação contra a mulher" significará toda a distinção,
exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por
objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento,
gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu
estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher,
dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos
político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer
outro campo.
E relembra que a discriminação contra a mulher viola os princípios
da igualdade de direitos e do respeito da dignidade humana, dificulta a
participação da mulher, nas mesmas condições que o homem, na vida
política, social, econômica e cultural de seu país, constitui um obstáculo ao
aumento do bem-estar da sociedade e da família e dificulta o pleno
desenvolvimento das
potencialidades da mulher para prestar serviço a
seu país e à humanidade.
Dessa forma não podemos admitir que os órgãos do judiciário
sejam transpassados por essas expressões de violência que por vezes se
assemelham com àquelas sobre as quais as relações afetivas foram
construídas. Ocorrendo, portanto, a reprodução da violência e
desigualdades.
A conjuntura entre conhecimento prático e teórico a respeito da
violência de gênero considerando que a mulher por muitos anos tem sido
vítima de Concepções baseadas em ideias preconcebidas despidas do
conhecimento real, geralmente de cunho preconceituoso é, portanto, uma
forma de alcançar a eficiência da lei em todo país.
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Assim como a implementação de políticas visem desconstruir mitos
em relação a mulher, promovendo uma mudança cultural a partir da
disseminação de atitudes igualitárias e valores ético de respeito a
diversidade feminina na valorização da paz.
A promoção da autocrítica acerca de posturas e linguagens
sexistas também é de suma importância, visto que a construção do
respeito às individualidades é a saída para muitos conflitos e uma das
formas para acabar com os preconceitos.
5.3 Déficits Estruturais
Os principais obstáculos que uma mulher enfrenta para denunciar
um agressor são: a falta de delegacias funcionando por 24 horas e que
abram aos finais de semana; o número restrito de delegacias no país; a
falta de capacitação de agentes públicos. Esses obstáculos são refletidos
primeiramente nas delegacias da mulher, onde deveria receber um
atendimento diferenciado, uma vez que essas delegacias foram criadas
exclusivamente para tal objetivo.
A própria lei define que caberá aos Estados e o Distrito Federal, a
5
formulação de políticas e planos de atendimento à mulher em situação de
violência doméstica e familiar, dando prioridade, ao âmbito da Polícia Civil,
na criação de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher
(DEAMS), de Núcleos Investigativos de Feminicídio, assim como a
existência de equipes especializadas para o atendimento e a investigação
das violências graves contra a mulher nesses estabelecimentos.
O fato é que esses estabelecimentos funcionam somente em
horários comerciais o que é prejudicial, já que os abusos e maus tratos
ocorrem geralmente aos finais de semana e durante o período noturno,
horários e dias que as Delegacias especializadas da mulher estão
fechadas, obrigando as mulheres a esperar alguns dias, o que abre
precedente para a desistência da denúncia e dificulta o controle das
notificações.
O déficit de Delegacias da Mulher existentes no país ainda é
bastante alarmante, uma vez que muitos municípios não contam com
unidades especializadas, são 368 unidades espalhadas por 5.597 cidades
brasileiras. E na cidade que não tem as delegacias especializadas as
vítimas são direcionadas para as comuns, o que dificulta muito pela falta
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de estrutura adequada para recebe-las. De certo que a mulher vítima de
violência necessita de atendimento especializado.
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Outro sim diz respeito a forma como são recebidas nas delegacias,
muitas vezes falta preparo dos agentes públicos na orientação a essas
mulheres, não há uma escolta apropriada e especializada, falta a
capacitação dos profissionais que atuam no atendimento a essas vítimas,
essa falta de preparo prejudica o atendimento e a eficiência da lei.
A própria lei prevê no artigo 10°, que o atendimento à mulher
nessas situações deve ser mais humano, indicando diretrizes legais a
serem adotadas, como o atendimento policial e pericial especializado,
ininterrupto e prestado por servidores - preferencialmente do sexo feminino
- previamente capacitados.
A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para
esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da
mulher em situação de violência, salvaguardando sua integridade física,
psíquica e emocional, evitando a revitalização, por meio de sucessivas
inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, cível e administrativo,
bem como questionamentos sobre a vida privada.
O fortalecimento das Redes de Atenção à Violência doméstica no
território nacional assumidas pelos poderes públicos constituídos, está
deixando a desejar pois é através desses meios que se faz eficaz a
aplicação da lei, visto que é de interesse dos poderes a construção de uma
sociedade justa e equilibrada
Por isso a valorização da mulher nesses órgãos como ser que
necessita de ajuda e atenção se faz um grande desafio na conquista de
aceitação e cumprimento dos seus direitos constitucionais. Corroborando
ainda, a união das diversas áreas de conhecimento e órgãos e de supra
importância. De maneira que a integralização traz estabilização das
políticas a serem tomadas nas soluções dos conflitos.
Para Fernandes (2015, p. 112) o modelo legal de violência
introduzido pela Lei Maria da Penha tem o grande mérito de proporcionar
uma efetividade atemporal, já? que o processo protetivo e o processo
criminal, como instrumentos de proteção e rompimento do ciclo da
338
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

www.conteudojuridico.com.br

violência, subsistem no tempo apesar das transformações legais, mas,
para tornarem-se plenamente efetivos, o modelo precisa ser aprimorado.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A Lei Maria da Penha chegou para promover a transformação da
realidade vivenciadas por muitas mulheres nos dias de hoje, promoveu o
atendimento da mulher com dignidade e respeito, contribuindo
efetivamente para que as diferenças e o preconeceito sejem sanados.
Sim, a lei é a coluna que sustenta os direitos existentes, toda via
um ponto que deve ser discutido e a empoderação da mulher através de
políticas que sejam concretizadas, a lei estabelece, os tratados, assim
como as convenções que a mulher deve ser assistida em todas as suas
vulnerabilidades.
Porém o que existe são barreiras em pleno doze anos de
exixtencia da lei que prejudicam a sua eficiência e eficácia, a mulher deve
ter do direito mínimo de ser ouvida com dignidade, pois a falta de agentes
públicos capacitados para tal
5 assim como a falta de delegacias
especializadas para o atendimento também são de déficits na
concretização da lei e das políticas públicas.
Desta forma o poder público está faltando com os princípios
orientadores da autonomia da mulher, que é o respeito e a universalização
dos serviços e benefícios ofertado, assim como a desobediência ao
princípio da transversalidade, que é a união e harmonização de todas as
políticas nos domínios da segurança pública, e da proteção civil.
Portanto pode se concluir que as principais dificuldades
identificadas para uma maior proteção da vítima de violência doméstica
dizem respeito a concretização das medidas previstas na LMP; bem como
colocar em prática ações de prevenção e proteção da mulher. Os quais
podem ser rompidos a partir do fortalecimento das redes de atenção
resultando em maior eficácia da lei, convertendo obstáculos em reais
melhorias para as mulheres.
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CULTURA DO JURIDIQUÊS E A NECESSIDADE DA SIMPLIFICAÇÃO
DA LINGUA-GEM JURÍDICA NO BRASIL
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo discutir sobre o uso do
“Juridiquês”, que é um neologismo em voga no Brasil para designar o uso
desnecessário e excessivo do jargão jurídico e termos técnicos do Direito.
O debate sobre o assunto ganhou destaque após a AMB (Associação dos
Magistrados Brasileiros) lançar uma campanha em 2005 contra o
Juridiquês. Devido vasta importância sobre o assunto, através de
pesquisas bibliográficas será analisado desde o significado, à utilização do
juridiquês, como também serão analisados quais as reais necessidades da
simplificação dos termos jurídicos, levando em consideração a
necessidade da sociedade de interagir de maneira mais ampla com o
sistema judiciário e ter maior conhecimento dos seus direitos, deveres e
obrigações. Em suma, mostrará a necessidade do sistema jurídico de
adequar a linguagem técnica do direito a sociedade, ampliando seu acesso
a justiça e fazendo com que ela seja clara em todos os aspectos.
Palavras-chave: Juridiquês. Simplificação. Sociedade. Direito.
ABSTRACT: This article aims to discuss the use of "legalese" which is a
neologism in vogue in Brazil to designate the unnecessary and excessive
use of legal jargon and technical terms of law. The debate on the issue
gained prominence after the AMA (Association of Brazilian Magistrates) to
launch a campaign in 2005 against legalese. Because of vast importance
on the subject through literature searches will be analyzed from the
meaning the use of legalese, such as what the real needs simplification of
legal terms will also be analyzed, taking into account the need for more
broadly interact in society with judiciary and have greater knowledge of their
rights, duties and obligations. In short, it shows the need for the legal
system to adapt the technical language of law society, expanding access to
justice and causing it to be clear in every aspect.
Keywords: legalese. Simplification. Society. Right.
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1. INTRODUÇÃO
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Este trabalho aborda o uso do “Juridiguês” e a campanha para
simplificação da linguagem jurídica, procedimento este que ganhou força
através da campanha lançada contra o juridiquês pela a AMB (Associação
dos Magistrados Brasileiros) em agosto de 2005 e que teve efeito imediato
logo em seguida, com o Projeto de Lei Nº7448/2006 da deputada Maria do
Rosário (PT-RS). Sendo demostrado no presente artigo, os motivos de tal
projeto de Lei e que fim levou tal projeto na Câmara dos Deputados.
De início, o presente artigo tratará da diversidade linguística e como
as mudanças culturais influenciam no processo comunicativo da
sociedade, Além de mostrar a história do sistema jurídico brasileiro,
demostrando como a linguagem estrangeira foi incorporada e concretizada
no nosso sistema. Em especial, tratará sobre a utilização do latim, como
ele se desenvolveu historicamente dentro do ordenamento jurídico
brasileiro e de que maneira é 5utilizado nos dias atuais, tanto dentro da
linguagem popular, como dentro da linguagem acadêmica. Em seguida
demostrará a necessidade de uma boa comunicação, traçando como
essencial a figura do emissor e receptor e mostrando que o ruído entre
essas figuras, interferem diretamente na mensagem final.
Num segundo plano, irá discorrer sobre o termo “juridiquês”,
mostrando seu significado e como o mesmo é utilizado dentro judiciário, no
mundo acadêmico e nos meios midiáticos. Além de mostrar o debate entre
os doutrinadores que defendem a simplificação da linguagem jurídica
brasileira (de modo geral, esses doutrinadores que estão expostos ao
longo do trabalho, se direcionam no sentido de o uso de uma linguagem
técnica não significa necessariamente ter que usar palavras rebuscadas, e
que o uso em excesso de palavras arcaicas e latinas muitas vezes fogem
da regra da língua portuguesa), e os doutrinadores que defendem o uso do
juridiquês, como linguagem própria da ciência do Direito ( doutrinadores
também expostos ao logo do trabalho, que de modo geral se direcionam no
sentido de que toda ciência tem sua própria linguagem e no Direito não
poderia ser diferente). Como também será demostrado como as
instituições de ensino do Direito de modo geral vislumbram o uso do
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juridiquês, definindo até que ponto é aceitável a utilização de termos
jurídicos próprios da ciência do Direito.
A discursão aqui formulada demostrará que especialmente
expressões do latim, são frequentemente usados no sistema judiciário
pelos operadores do direito, assim como ultimamente estar cada vez mais
sendo utilizado pela imprensa Brasileira. Sendo assim, procura demonstra
que estes fatores dificultam a interação dos cidadãos com o mundo
jurídico, gerando barreiras ao acesso à justiça e ferindo a nossa
constituição, ao agredir o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o
princípio da publicidade.
2. DIVERSIDADE LINGUÍSTICA E A COMUNICAÇÃO
Existem vários fatores que interferem no processo comunicativo: o
lugar e o momento da fala; a intimidade entre os interlocutores; a intenção
e a bagagem cultural do falante. Esses são alguns dos fatores
responsáveis pelas variações que a fala pode sofrer no léxico e na
gramática. (Manual compacto de redação e interpretação de texto,
EDITORA REDEL, 2011, p. 13). Essas mudanças na linguagem são
continuas. O homem ao passo que evolui e cria novas tecnologias,
ciências e valores culturais, interfere diretamente na maneira de se
expressar escrever, e falar. Desde os primórdios das civilizações existe os
choques de culturas, motivados por exemplo: pelas conquistas territoriais,
as guerras, as colonizações, o nomadismo, as descobertas filosóficas, a
descoberta do fogo, etc. Todas essas mudanças, provocaram na
sociedade, uma nova maneira de pensar e consequentemente, uma
mudança cultural e linguística.
A história do sistema jurídico brasileiro inicia-se muito antes da
História do Brasil, isso porque, todo nosso ordenamento jurídico veio do
Direito português, que sofreu forte influência do Direito germânico, do
Direito canônico e em especial do Direito romano, incorporando o latim no
Direito português e consequentemente no Direito brasileiro. Hoje o
ordenamento brasileiro sofre influência de diversas regiões do globo.
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O uso corrente de expressões latinas no Direito vem de um processo
histórico, que se mantém ao longo dos séculos. Essa tradição se mantém
pelo fato do Direito ser parte das Ciências humanas e tendo como origem o
Direito romano. Além do mais, o Direito brasileiro, se acrescentou o fato da
língua portuguesa ser uma língua latina. O estudo do Direito romano se
fortaleceu em nossa tradição jurídica, a própria retórica e oratória tem sua
fundamentação teórica no latim e no grego.
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Osvaldo Antônio Furlan observa que: “Ademais foi em latim que os
romanos elaboraram o magistral código jurídico, cujas categorias
fundamentam o direito moderno, que ainda exprime em latim inúmeros
conceitos, normas e princípios jurídicos” (Furlan, 2006, p.16)
Por outro lado, percebe-se que o latim apesar de fonte formadora
de nossa linguagem caiu em desuso dentro da sociedade, o que dificulta a
interpretação por parte da maioria da população. Apesar dessa mudança, o
latim ainda permanece vivo principalmente dentro do mundo acadêmico e
meio jurídico, sendo ele fonte
5 de origem do Direito pátrio e fator
preponderante para formação da cultura jurídica. Caberá então mais a
frente, analisar até que ponto, em qual contexto e qual momento o latim
deve ser utilizado dentro do meio jurídico, acadêmico e midiático. De
maneira a não interferir na Ciência do Direito e na integração da sociedade
brasileira com o mundo juridico.
Nos tempos contemporâneos, com a forte globalização e a forte
influência do Estados unidos, a cada dia que passa nosso direito também
vem sofrendo forte influência do direito inglês. Para os defensores da
simplificação da nossa linguagem jurídica, a influência romana ,
germânica e Americana, deixaram o nosso sistema jurídico e
consequentemente a linguagem jurídica brasileira repleta de termos
estrangeiros, fazendo com que o âmbito jurídico brasileiro não tenha sua
própria identidade linguística, se prevalecendo de termos estrangeiros,
comuns apenas aos que estão operando o nosso direito e sendo incomum
e estranho aos que não convivem com esse meio, dificultando assim a
comunicação entre os operadores do direito e os que estão apenas
usualmente em contato com essa ciência.
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A comunicação só se concretizará- efetivamente – se o receptor
souber decodificar a mensagem e se o canal estiver aberto. Uma situação
de comunicação pode estar sujeita a perturbações, chamadas de ruídos,
ou seja, uma comunicação que leva a uma interpretação inadequada, que
podem estar localizados em alguns dos elementos do ato, como canal
obstruído ou inadequado, código desconhecido pelo receptor, entre outros.
(Manual compacto de redação e interpretação de texto, EDITORA REDEL,
2011, p. 16). O uso de palavras rebuscadas leva uma quebra de
comunicação, gerando ruídos entre o emissor e o receptor, por esse
motivo alguns doutrinadores defendem uma linguagem coloquial, no intuito
de acabar com qualquer ruído, com a intenção de não ocasionar uma mal
interpretação dos nossos texto e tornar a mensagem clara a todos os
cidadãos.
Por outro lado, existe os defensores de uma linguagem própria da
ciência do Direito, defendendo que não é possível retirar do meio do nosso
sistema, uma cultura da linguagem incorporada e concretizada no nosso
ordenamento, alegando que a incorporação da linguagem latina,
germânica e inglesa é a própria identidade da nossa linguagem jurídica.
Sem esse estrangeirismo, se perderia a própria identidade, formada
culturalmente a passos lentos e históricos.
2.1 Considerações sobre o juridiquês
Juridiquês é um neologismo em voga no Brasil para designar o uso
desnecessário e excessivo do jargão jurídico e de termos técnicos
de Direito. Embora tenha conotação pejorativa, a ideia de juridiquês como
jargão profissional tem ganhado cada vez mais espaço na sociedade
letrada por causa de sua crescente utilização na imprensa e nos meios de
comunicação de massa. Nojornalismo jurídico, por exemplo, costuma-se
dizer que repórteres e redatores que reproduzem em suas matérias os
termos
rebuscados
utilizados
pelos
entrevistados
(como juízes e advogados) são "contaminados pelo juridiquês" (assim
como, no jornalismo econômico, o são pelo "economês").( Wikipédia, a
enciclopédia livre).

346
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

www.conteudojuridico.com.br

O “Juridiquês” é um vocábulo de uso comum no Brasil, mais que ainda
não consta nos principais dicionários. Este tipo de linguagem jurídica é
empregado por muitos profissionais do Direito, desde promotores, juízes,
advogados e entre outros, assim como também está sendo incorporada
cada vez mais aos meios de comunicação.
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Há os que defendem o uso desta linguagem técnica rebuscada do
Direito, estes afirmam que, assim como qualquer outra ciência se faz
necessário o uso da sua própria linguagem técnica. Podemos ver um
exemplo claro deste pensamento em:
[...] onde quer que exista uma ciência, existe uma
linguagem correspondente. Cada cientista tem a sua
própria maneira de expressar-se, e isto também
acontece com a jurisprudência, ou a Ciência do
direito. Os juristas falam uma linguagem própria e
devem ter orgulho de sua linguagem multimilenar,
dignidade5 que bem poucas ciências podem invocar.
(Lições Preliminares de Direito, Miguel Reale, 2001,
p.7 )
Em contrapartida, os que defendem a simplificação da linguagem
jurídica, afirmam que o Juridiquês não é tecnicismo e sim preciosismos, ou
seja, um excesso de formalismo no âmbito jurídico. No sentido em que
vivemos num mundo globalizado, se discute a falta de evolução da
linguagem jurídica no Brasil, pois se até a própria língua portuguesa
evoluiu, nos tempos atuais é inaceitável ver a resistência a evolução na
linguagem do Direito Brasileiro. Apesar de alguns doutrinadores considerar
a ciência do direito unívocos e não variáveis, ou seja, consideram que o
Direito possuem um vocabulário próprio em que as palavras tem um só
sentido, não podendo ser substituída por outra palavra.
As ideias levantadas acima, levam em consideração que a sociedade
se modifica e sendo o Direito uma ciência ligada diretamente aos fatores
sociais, é necessário a variação do Direito, de acordo com a sociedade;
como cita Raquel Fabiana Lopes Sparemberger, “Para que se concretize
numa verdadeira ciência, temos de trabalhar então com normas
descritíveis, mas que estejam sempre preparadas para possíveis
347
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 884 de 15/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

modificações de acordo com o progresso social que envolve o Direito”. A
respeito desta constatação é que muitos doutrinadores defendem que, se a
sociedade e o direito se modifica, é necessário que a linguagem jurídica
também sofra suas modificações.
De um ponto de vista geral, as academias de Direito acreditam que
toda profissão tem sua forma especifica de comunicação, e que o Direito
como ciência não pode ser diferente. Porém há o entendimento que muitas
vezes os profissionais na área jurídica extrapolam o limite do razoável
quando se utilizam do discurso e escrita forense. Vale lembrar que dentro
das universidades é constante a utilização de brocardos jurídicos e
utilização de palavras estrangeiras, especialmente o latim. Porém
antigamente se ensinava latim nas escolas, o que hoje não se ver mais,
fato esse que motivam a repensar sobre mudanças nos currículos
acadêmicos.
2.2 Direito ao acesso à justiça
No Brasil Colônia a justiça era tida como artigo de luxo, o que afastava
a maior parte da população, a qual não gozava de conhecimento para agir
judicialmente, a forma da população ter acesso a justiça era através de
influência exercida socialmente, fato esse que ainda hoje tem fortes
vestígios. ou seja, na colônia apenas a alta casta da sociedade possuíam
a influência necessária para o acesso a justiça, visto que cabia ao rei a
administração da justiça que não era apenas ligada ao poder judiciário,
como também era político, cabendo ao ouvidor a resolução dos conflitos.
No entanto o Brasil saiu de colônia para Estado Democrático, o que não
justifica nos dias atuais ver a população afastada de seus direitos e do
sistema jurídico. “A Justiça deve ser compreendida em sua atuação por
todos e especialmente por seus destinatários. Compreendida, torna-se
ainda mais imprescindível à consolidação do Estado Democrático de
Direito” (AMB, 2007, p.4).
O art. 5º, XXXV, da CF/88 estabelece que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Segunda
Watanabe, “a problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos
acanhados limites do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se
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trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição estatal,
e sim de viabilizar o acesso a ordem jurídica justa. Por esses motivos,
muitos autores afirmam que o Juridiquês se tornou um obstáculo ao
acesso dos cidadãos ao mundo jurídico, dificultando a participação e
entendimento da justiça, fazendo com que ocorra o afastamento da
sociedade do sistema judiciário, tornando o Juridiquês ilegítimo, por não
haver aceitação social. Além do princípio da inafastabilidade da jurisdição,
a CF/88 traz em seu art. 93, IX, o princípio da publicidade do processo e
dos atos processuais. Por esse princípio, as partes, bem como seus
advogados, têm acesso a todas as informações do processo, sendo-lhes
garantida a presença em todos os atos processuais.
Muitos doutrinadores defendem que o acesso à justiça e a publicidade
dos atos é um direito real, garantido a todo cidadão, isso não significa dizer
que esse acesso, se caracteriza apenas pela existência das Leis ou por
apenas possuir um sistema jurídico que traga direitos, deveres e
obrigações. É necessário que as sentenças, leis, atos processuais e
divulgações na mídia sejam claras,
facilitando o máximo da compreensão
5
dos cidadãos e que os destinatários a qual foram destinados às
informações do processo, entendam o que lhe foi designado. É neste
sentido qu José Renato Nalini afirmar que “A decisão de justiça não é uma
dissertação acadêmica, mas um ato de caráter utilitário, de aplicação
concreta. É necessário, de início, que ela seja perfeitamente inteligível e
que aqueles aos quais interessa possam compreendê-la sem recorrer ao
Gran Larousse em dezenove volumes”.
Durante as pesquisas realizadas, muito dos doutrinadores defendem
que o acesso à justiça seja conveniente e que a linguagem utilizada tenha
maior clareza, concisão e coerência, levando em consideração que o
Juridiquês muitas vezes não é entendido nem pelos próprios operadores
do direito, tal pouco pelos diretamente interessados e tal pouco, pelo
restante da população. É nesse sentido que o Juiz André Nicolitt, professor
de Direito na Universidade Cândido Mendes e na Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, afirma:
A linguagem rebuscada e inacessível, viola os
princípios constitucionais do acesso à Justiça e da
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publicidade. É um exercício de poder, uma violência
simbólica para mostrar erudição e autoridade. Numa
cultura jurídica menos autoritária, termos uma
linguagem mais acessível. O uso de termos
incompreensíveis ao cidadão comum não é pratica
apenas de magistrados, pois muitos advogados,
também fazem isso. Sem bons argumentos, tentam
impressionar com jargões e frases de efeito. Mas tudo
não passa de uma cortina de fumaça: muito barulho
por nada.
A utilização de uma linguagem rebuscada, arcaica e com
expressões latinas, dificultam a comunicação e leva interpretações
erradas, a respeito de determinados assuntos, como por exemplo, as
informações repassadas pela mídia, que por não compreender as
informações passadas pelos operadores do direito e pela necessidade de
agilidade e rapidez em se passar determinado assunto, acabam
interpretando erradamente e passando informações desencontradas para a
sociedade. Outro ponto é que os operadores do direito ao tentar deixar o
texto atraente com seu juridiquês, e incorporar o seu preciosismo, acabam
deixando o texto fora do padrão e concordância da língua portuguesa,
utilizado palavras em latim, em língua estrangeira e arcaicas que são
singulares a que pretendiam utilizar, mas que não possuem o mesmo
significado. É pensando na interação e no maior acesso as linhas da
justiça, que transmitiu no congresso nacional o Projeto de Lei Nº7448/2006
da deputada Maria do Rosário (PT-RS), que tem como pretensão aumentar
o interesse e maior participação do cidadão a justiça Brasileira, este projeto
tem como principal característica obrigar o judiciário a usar a linguagem
coloquial quando à informação for destinada ao cidadão e a própria
sociedade em si. Como se dispõe no artigo 458, inciso IV.
IV — à reprodução do dispositivo da sentença em
linguagem coloquial, sem a utilização de termos
exclusivos da Linguagem técnico-jurídica e acrescida
das considerações que a autoridade Judicial entender
necessárias, de modo que a prestação jurisdicional
possa ser plenamente compreendida por qualquer
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pessoa do povo. ( PROJETO DE LEI N.º 7.448-A, DE
2006).
Apesar de tal do Projeto Lei ser sido aprovado em 2010 pela
comissão de constituição e justiça e de cidadania da Câmara e pela mesa
diretora da Câmara dos Deputados, o mesmo não teve continuidade,
devido a aprovação do novo CPC, que trouxe em seu texto ideais
semelhantes ao Projeto de lei Nº 7.448-A,2006.O novo Código de
Processo Civil, persegue como um de seus objetivos primordiais a
celeridade processual, que favorece a prestação jurisdicional efetiva e é
um dos elementos do acesso à Justiça.Outro ponto importante para a
concretização desse direito constitucional é a “compreensibilidade das
decisões proferidas”. Sem a clareza nas decisões judiciais nunca se
atingirá o completo acesso à justiça. Assim, a preservação do “direito” ao
acesso à justiça vai além do defendido por Cappelletti e Garth, que
pregavam a “assistência judiciária para os pobres”, sendo necessário,
também, que o Poder Judiciário se valha de decisões simples, não
utilizando linguagem hermética.
Em contra partida, ainda5 existe os que acreditam que o juridiquês
faz parte do mundo do direito e que a utilização da linguagem informal e
coloquial descaracteriza o que já é uma cultura na ciência do direito,
tornando a mesma menos respeitosa, também levam em consideração que
a tradução para sociedade em linguagem coloquial, como dispõe o Projeto
de Lei Nº 7448/2006, ocasionaria o aumento no trabalho dos magistrados
para reformular a sentença em outra linguagem, e ainda, a maior
burocratização ao ter de enviá-la diretamente à parte.Contrario a esse
pensamento, há os que acreditam que o Juridiquês é inaceitável, sendo
que a justiça e os próprios operadores do direito existem para atender as
necessidades da sociedade, Sendo assim, não seria aceitável o uso de
uma linguagem que afaste o seus principais interessados. Pensamentos
esses que, consiste em que a população Brasileira não tem o devido
conhecimento, para interpretar texto como esse:
V. Exª., data máxima venia não adentrou às entranhas meritórias
doutrinárias e jurisprudenciais acopladas na inicial, que caracterizam,
hialinamente,
o
dano
sofrido.
Com espia no referido precedente, plenamente afincado, de modo
consuetudinário, por entendimento turmário iterativo e remansoso, e com
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amplo supedâneo na Carta Política, que não preceitua garantia ao
contencioso nem absoluta nem ilimitada, padecendo ao revés dos
temperamentos constritores limados pela dicção do legislador
infraconstitucional, resulta de meridiana clareza, tornando despicienda
maior peroração, que o apelo a este Pretório se compadece do imperioso
prequestionamento da matéria alojada na insurgência, tal entendido como
expressamente abordada no Acórdão guerreado, sem o que estéril se
mostrará a irresignação, inviabilizada ab ovo por carecer de pressuposto
essencial ao desabrochar da operação cognitiva.(Artigo, Valdeciliana da
Silva Ramos Andrade).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todos os fatos levantados, fica difícil não concordar com
Arthur Schopenhauer, que com maestria descreve:
Não há nada mais fácil do que escrever de tal
maneira que ninguém entenda; em compensação,
nada mais difícil do que expressar pensamentos
significativos de modo que todos compreendam. O
ininteligível é parente do insensato, e sem dúvida é
infinitamente mais provável que ele esconda uma
mistificação do que uma intuição profunda. (…) Quem
tem algo digno de menção a ser dito não precisa
ocultá-lo em expressões cheias de preciosismos, em
frases difíceis e alusões obscuras, mas pode se
expressar de modo simples, claro e ingênuo, estando
certo com isso de que suas palavras não perderão o
efeito. Assim, quem precisa usar os artifícios
mencionados antes revela sua pobreza de
pensamentos, de espírito e de conhecimento
(SCHOPENHAUER, Arthur. A arte
de
escrever. Editora L&PM, 2005.)
Diante das discursões levantadas e da análise de diferentes
doutrinadores, pode-se concluir que se faz necessário uma adequação ao
juridiquês, tendo em vista o Direito vive em função da sociedade. É manter
as palavras já incorporadas ao nosso cotidiano e a nosso dicionário,
combatendo o preciosismo exagerado que gera incompreensão e torna a
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escrita e o discurso desconexo. Levando em conta esse contexto, se
chegar a conclusão que o uso exagerado de jargão jurídico e de termos
técnicos do direito, cria um afastamento da sociedade, formando barreiras
na entrada dos cidadãos ao meio jurídico, dificultando a interação
necessária entre o Direito e a sociedade. Por esses motivos o exagero na
linguagem jurídica deve ser combatido, permanecendo apenas o
necessário à ciência do Direito.
Consta na Lei de introdução as normas do Direito Brasileiro no
Art. 3o “ Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece.”, levando em consideração esse artigo, chega-se a conclusão
que o uso de palavras rebuscadas cria uma antinomia, entre o que a lei
descrimina no direito positivo e o que realmente acontece na realidade
social, pois como podemos criar a ideia que todos devemos conhecer as
leis, se o próprio sistema através da sua linguagem, fora dos padrões de
conhecimento do povo, afasta os cidadãos desse ciência. As Leis,
sentenças e textos destinados aos cidadãos tem que ser claras e objetivas,
para que sejam entendidas por todos.
É essencial a adequação5do linguajar do judiciário à sociedade, para
que não haja ruídos na comunicação entre a justiça e os principais
interessados, ou seja, a sociedade e seus cidadãos. O importante na
comunicação é que entre o remetente e o destinatário a mensagem
chegue clara, sem ruídos ou obstáculos que interfiram no caminho da
mesma; é neste sentido que observamos que a utilização de uma
linguagem coloquial seria a mais ideal, e a utilização da mesma, não
descaracterizaria a ciência do direito, pois, o mais importante seria o
respeito a sociedade. Entende-se que mesmo usando uma linguagem
informal, poderia se utilizar a formalidade e até mesmos palavras do latim
ou estrangeiro que já estão incorporadas ao nosso dicionário e
vocabulário, o que não poderíamos aceitar é o uso do Juridiquês e das
palavras rebuscadas, que apenas são usadas como meio de preciosismos
pelos operadores do Direito, sem levar em consideração a necessidade de
que a população precisa conhecer e interagir com a Ciência do direito.
Dentro da área do Direito a principal ferramenta é a comunicação,
então não podemos privar as pessoas da mesma, se não existir uma
linguagem clara entre os operadores do direito e a sociedade que são os
principais interessados, fazendo a população ser excluída de
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conhecimento de seus direitos, obrigações e deveres; consequentemente
não teria sentido as palavras: Justiça, Direito e Estado de Direito.
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CALE-SE (JURIDICAMENTE FALANDO)!

SERGIO RICARDO DO AMARAL GURGEL:
Faculdade de Direito Cândido Mendes. Pósgraduado em Direito Penal e Direito Processual
Penal. é sócio em AMARAL GURGEL Advogados;
professor de Direito Penal e Direito Processual
Penal; autor da Editora Impetus.
Todo indivíduo que opta pela vida acadêmica precisa superar
dilemas que o atormentam desde os tempos mais remotos do ensino
fundamental. A necessidade de escolher uma profissão é uma dessas
tragédias do cotidiano dos jovens que, em sua maioria, recebem rasas
informações sobre as atividades disponíveis no mercado de trabalho. Com
pouca idade, e quase nenhuma experiência de vida, os candidatos a uma
vaga nas universidades procuram ouvir os conselhos de seus familiares,
bem como de outras pessoas que julgam conhecer os caminhos de um
sucesso que habita apenas no imaginário. E para muitas carreiras uma das
advertências mais comuns refere-se à capacidade de ser desinibido no
instante da fala. O domínio da oratória significaria a garantia de um futuro
brilhante, tanto no mundo corporativo quanto no âmbito das instituições
públicas. Infelizmente, estes profetas da bem-aventurança financeira
ignoram os inúmeros significados que gravitam em torno do silêncio, bem
como a arte de muito dizer calado.
Não foram poucos os pensadores que se dispuseram a questionar a
concepção de que em algum canto deste mundo seja possível constatar a
ausência completa de som. Como poderia o gigantesco planeta Terra
circundar o Sol, girando em torno de si mesmo, na órbita de infinitos
corpos celestes, sem, contudo, fazer um mísero ruído? Aquilo que
entendemos por silêncio não seria - como diz meu pai - apenas um barulho
acostumado? Contudo, o certo é de que somos tentados ao menos a
desconfiar de que o Universo pode ter sido constituído por um arranjo de
graves e agudos em plena harmonia, desenhado nas linhas infinitas das
claves de fá e sol, como afirmava Pitágoras de Samos (570-475 a.C.) sobre a
música emanada do movimento das estrelas.
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Nem todo ruído é perceptível aos seres humanos. Alguns cientistas
vêm tentando provar que até as plantas emitem som quando ameaçadas
pela proximidade das lâminas, mas os supostos pedidos de misericórdia
somente conseguiriam ser registrados por intermédio de sofisticados
sensores. Enquanto os gritos não forem ouvidos pelo homem, as flores
sucumbirão passiva e silenciosamente pelo tronco decepado. É sabido que
certas pessoas também suportam o sofrimento caladas, e deixam esse
mundo sem o menor gemido. Quem sabe, quando um aparato tecnológico
for criado, à semelhança daqueles que captam o pavor das plantas, a dor da
humanidade não venha a ecoar na superfície dos mais longínquos astros?
Há quem se sinta desconfortável diante da mudez alheia. Estes
postam-se a falar em demasia até que não possam mais ouvir as
dissonantes emitidas pela própria consciência. A voz interna costuma ser
quase ensurdecedora, e não raramente esbraveja: Culpado! Culpado!
Culpado! Em contrapartida, uma minoria desenvolve o dom de aproveitar a
redução dos decibéis para aquietar-se, no intento, muitas vezes malogrado,
de transformar em melodia a aflição
de um pensamento escrito em fusas e
5
semifusas. Costuma ser completamente surda diante dos que falam à toa,
ou se empenham em propagar impropérios. Sim, mais de mil anos se
passaram e continuamos agindo como Dante Alighieri (1265-1321) havia
registrado em seus versos: “falando coisas quando o silêncio seria ideal”.
Não foi somente o poeta florentino que discorreu sobre o tema.
Diversos artistas ousaram destacar um silêncio melancólico em suas obras.
Na literatura, Graciliano Ramos contou sobre as aflições do confinamento
no cárcere e o silêncio dos que faziam de conta que eram inocentes.
Sucesso também fez o silêncio das sereias de Kafka no embate com Ulisses.
Em relação à música popular brasileira, Cartola queixou-se de amor para as
rosas que não falam, enquanto no cenário internacional Simon & Garfunkel
viram dez mil pessoas conversando sem falar, e ouvindo sem escutar, na
canção “The Sound of Silence”.
Muitos personagens da história universal serão eternamente
lembrados em razão de uma mudez qualificada. Pensemos no silêncio de
Davi ao encarar Golias; dos soldados no interior do Cavalo de Troia; de
Napoleão em Elba; de Michelangelo no teto da Capela Sistina; de
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Beethoven, em sua última sinfonia; da tripulação do Enola Gay sobre o céu
de Hiroshima; de Sartre, ao desvendar “a náusea”; e de John Lenon ao
autografar o disco de quem iria retribuir a homenagem com um tiro. E que
esses tácitos e magnânimos interlúdios não ofusquem os silêncios menores,
como o daquelas senhoras que limpam os banheiros dos shopping
centers e dos que dormem sentados nas rodoviárias à espera de um
milagre.
A cada vida que se esgota, uma voz é dissipada no infinito. O velório
agregará um número significativo de imimigos da quietude. Sem nenhum
pudor, não pouparão os familiares com colocações aos moldes de “meus
pêsames” ou “meus sentimentos”. E aqueles que já estão cruzando a linha
imaginária da loucura encontrarão uma piada de salão para “quebrar o
gelo” ao redor da sepultura. Poucos são os que perceberão que não é
preciso dizer nada. Neste caso, o silêncio já diz tudo, e um abraço apertado
ainda mais. Anos depois, entre feitiçarias e patifarias, aparecerá alguém de
coração puro dizendo-se capaz de estabelecer contato com os espíritos
que, segundo suas crenças, por aqui vagueiam.
Outro exemplo de perda da oportunidade de ficar calado se dá por
ocasião dos términos dos relacionamentos. A cruel revelação do “eu nunca
te amei” deveria vir seguida do silêncio da cicatrização, na proporção do
desamor vivido. Ocorre que o desejo incubado, quase esquizofrênico, de
improvisar uma cena ao estilo de Humphre Bogart, em Casablanca, faz com
que frases do tipo “você é perfeito, o problema está em mim”, ou “você é a
pessoa certa no momento errado”, ou até mesmo “você é o melhor ser
humano que eu já conheci” sejam comumente proferidas. Eis aí uma razão
para nos aliarmos a Pascal (1632-1662) quanto à ideia de que “as palavras
escondem um mau caráter”. Em situações desta natureza, não é a falta de
cultura e de bom senso que determinam o comportamento do indivíduo,
mas sim a irreparável corrosão de sua essência sub-humana. Poderia ao
menos ter preferido manter aquele silêncio que imperava em sua
monótona, entediante e miserável vida sexual.
O silêncio que vem com a morte é óbvio, diferentemente daquele
que o antecede. Joana d’Arc, por exemplo, preparou-se para a execução na
fogueira mirando um crucifixo, embora tenha gritado por Jesus no instante
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em que o fogo atingiu o seu corpo. Também foi esse o comportamento de
Maria Antonieta, que não perdeu a cabeça ao ser submetida à covardia das
acusações de um Tribunal Revolucionário, tão ou mais cruel do que o
governo de Versailles. Pergunta-se: o que a rainha, arrancada dos braços de
seus filhos, poderia falar para abrandar a fúria irracional de seus algozes?
Ora, o mesmo que a família Romanov teve tempo de dizer quando
emparedada pela covardia bolchevique: nada! Em muito se assemelhou aos
relatos de Leon Trotsky (1879-1940) sobre a paisagem da Rússia antes do
início da revolução: “aquela calmaria que antecede a tempestade”. Depois
da semibreve, nada mais do que o zunido de lâmina e o estampido de
chumbo e pólvora.
Segundo a Bíblia, Jesus Cristo ficou em silêncio quase todo o tempo
de seu julgamento. Caifás chegou a questionar a atitude daquele que
considerava um farsante blasfemador, perseguidor contumaz da própria
execução: “- Você não diz nada em resposta?” (Marcos, 14:60). Por sua vez,
Pilatos demonstrou-se frustrado: “Você está se recusando a falar comigo?”.
(João, 19:10). E por todo o tempo
5 em que percorreu o calvário, Jesus Cristo
não emitiu uma única palavra, nem mesmo quando foi lançado ao chão
pelo peso da cruz. Talvez soubesse que o tempo de peregrinação e
pregação havia se esgotado. O momento era o de vencer a morte, e, para
isso, precisava morrer. Porém, quando crucificado, se insurgiu contra o
silêncio de Deus, e murmurou: “ – Pai, por que me abondanaste?” (Mateus,
27:46). E Deus respondeu da forma que nem Maria, nem João, poderiam
ouvir. Então veio a resignação: “- Pai, nas tuas mãos entrego o meu
espírito.” (Lucas, 23:46).
Em outros julgamentos menos famosos, o silêncio dos réus não
provocou a dúvida nem o remorso que recaíram sobre o governador
romano da Palestina. Nuremberg foi um deles. Os poucos títeres do Füher
que lá estiveram se limitaram a dizer que somente cumpriram ordens,
transferindo assim toda a responsabilidade ao líder morto. Quanto aos
demais termos da acusação, nada declararam. Todavia, no instante em que
um filme sobre os campos de extermínio foi exibido, mas, por falha técnica,
projetou-se a imagem invertida, os acusados caíram na gargalhada, selando
assim o destino por tantos esperado. Hermann Göerin prefiriu o silêncio
suicida na própria cela, escapando da agonia das cordas sobre o seu
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pescoço. Entrentanto, alguns de seus comparsas condenados à morte
decidiram romper de vez com o silêncio nos segundos anteriores à abertura
do cadafalso. Com o braço direito em riste, soltaram pela última vez o grito
de saudação nazista: “Sieg Heil!”. Fato consumado, o Ministro do Exterior
britânico decidiu revelar uma verdade que a maioria preferiria ignorar: “O
piloto de bombardeiros Harris (da RAF) deve ter mais vítimas na consciência
do que qualquer general ou marechal-do-ar alemão.”.
No início da faculdade de Direito o aluno fica um pouco confuso
com relação aos efeitos do silêncio. Inicialmente reproduz a máxima do
“quem cala consente”, como se fosse algo de caráter absoluto. Com o
passar do tempo a norma contida no art. 111 do Código Civil,
estabelecendo que “o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias
ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade
expressa” vai se tornando clara em virtude do enfrentamento de questões
de ordem excepcional.
Em matéria penal, os operadores do Direito também acabam
percebendo que em determinadas circunstâncias a ausência de
manifestação não terá o condão de repercutir negativamente sobre a
liberdade. Aliás, a tacitude não deve ser encarada como uma preocupação
exclusiva de quem ocupa o polo passivo na relação processual. Embora não
se fale em revelia para o ofendido, o silêncio em determinados momentos
poderá mudar significativamente a sua sorte no processo, atingindo a
pretensão punitiva estatal, como ocorre nos casos de decadência ao direito
de queixa ou de representação, renúncia, perdão, perempção etc.
O Código de Processo Penal, fundamentado no princípio da
presunção de inocência, estabelece a regra sobre o ônus da prova nos
termos do art. 156: “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Neste
sentido, se o Ministério Público, por exemplo, acusar o réu de ter matado
alguém, a ele caberá a produção da prova. Em contrapartida, se o réu
procurar justificar a sua conduta com base na excludente de ilicitude da
legítma defesa, então que procure instruir o processo com o conjunto
probatório pertinente. Por outro lado, se optar por ficar calado, deverá
assim fazê-lo consciente de que o silêncio não importará em confissão, de
acordo com os artigos 186 e 198 do mesmo diploma legal. Do mesmo
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modo, não se intimidará com a segunda parte deste último dispositvo, na
qual o legislador ressalva que o silêncio “poderá constituir elemento para a
formação do convencimento do juiz”. Obviamente, a norma em tela não foi
recepcionada, pois afronta direitos fundamentais consagrados não apenas
pela Constituição da República, mas também pelaConvenção
Interamericana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário.
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No ambiente jurídico o que mais se ouve é: “na prática, a teoria é
diferente”. Isso significa dizer que todo esforço doutrinário serve apenas
para auxiliar os pesquisadores em seus trabalhos acadêmicos, bem como
enriquecer as editoras. Quando o assunto é o direito ao silêncio, os
especialistas na área criminal sabem perfeitamente que o seu exercício fará
com que o juiz se incline no sentido da condenação. É verdade que ao
proferir sentença não poderá motivar sua decisão no fato de o réu ter
permanecido calado no curso do processo, mas provavelmente encontrará
outros argumentos para se chegar à mesma conclusão. Seria hipocrisia
negar a existência de magistrados que condenam sumariamente os
acusados, lançando sobre eles 5um simples “olhar clínico”, constituído por
uma coleção de preconceitos considerados bagagem de sua experiência.
Após, procuram argumentos que sirvam de fundamento à sua decisão. Daí
a importância do réu que se nega a depor em manter sua esperança de não
se deparar com um julgador desta estirpe, mas sim alguém do tipo
idealizado por Francesco Carnelutti, ou seja, que a cada dia resgate “o dom
de maravilhar-se assistindo atônito o nascer e o pôr do sol, a cada manhã e
entardecer, de sentir-se infinitamente pequeno, com o cair da noite, diante
da grandiosa e infinita beleza de ver o céu iluminar-se com milhares de
estrelas, de sentir-se extasiado com o perfume de um jasmim ou com o
canto de um rouxinol”, e ainda, que seja ainda capaz de “reconhecer-se
mireravelmente limitado ante cada manifestação do inefável prodígio que é
a vida.”. Embora o brilhante jurista italiano não tenha feito menção expressa
à questão do comportamento introspectivo, há de se convir que, para esse
fim, o juiz também precisará de alguns minutos de paz, considerada por
Schopenhauer (1788-1860), o fruto do silêncio.
Nitzsche (1844-1900) dizia ser complicado conviver com as pessoas,
porque calar é muito difícil. Oscar Wilde (1854-1900) contribuiu com o
raciocínio ao afirmar que “se soubéssemos quantas e quantas vezes as
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nossas palavras são mal interpretadas, haveria muito mais silêncio neste
mundo.” Infelizmente, o homem moderno ainda não aprendeu a silenciar
em seu benefício, muito menos em favor de seus pares. Se hoje alguém
está calado, não é por contemplação ao belo ou por uma razão que nos
convida
a
engrandecer
o
espírito,
mas
somente
porque
os likes, hashtags e reposts reduziram
significativamente
a
nossa
capacidade de comunicação. Agora é hora de voltar ao silêncio daqueles
que temem falar em demasia.
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RESUMO: O presente estudo tem por objetivo o exame da regra-matriz de
incidência tributária das contribuições PIS/Pasep e Cofins devidas na
importação de serviços, nos termos da Lei nº 10.865/2004. Trata-se de
tema que, para ser adequadamente enfrentado, pressupõe: i. O exame
dos fundamentos constitucionais da tributação dos serviços importados no
direito brasileiro, ii. Análise da hipótese de incidência. iii. Definição do
conceito de serviço e das suas dificuldades teóricas, - principalmente no
que tange ao termo resultado verificado no País, nos termos do art. 1º, §
1º, da Lei nº 10.865/2004 - com análise de implicações da interpretação de
5
situações específicas, notadamente
sobre o pagamento de contrato de
afretamento, demurrage, frete internacional, royalties e software, iv. bem
como o estudo acerca da consequência tributária.
Palavras-chave: Contribuição Especial. PIS/Pasep. Cofins. Importação de
Serviços. RMIT. Aspectos relevantes da hipótese de incidência.
ABSTRACT: The current study aims to examine the tax incidence on
matrix-rule of PIS/Pasep and Cofins contributions due on service imports,
under the Law nº 10.865/2004. It is a subject that, in facing adequately,
presupposes i. Evaluating constitutional grounds on the taxation of
imported services under Brazilian Law; ii. Analyzing the incidence
hypothesis; iii. Defining the concept of service and its theoretical difficulties.
– especially concerning the resulting term verified in the country under the
terms of Article 1º, § 1º, Law nº 10.865/2004 - analyzing specific situations,
particularly on paying charter contract, demurrage, international freight,
royalties and software, iv. as well as studying the tax consequences.
Keywords: Special Contribution. PIS/Pasep. Cofins. Services Import.
RMIT. Relevant Aspects on Incidence Hypothesis.
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1

introdução

O presente trabalho visa analisar, sob o aspecto de sua
constitucionalidade o conceito de serviços importados para efeito da
exigência do Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), incidentes sobre a importação de serviços,
de que trata a Lei nº 10.865/2004.
Não sendo viável esgotar o tema em razão da natureza desse estudo,
será analisada a regra-matriz de incidência tributária do PIS/Pasep e
Cofins incidentes na importação de serviços, por meio da análise da Lei nº
10.865/2004 em conjunto com a Constituição Federal (CRFB), verificando
os critérios que compõem a hipótese e o consequente da referida norma
jurídica em sentido estrito[1].
Partindo-se do conceito de serviço adotado pelo Direito Civil, buscarse-á a construção da hipótese de incidência do PIS/Pasep e Cofins
incidentes sobre a importação de serviços e a compreensão do conceito do
termo resultado, visando à identificação do sentido jurídico da expressão:
cujo resultado se verifique no País, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº
10.865/2004.
Por fim, será analisado o entendimento adotado pela Receita Federal
do Brasil (RFB) e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
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(CARF)
acerca
da
natureza
jurídica
dos
contratos
afretamento, demurrage, frete internacional, royalties e do software.
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A linguagem positiva do direito baseia-se no suporte físico da norma
jurídica, sendo esta exatamente o juízo (ou pensamento) que a leitura do
texto provoca em nosso espírito[2].
Segundo Paulo de Barros Carvalho, a norma tributária em sentido
estrito é a que prescreve a incidência:
A “norma tributária em sentido estrito” será a que
prescreve a incidência. Sua construção é obra do
intérprete, enquanto órgão do sistema ou na condição
5
de um
interessado qualquer, mas sempre a partir dos
estímulos sensoriais do texto legislado (reduzindo o
direito a forma escrita). Como já enfatizei, a norma se
verte para o território das situações objetivas, tecidas
por fatos e por condutas, ambos recolhidos no
domínio real-social. A hipótese ou suposto prevê um
fato de conteúdo econômico, enquanto o
consequente estatui um vinculo obrigacional entre o
Estado, ou quem lhes faça as vezes, na condição de
sujeito ativo, e uma pessoa física ou jurídica,
particular ou pública, como sujeito passivo, de tal
sorte que o primeiro ficará investido do direito
subjetivo público de exigir, do segundo, o pagamento
de determinada quantia em dinheiro[3].
Com efeito, as normas jurídicas em sentido estrito podem ser
classificadas em normas de conduta e normas de estrutura. Aquelas
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regulam as condutas interpessoais; já estas regulam a produção de outras
normas jurídicas.
Desse modo, a norma jurídica que trata da configuração do tributo,
escrevendo em seu antecedente um ato, um estado, ou um fato da vida de
cunho econômico que, se ocorrido concretamente, ensejará
consequentemente a instauração da relação jurídica, denomina-se regramatriz de incidência tributária (RMIT), trata-se, portanto, de verdadeira
norma de comportamento[4].
A construção do regime de incidência das contribuições do PIS-Pasep
e Cofins, incidentes sobre a importação de serviços, será baseada na
norma jurídica de Paulo de Barros Carvalho, que, para fins analíticos,
promove o seccionamento da regra-matriz de incidência dos tributos em
cinco critérios: três na hipótese de incidência (material, espacial e
temporal) e dois no consequente da norma jurídica (pessoal e
quantitativo)[5].

3
3.1

HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA

Critério material

O critério material descreve abstratamente a situação de fato ou
estado de fato de cunho econômico que ensejará a incidência da norma e
a produção de efeitos jurídico-tributários, quando aplicada pelo ente
competente.
Na verdade, em seu núcleo, o critério material é formado por um verbo
(pessoal e de predicação incompleta) e um complemento, como ressalta
Paulo de Barros Carvalho:
Esse núcleo, ao que nos referimos, será formado,
invariavelmente, por um verbo, seguido de seu
complemento.
Daí
porque
aludirmos
a
comportamento humano, tomada a expressão na
plenitude de sua força significativa, equivale a dizer,
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abrangendo não só as atividades refletidas (verbos
que exprimem ação), como aquelas espontâneas
(verbos de estado: ser, estar, permanecer etc.)[6].
O referido critério relacionado à contribuição na importação de
serviços encontra-se previsto no art. 3º, inciso II, da Lei nº 10.865/2004,
que dispõe nos seguintes termos:
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Art. 3o O fato gerador será:
[...]
II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego
ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados
no exterior
prestado.

como

contraprestação

por

serviço

Acerca da materialidade dos serviços sujeitos à incidência do
PIS/Pasep e Cofins-Importação, importa destacar ainda o disposto no art.
1º, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 10.865/2004, que assim estabelece:
5

Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público incidente na
Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços PIS/PASEP-Importação e a Contribuição Social para
o Financiamento da Seguridade Social devida pelo
Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do
Exterior - COFINS-Importação, com base nos arts.
149, § 2o, inciso II, e195, inciso IV, da Constituição
Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 6o.
§ 1o Os serviços a que se refere o caput deste
artigo são os provenientes do exterior prestados por
pessoa física ou pessoa jurídica residente ou
domiciliada no exterior, nas seguintes hipóteses:
I - executados no País; ou
II - executados no exterior, cujo resultado se
verifique no País.

367
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 884 de 15/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

O dispositivo restringe a incidência da exação aos serviços
executados no País por prestador domiciliado no exterior, bem como aos
executados no exterior, mas com resultado verificado no território nacional.
Em síntese, o critério material dos referidos tributos consiste em pagar
remuneração pecuniária a domiciliado no exterior a título de
contraprestação por serviço prestado no Brasil ou com resultado verificado
no território nacional, sendo afastada qualquer pretensão de exigência do
tributo diante da simples assinatura do contrato ou da prestação do serviço
sem o recebimento do pagamento correspondente, ou antes dele[7].
Ademais, a expressão pagamento de valores restringe a incidência da
contribuição à satisfação pecuniária da obrigação, afastando as demais
modalidades extintivas, como a compensação, a confusão, a novação, a
consignação, a remissão, a sub-rogação, a dação em pagamento e a
prescrição.
Destaca-se, ainda, que o art. 2º, incisos VII e X, da Lei nº 10.865/2004,
estabelecem as hipóteses de isenção relacionadas à importação de
serviços, dentre os quais estão: bens ou serviços importados pelas
entidades beneficentes de assistência social, nos termos do § 7º do art.
195 da CRFB, e o custo do transporte internacional e de outros serviços,
que foram computados no valor aduaneiro que serviu de base de cálculo
da contribuição.
Considerando que a disciplina da contribuição sobre a importação de
serviços implica uma série de dificuldades, serão tratadas no tópico a
seguir as divergências relacionadas ao critério material da hipótese de
incidência das referidas contribuições.
3.1.1

Conceito de serviços importados

O conceito de serviços importados acarreta dúvidas e dificuldades de
aplicação prática, desse modo, neste item, será definido o que se deve
entender por serviço e, no item seguinte, o que seja serviço importado com
as suas implicações.
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Quanto ao primeiro ponto, o conceito de serviço deve ser determinado
conforme a lei civil, na medida em que a Constituição adotou um conceito
desse ramo do Direito para definir a competência tributária, e, quando ela
assim faz, o conceito do Direito Privado subsiste para efeitos tributários
sem qualquer possibilidade de alteração pelas leis infraconstitucionais.
Nesses termos, dispõe o art. 110 do Código Tributário Nacional:
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Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas
de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas
do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou
limitar competências tributárias.
Destaca-se nesse sentido o voto do Ministro Celso de Mello proferido
no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 116.121-3/SP ao definir o
conceito de serviço tributado pelo
Imposto Sobre Serviços de Qualquer
5
Natureza (ISSQN):
Veja-se, pois, que, para efeito de definição e de
identificação do conteúdo e do alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado, o Código
Tributário Nacional, em seu art. 110, “faz prevalecer o
império do Direito Privado – Civil ou Comercial ...”
(ALIOMAR BALEEIRO, “Direito Tributário Brasileiro”,
p. 687, item n. 2, atualizado pela Professora
MISABEL ABREU MACHADO DERZI, 11ª ed., 1999,
Forense – grifei), razão pela qual está Suprema
Corte, para fins jurídico-tributários, não pode recusar,
ao instituto da locação de bens móveis, a definição
que lhe é dada pelo Código Civil (art. 1.188), sob
pena de prestigiar, no tema, a interpretação
econômica do Direito Tributário, em detrimento do
postulado da tipicidade, que representa, no contexto
de nosso sistema normativo, projeção natural e
necessária do princípio constitucional da reserva
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absoluta de lei, consoante adverte o magistério da
doutrina (GILBERTO DE ULHÔA CANTO, in Caderno
de Pesquisas Tributárias nº 13/493, 1989, Resenha
Tributária; GABRIEL LACERDA TROIANELLI, “o ISS
sobre a Locação de Bens Móveis”, in Revista
Dialética de Direito Tributário, vol. 28/7-11, 8-9) (STF.
RE nº 116.121-3/SP. Tribunal Pleno. Rel. Ministro
Marco Aurélio. DJ-e 25/05/2001).
Verifica-se, portanto, que a legislação infraconstitucional não pode
alterar ou ampliar a definição do conceito de serviços, justamente porque
esta materialidade foi utilizada pela Constituição para definir a competência
tributária da União para a instituição e cobrança das contribuições
incidentes sobre a importação de serviços.
Com efeito, o conceito de serviço é estabelecido pelo Direito Privado e
pode ser extraído dos arts. 593 a 604 do Código Civil que definem a
prestação de serviço como toda a espécie de serviço ou trabalho lícito,
material ou imaterial, contratado mediante retribuição para execução de
certa e determinada obra ou serviço, que seja prestado por quem possua
título de habilitação, ou satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, e
não estiver sujeito às leis trabalhistas ou à lei especial [8].
Anota Maria Helena Diniz que serviço quer dizer o “exercício de
qualquer atividade intelectual ou material com finalidade lucrativa ou
produtiva” [9].
Aires Fernandino Barreto, por sua vez, ao tratar acerca do ISSQN,
adota o seguinte conceito de serviço:
É lícito afirmar, pois, que serviço é uma espécie de
trabalho. É o esforço humano que se volta para outra
pessoa; é fazer desenvolvido para outrem. O serviço
é, assim, um tipo de trabalho que alguém
desempenha para terceiro. Não é esforço
desenvolvido em favor do próprio prestador, mas de
terceiros.
Conceitualmente
parece
que
são
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rigorosamente procedentes essas observações. O
conceito de serviço supõe uma relação com outra
pessoa, a quem serve. Efetivamente, se é possível
dizer-se que se fez um trabalho “para si mesmo”, não
o é afirmar-se que se prestou serviço “a si próprio”.
Em outras palavras, pode haver trabalho, sem que
haja relação jurídica, mas só haverá serviço no bojo
de uma relação jurídica[10].
Na mesma linha, entendimento de Marcos Aurélio Pereira Valadão e
Rudson Domingos Bueno sobre o conceito de serviço para efeitos
tributários:
Serviço, para efeitos tributários, vem a ser o resultado
do esforço humano, prestado a terceiro, em caráter
negocial, com fim lucrativo e que é, portanto, passível
de se constituir fato gerador do ISS – Imposto Sobre
Serviços, 5de competência municipal e do Distrito
Federal, dentro outros impostos[11].
Ainda excluem-se do conceito de serviço o trabalho prestado com
vínculo empregatício e as obrigações de dar, como a locação, da cessão
de direitos e a compra de bens ativos, conforme também reconhecido pela
Solução de Consulta Disit/08 nº 65, Data: 10/02/2010[12].
Desse modo, para incidir a contribuição sobre importações de serviço,
é necessário analisar a relevância da natureza da prestação, dado que ela
somente incide sobre a importação de serviços relacionados à obrigação
de fazer e esses são conceituados pela lei civil.
Com efeito, prosseguindo com o conceito de serviço importado,
cumpre verificar o art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.865/2004, o qual determina
duas possibilidades de serviços a serem alcançados pelas exações, desde
que prestados por pessoa física ou jurídica residentes ou domiciliadas no
exterior: (i) serem serviços executados no Brasil, ou (ii) serem serviços
executados no exterior, mas cujo resultado se verifique no Brasil.
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Conjugando os arts. 1º, § 1º, e 5º, da Lei nº 10.865/2004, Ricardo
Mariz de Oliveira explica que:
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Da junção dos dois dispositivos, a conclusão que se
tira é no sentido de que:
- a sujeição passiva do contratante (encomendante)
do serviço, residente ou domiciliado no Brasil,
depende de o serviço ser executado no Brasil ou
produzir resultado aqui verificado, e
- a sujeição de terceira pessoa que não a contratante
(encomendante) do serviço depende de o contratante
não ser nem residente nem domiciliado no Brasil, e
também depende dos mesmos requisitos, isto é, de
que o serviço seja executado no Brasil ou produza
efeito verificado no Brasil, além de que, neste caso, o
terceiro deve ser o beneficiário do serviço[13].
Com relação à problemática do termo cujo resultado se verifique no
País, discriminado no art. 1º, § 1º, inciso II, da Lei nº 10.865/2004, será
analisado detalhadamente adiante.
3.1.2

Resultado do serviço

No tocante ao PIS/Pasep e Cofins incidentes na importação de
serviços, uma das questões mais controvertidas na jurisprudência e na
doutrina diz respeito à importação de serviços, notadamente de serviços
que são executados no exterior, cujo resultado se verifique no País.
Isso porque, ao delimitar a competência de incidência do PIS/PasepImportação e Cofins-Importação, o legislador elegeu como fato imponível
serviços cujos resultados sejam verificados no País, pretendendo-se
tributar, independentemente da residência do prestador dos serviços, todo
e qualquer serviço prestado no território nacional ou cujo resultado aqui se
verificasse, quando executado no exterior.
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A importação de serviços ocorre quando se tem a prestação de
serviços no exterior com fruição da utilidade correspondente por pessoa
situada no território brasileiro. Dá-se preponderância, assim, ao resultado e
à sua utilidade para determinação da importação de serviços, afigura-se
importante que os efeitos ou as consequências da atividade realizada
sejam desencadeados no Brasil[14].
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Há quem utilize como premissa para a tributação das referidas
contribuições, como a fiscalização para tributar, o conceito de resultado
como sendo resultado financeiro, ou seja, o fato de haver pagamento do
serviço seria suficiente para incidência das contribuições[15].
Todavia, a presença apenas do pagamento do serviço a residentes e
domiciliados no exterior não é suficiente para que ocorra a incidência do
tributo, é preciso que ocorram todos os aspectos da hipótese tributária, não
apenas o financeiro.
Considerando que o conceito de resultado é vago e subjetivo e com
5
poucas definições, a doutrina e a jurisprudência interpretam-no
basicamente em dois conceitos: resultado-utilidade e resultadoconsumação.
De acordo com Luiz Eduardo Schoueri, ao tratar do ISSQN sobre o
serviço proveniente do exterior, o resultado na prestação de serviço está
vinculado a um proveito econômico, a uma utilidade [16].
Tal entendimento, mutatis mutandis, para fins de incidência do
PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, da mesma forma que para o
ISSQN, remete a ideia de que não se pode admitir por resultado todo e
qualquer proveito ou efeito decorrente da prestação de serviço executada
no exterior. Nesse sentido, é importante delimitar que tampouco se pode
confundir resultado com a própria execução dos serviços (obrigação de
fazer), conforme destaca o mesmo doutrinador:
A idéia de causa da contraprestação é fundamental
para que se encontre o resultado. Afinal, se um
contrato de prestação de serviços é sinalagmático,
deve-se compreender que do tomador do serviço é
373
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exigido o pagamento do seu preço em virtude de uma
utilidade que lhe é prometida. Assim, importa, para
cada contrato de prestação de serviço, examinar, a
partir de seu objeto, a causa do contrato. Não é, pois,
qualquer vantagem que será suficiente para se
considerar o resultado do serviço alcançado no
território nacional. Importará investigar aquela
vantagem ou proveito que foi o próprio objeto: o que o
serviço deveria proporcionar a seu tomador.
A vantagem, por sua vez, não se constata a partir de
um ponto de vista meramente subjetivo (motivo do
contrato), mas objetivo (causa do contrato): qual o
bem econômico protegido pelo legislador, a cuja
prestação deve corresponder a contra-partida do
preço do serviço. Assim é que, na contratação de um
advogado em juízo, a utilidade dar-se-á no lugar onde
ocorre a lide; num serviço de um topógrafo, no lugar
onde tiver o terreno etc [17].
Contrapondo a concepção de resultado-utilização, Sérgio André
Rocha aponta a existência da concepção do resultado como sendo
resultado-consumação, o que corresponde ao resultado como consumação
material da atividade desenvolvida pelo prestador de serviços [18].
Com efeito, mais do que utilidade e consumação é preciso aferir se o
serviço importado foi efetivamente usufruído pela empresa brasileira. E,
ainda assim, esta simples análise não seria suficiente [19].
É preciso, portanto, para o resultado do serviço ser efetivamente
aferido, que o seu efeito seja imediato, uma vez que resultado mediato
todos os serviços têm, visto que são bilaterais e demandam dispêndio
financeiro, todavia nem todos os serviços possuem um efeito imediato[20].
Acerca da diferenciação entre resultado mediato e resultado imediato,
explica Solon Sehn ao analisar o art. 1º, § 1º, I e II, da Lei nº 10.865/2004:
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Esse dispositivo restringe a incidência da exação aos
serviços executados no país por prestador
domiciliado no exterior, bem como aos executados no
exterior, mas com resultado verificado no território
nacional. Nesse último caso, deve-se entender por
resultado a utilidade ou proveito material ou imaterial
que normalmente decorre da prestação do serviço,
em função de sua própria natureza. É preciso
diferenciar, portanto, o proveito geral – ganho mediato
ou potencial da empresa que decorre de todo e
qualquer serviço - e o proveito específico, objeto da
prestação contratada, inclusive porque o proveito
econômico ou geral, no momento do pagamento,
pode ser apenas potencial e depende de um período
para ser verificado[21].
Desse modo, o elemento diferenciador, para fim de aferição do
resultado, dá-se com a análise
5 de seu efeito imediato, no sentido de
utilidade ou proveito específico, ou seja, é necessário que esse efeito seja
decorrente da prestação dos serviços, a própria causa da contratação do
serviço.
Importante destacar, que, segundo Ricardo Mariz de Oliveira, a
solução acerca das divergências do conceito de importação de serviços
advém da norma constitucional e do aprofundamento da indagação sobre
se há necessidade de internação do serviço para se completar o fato da
importação, ou se neste se inclui também o serviço executado e
consumido fora do País em benefício de pessoa residente ou domiciliada
no País[22].
Finaliza o seu entendimento explicando que:
Enfim, o elemento-chave para a incidência da
contribuição em apreço é a entrada física ou virtual,
no território brasileiro, do resultado gerado pelos
serviços, e é exatamente neste sentido que se deve
entender e aplicar a expressão contida no inciso II do
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§ 1° do art. 1° da Lei n. 10.865, quando alude a que
ocorre a incidência quanto a serviço ‘cujo resultado se
verifique no país’, e também é este o sentido em que
se deve entender a expressão do inciso I, que alude a
serviços ‘executados no país’[23].
Destaca-se, ainda, entendimento de Alberto Macedo, o qual
acrescenta que se o beneficiário do serviço estiver localizado em outro
país e somente o contratante estiver no Brasil, não haverá importação de
serviços:
Tanto no ISS quanto no PIS-Cofins-importação, num
serviço executado por prestador localizado no
exterior, basta que o beneficiário esteja domiciliado
no Brasil para haver uma importação de serviço
exigível por esses tributos, podendo sua figura se
fundir com a do contratante na mesma pessoa. Ao
revés, se o beneficiário do serviço estiver localizado
em outro país e somente o contratante estiver no
Brasil, não haverá importação de serviços[24].
A interpretação que aparenta ser mais coerente com o sistema
tributário pátrio é de se entender a expressão: cujo resultado se verifique
no País, como resultado no qual seja verificada como utilidade e/ou
consequência imediata do serviço, e não como, por exemplo, eventual
proveito econômico de difícil aferição ou de meros lançamentos
contábeis[25].
Não faria sentido qualquer tentativa de se atrelar a hipótese de
incidência das contribuições sobre a importação a um possível resultado
econômico de difícil aferição por conta do serviço tomado. Isso porque o
termo resultado foi utilizado pela lei no sentido de proveito ou utilidade ou
benefício pelo serviço, e não um provável ganho econômico ou a
conclusão de um processo, mas o benefício dele extraído.
Destaca-se, ainda, ementa do acórdão do Recurso Especial (REsp) nº
831.124/RJ sobre a delimitação jurídica da expressão: cujo resultado
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verificado no País, por ocasião do julgamento envolvendo ISSQN
exportação:
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TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISSQN.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
SERVIÇO DE RETÍFICA, REPARO E REVISÃO DE
MOTORES E DE TURBINAS DE AERONAVES
CONTRATADO POR EMPRESA DO EXTERIOR.
EXPORTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
NÃOCARACTERIZAÇÃO.
SERVIÇO
EXECUTADO
DENTRO
DO
TERRITÓRIO
NACIONAL.
APLICAÇÃO DO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
LEI Nº LC 116/03. OFENSA AO ART. 535 DO CPC
REPELIDA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
[...]

5

4. Nos termos do art. 2º, inciso I, parágrafo único, da
LC 116/03, o ISSQN não incide sobre as exportações
de serviços, sendo tributáveis aqueles desenvolvidos
dentro do território nacional cujo resultado aqui se
verifique, ainda que o pagamento seja feito por
residente no exterior. In casu, a recorrente é
contratada por empresas do exterior e recebe
motores e turbinas para reparos, retífica e revisão.
Inicia, desenvolve e conclui a prestação do serviço
dentro do território nacional, exatamente em
Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, e somente
depois de testados, envia-os de volta aos clientes,
que procedem à sua instalação nas aeronaves.
5. A Lei Complementar 116/03 estabelece como
condição para que haja exportação de serviços
desenvolvidos no Brasil que o resultado da atividade
contratada não se verifique dentro do nosso País,
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sendo de suma importância, por conseguinte, a
compreensão do termo "resultado" como disposto no
parágrafo único do art. 2º.
6.
Na
acepção
semântica,
"resultado"
é
conseqüência, efeito, seguimento. Assim, para que
haja efetiva exportação do serviço desenvolvido no
Brasil, ele não poderá aqui ter conseqüências ou
produzir efeitos. A contrário senso, os efeitos
decorrentes dos serviços exportados devem-se
produzir em qualquer outro País. É necessário, pois,
ter-se em mente que os verdadeiros resultados do
serviço prestado, os objetivos da contratação e da
prestação.
7. O trabalho desenvolvido pela recorrente não
configura exportação de serviço, pois o objetivo da
contratação, o resultado, que é o efetivo conserto do
equipamento, é totalmente concluído no nosso
território. É inquestionável a incidência do ISS no
presente caso, tendo incidência o disposto no
parágrafo único, do art. 2º, da LC 116/03: "Não se
enquadram no disposto no inciso I os serviços
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se
verifique, ainda que o pagamento seja feito por
residente no exterior." 8. Recurso especial
parcialmente conhecido e não-provido (STJ. REsp nº
831.124/RJ. Rel. Ministro José Delgado. DJ-e
25/09/2006).
O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na
exportação de serviços sujeita ao ISSQN não deve ser diferente para as
importações de serviços. Assim, para que haja efetiva importação de
serviço, este deverá gerar consequências ou produzir efeitos no Brasil. Do
contrário, não poderá haver a incidência do PIS/Pasep-Importação e
Cofins-Importação, uma vez que se deve levar em consideração os
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verdadeiros resultados de um determinado serviço para delinear onde é
verificado o seu resultado.
Embora não haja um critério objetivo para a determinação da
abrangência do termo resultado constante na lei, serão destacados no
tópico a seguir casos em que a Receita Federal e o CARF analisaram sob
a perspectiva da importação de serviços.

3.1.3.1

Análise de situações específicas
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3.1.3

Afretamento

O contrato de afretamento marítimo tem três de suas modalidades
definidas pela Lei nº 9.432/1997, que assim estabelece no art. 2º:
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, são
estabelecidas as seguintes definições:
I - afretamento a casco nu: contrato em virtude
5
do qual o afretador
tem a posse, o uso e o controle da
embarcação, por tempo determinado, incluindo o
direito de designar o comandante e a tripulação;
II - afretamento por tempo: contrato em virtude do
qual o afretador recebe a embarcação armada e
tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo
determinado;
III - afretamento por viagem: contrato em virtude
do qual o fretador se obriga a colocar o todo ou parte
de uma embarcação, com tripulação, à disposição do
afretador para efetuar transporte em uma ou mais
viagens [...].
O Dispositivo Legal mencionado deixa claro que o contrato de
afretamento consiste em obrigação de dar, e não obrigação de fazer. A
natureza de tais contratos é de locação, seja em razão dos termos da lei,
seja pela constatação de que a essência do afretamento tem por finalidade
a colocação à disposição, para uso, pela parte, de coisa cuja propriedade
não se transfere, o que está em consonância com a Súmula Vinculante nº
31 do STF[26].
379
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591544

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 884 de 15/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Nesse sentido, cita-se voto proferido pela Relatora Conselheira
Fabiola Cassiano Keremidas ao julgar caso envolvendo contratos de
afretamento:
[...] os contratos de afretamento consistem obrigação
de dar, não obrigação de fazer. A natureza de tais
contratos é de locação, seja em razão dos termos da
lei, seja pela constatação de que essência do
afretamento tem por finalidade a colocação à
disposição, para uso pela parte, de coisa cuja
propriedade não se transfere. Ademais, resta claro
que o afretamento a casco nu equipara-se ao contrato
de locação simples, para seu uso pelo tempo
determinado no instrumento e para utilização nos
termos
contratados,
sem
transferência
de
propriedade, mas apenas da posse do bem.
[...]
Discordo,

portanto,

do

primeiro

fundamento

apresentado pela fiscalização no sentido de que o
afretamento é prestação de serviços e por isso
tributável pelo PIS e Cofins Importação nos termos
pretendidos. Ademais, não coaduno com a
argumentação da decisão recorrida de que a empresa
brasileira, ao contratar serviço usufrui de resultado
financeiro. Isso porque, a meu ver, a empresa não o
usufrui de resultado financeiro, mas contrariamente
negativo, já que a contratação representou um custo.
(CARF. 3ª S. 3ª C. 2ª TO. Acórdão 3302-002.777.
Rel. Conselheira Fabiola Cassiano Keremidas, s.
10/12/2014).
Cumpre observar, portanto, que o afretamento não se enquadra no
conceito de serviço, uma vez que se equipara a uma obrigação de dar.
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3.1.3.2

Demurrage

Em relação aos valores pago a título de demurrage, importante
destacar o conceito do referido termo adotado por Solon Sehn e Catiani
Rossi:
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A demurrage, nada mais é do que a demora ou o
avanço no tempo de utilização de um navio ou de um
equipamento (como um contêiner, por exemplo),
considerando o período avençado pelas partes no
contrato de afretamento. Sua caracterização implica
para o afretador (ou consignatário) a obrigação de
pagar em favor do armador ou do proprietário do
equipamento uma indenização em dinheiro prefixada
contratualmente, que, por sua vez, também é
denominada como demurrage[27].
Nessa linha, a demurrage seria a prestação pecuniária indenizatória
5
paga pelo afretador em razão da demora ou avanço do tempo pactuado
para a permanência do navio ou do equipamento (contêiner) no porto
(quando da exportação de mercadorias), os quais geram despesas e
prejuízos ao armador ou ao dono do equipamento.
Portanto, o pagamento da demurrage não remunera nenhuma
prestação de serviços, já que não há nenhuma contraprestação que
justifique os referidos pagamentos, assemelhando-se a uma
indenização[28], em razão da demora no uso do porto ou das pranchas de
carga e descarga.
Dessa forma, a demurrage, em razão do caráter indenizatório, não
pode ser tributada pelas contribuições ao PIS/Pasep-Importação e a
Cofins-Importação, uma vez que essas, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº
10.865/2004, incidem apenas no adimplemento de contraprestação por
serviço prestado, ainda que as exportações produzam resultado imediato
no Brasil.
Nesse sentido, destaca-se ementa de acórdão proferido pelo CARF:
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Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de
apuração:
04/01/2007
a
30/12/2008
PISIMPORTAÇÃO.
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[...]
PAGAMENTOS DE SOBRESTADIA NO EXTERIOR.
NÃO-INCIDÊNCIA. Não há incidência da CofinsImportação sobre os pagamentos efetuados a título
de demurrage ou sobrestadia relativos às
exportações realizadas pela pessoa jurídica. Recurso
Voluntário Provido Recurso de Ofício Negado.
(CARF. 3ª S. 3ª C. 2ª TO. Acórdão 3302001.927. Rel.
Conselheiro José Antonio Francisco, s. 30/01/2013).
Conforme entendimento adotado no acórdão citado, entende-se que
não há incidência das contribuições PIS/Pasep-Importação e CofinsImportação no pagamento da demurrage, para pessoas jurídicas
domiciliadas no exterior, o que também se aplica no que se refere ao
recebimento de tais parcelas aos contribuintes domiciliados no Brasil[29].
3.1.3.3

Frete Internacional

A Lei nº 9.611/1998 trata do transporte multimodal de cargas e
estabelece os seguintes conceitos devidamente destacados:
Art. 2º Transporte Multimodal de Cargas é aquele
que, regido por um único contrato, utiliza duas ou
mais modalidades de transporte, desde a origem até
o destino, e é executado sob a responsabilidade
única de um Operador de Transporte Multimodal.
Parágrafo único. O Transporte Multimodal de
Cargas é:
I - nacional, quando os pontos de embarque e de
destino estiverem situados no território nacional;
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II - internacional, quando o ponto de embarque
ou de destino estiver situado fora do território
nacional.
Art. 3º O Transporte Multimodal de Cargas
compreende, além do transporte em si, os serviços de
coleta, unitização desunitização, movimentação,
armazenagem e entrega de carga ao destinatário,
bem como a realização dos serviços correlatos que
forem contratados entre a origem e o destino,
inclusive os de consolidação e desconsolidação
documental de cargas.
O contrato de prestação de serviço de transporte internacional tem
como característica: o ponto de embarque da mercadoria transportada e o
respectivo ponto de destino, os quais devem estar em territórios de países
diversos.
Conforme visto, o contrato
5 de prestação de serviço de transporte
internacional engloba coleta, união de cargas e movimentação até o
veículo que fará o transporte para o exterior e, a partir daí, o transporte
internacional em si e a movimentação e entrega da mercadoria ao
destinatário.
Trata-se de um contrato complexo de prestação de serviços, no qual
as operações realizadas em território nacional, necessárias ao embarque
das mercadorias, devem ser consideradas acessórias do transporte em si,
que é definido em lei como internacional.
Assim, o resultado ou a concretização da operação de transporte não
se verifica no Brasil, mas no país de destino da mercadoria exportada.
Sob o ponto de vista do serviço prestado, o resultado é a entrega da
mercadoria no exterior para o destinatário, já que se trata de serviço
necessário à exportação das mercadorias que foram compradas pelo
destinatário. Portanto, refere-se a serviço contratado no exterior que
produz resultado fora do País, uma vez que é no exterior que se verifica a
utilidade do serviço, ou seja, o serviço de transporte tem como resultado ou
consequência a efetiva entrega das mercadorias no destino.
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Nesse sentido, o CARF já se posicionou em recentes decisões, cujas
ementas estão reproduzidas a seguir:
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Período de
apuração: 08/01/2007 a 18/12/2008 Concomitância.
Não caracterizada. Discussão administrativa distinta
da
matéria
apresentada
administrativamente.
PRESTADOR RESIDENTE OU DOMICILIADO NO
EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. Não incide a CofinsImportação e PIS sobre o serviço de transporte
internacional de mercadorias realizado por empresas
residentes ou domiciliadas no exterior, por não
produzir resultado no Pais.
[...]
(CARF. 3ª S. 1ª C. 2ª TO. Acórdão 3102-002.144.
Rel. Conselheiro Alvaro Arthur Lopes de Almeida
Filho, s. 26/02/2014).
Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
04/01/2007
a
30/12/2008
PIS-IMPORTAÇÃO.
TRANSPORTE INTERNACIONAL. PRESTADOR
DOMICILIADO NO EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. O
serviço de transporte internacional de mercadorias,
realizado por empresa estrangeira, não produz
resultado no País, para efeito da incidência da
contribuição.
[...]
(CARF. 3ª S. 3ª C. 2ª TO. Acórdão 3302001.927. Rel.
Conselheiro José Antonio Francisco, s. 30/01/2013).
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Desse modo, não é pelo fato de haver a coleta no território nacional,
estabelecida no contrato, que pode haver a incidência das referidas
contribuições, visto que se trata de um contrato complexo.
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Assim, o serviço de transporte internacional de mercadorias
realizado por empresa estrangeira com entrega da mercadoria no
exterior é intributável pelo PIS/Pasep-Importação e Cofins–Importação,
pois o serviço não é executado no País, e o seu resultado, obviamente,
ocorre no exterior. Trata-se de serviço contratado no exterior cujo
resultado (entrega da mercadoria ao seu destinatário) ocorre também no
exterior.
Ademais, destaca-se que o PIS/Pasep e Cofins interno não incidem
sobre a receita dos serviços de transporte internacional prestados, em
qualquer sentido — do Brasil para o exterior, ou vice e versa —, por
empresa domiciliada no Brasil, nos termos do art. 14, inciso V e § 1º, da
MP nº 2.158-35/2001[30].
3.1.3.4

5

Royalties

A
Lei
nº
4.506/1964
sedimentou
o
conceito
de royalties especificamente no art. 22[31], por sua vez a Instrução
Normativa da Receita Federal nº 1.455/2014, para efeitos de incidência do
Imposto de Renda, define royalties no art.17, § 1º, I, c:
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas a pessoa
jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de
qualquer natureza e de remuneração de serviços
técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto
sobre a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por
cento).
§ 1º Para fins do disposto no caput:
I - classificam-se como royalties os rendimentos
de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição,
exploração de direitos, tais como:
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c) uso ou exploração de invenções, processos e
fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e
comércio;[...].
A cessão de direito de uso de marca ou patente, título de
estabelecimento ou nome empresarial se assemelham ao conceito de
locação de bens móveis, uma vez que constitui típica obrigação de dar[32],
ao contrário dos serviços que constituem obrigação de fazer.
Portanto, o pagamento de royalties referidos anteriormente não
está sujeito à incidência da contribuição, porque não tem natureza de
importação de bens nem de contraprestação por serviço prestado.
Há diversas soluções de consulta no âmbito da Receita Federal
reconhecendo essa interpretação, dentre as quais se destacam:
Solução de Consulta Cosit nº 71, Data:
10/03/2015:
Contribuição
para
o
Financiamento
da
Seguridade Social - Cofins
ROYALTIES. PAGAMENTO A RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR. LICENÇA DE USO
DE
MARCA
OU
PATENTE.
SERVIÇOS
VINCULADOS. O pagamento, o crédito, a entrega, o
emprego ou a remessa de valores a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties, por
simples licença ou uso de marca, ou seja, sem que
haja prestação de serviços vinculada a essa cessão
de direitos, não caracterizam contraprestação por
serviço prestado e, portanto, não sofrem a incidência
da COFINS-Importação. Entretanto, se o documento
que embasa a operação não for suficientemente claro
para individualizar, em valores, o que corresponde a
serviço e o que corresponde a royalties, o valor total
da operação será considerado como correspondente
a serviços e sofrerá a incidência da contribuição.
Solução de Divergência – Cosit nº 11, Data:
28/04/2011:
Contribuição
para
o
Financiamento
da
Seguridade Social - Cofinsm
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EMENTA: Royalties. Não haverá incidência da
Cofins-Importação sobre o valor pago a título de
Royalties, se o contrato discriminar os valores dos
Royalties, dos serviços técnicos e da assistência
técnica de forma individualizada. Neste caso, a
contribuição sobre a importação incidirá apenas sobre
os valores dos serviços conexos contratados. Porém,
se o contrato não for suficientemente claro para
individualizar estes componentes, o valor total deverá
ser considerado referente a serviços e sofrer a
incidência da mencionada contribuição.
DISPOSITIVOS LEGAIS: caput e § 1º do art. 1º e
inciso II do art. 3º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de
2004.
Na mesma linha, cita-se ementa de julgado do CARF:
Outros Tributos ou Contribuições Ano-calendário:
2005, 2006 DECADÊNCIA. ART, 150, § 4º, DO CTN.
5
Se atividade
da recorrente que antecedeu
mensalmente
o
pagamento
antecipado
das
contribuições não considerava os fatos apontados
pela fiscalização, mas houve pagamentos relativos às
rubricas relacionadas pela autoridade fiscal, a
decadência deve se pautar pelo 150, § 4º, do CTN
LICENÇA DE SOFTWARE. ROYALTIES. Não há
incidência da Contribuição para o PIS/PasepImportação sobre os valores pagos, creditados,
entregues ou remetidos para pessoas físicas ou
jurídicas domiciliadas no exterior a título de Royalties
[...]
(CARF. 3ª S. 4ª C. 1ª TO. Acórdão 3401002.469. Rel. Conselheiro redator do acórdão Robson
José Bayerl, s. 27/11/2013).
Com efeito, o pagamento de royalties pela cessão de uso de
marca, desde que não associada à contraprestação de serviço, não enseja
a incidência das contribuições PIS/Pasep e Cofins incidentes na
importação de serviços.
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3.1.3.5

Software
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O programa de computador, como objeto de propriedade intelectual,
encontra-se disciplinado no art. 9º, da Lei nº 9.609/1998[33]. O usuário, a
rigor, não compra o software, mas apenas contrata a licença de uso do
programa.
A interpretação mais recente adotada pela Receita Federal segue a
mesma linha de entendimento da Solução de Consulta Cosit nº 11, Data:
28/04/2011[34], conforme se pode verificar pela Solução de Consulta
Disit/SRRF09 nº 149, Data: 05/08/2013:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins
SOFTWARES DE PRATELEIRA. DOWNLOAD.
FATO GERADOR. A aquisição de programa de
computador na modalidade software de prateleira
desenvolvido e comercializado no exterior e obtido
através de download na rede mundial de
computadores não
Cofins/Importação.

constitui

fato

gerador

do

[...]
O CARF adotou o mesmo posicionamento no julgamento do Acórdão
nº 3401-002.469, proferido pela 3ª Seção de Julgamento, conforme trecho
do voto do Relator Conselheiro Robson José Bayerl:
[...]
Como bem demonstrado pela recorrente em suas
razões, o software tem natureza jurídica de obra
intelectual, protegida pelo direito autoral, nos termos
do art. 7º, XII, da Lei nº 9.610/98, assim, a outorga de
licença de uso relativa a programa de computador se
caracteriza como mera cessão de uso de direito e
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fruição, não havendo, assim, incidência a PisImportação e Cofins-Importação nesse caso.
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Ora, não se pode confundir a licença de uso com a
prestação de serviço, afinal, se licenciamento de
software não é serviço para fins de incidência de ISS,
também não é serviço para nenhum outro fim.
Ademais, a licença de software não envolve a
execução
de
qualquer
atividade
humana,
característica necessária para a configuração de uma
obrigação de fazer, inerente à prestação de serviços.
Destarte, a importação de direitos, como no caso em
testilha, não está prevista nas hipóteses de
incidências das referidas contribuições, que incidem
apenas sobre a entrada de bens estrangeiros no
território nacional e sobre o pagamento ou remessa
de valores5 a residentes ou domiciliados no exterior
como contraprestação por serviço prestado.
[...]
Dessa forma, os pagamento remetidos ao exterior a
titulo de Licença ou Cessão de Uso de Software,
estão livres da incidência do PIS e da CofinsImportação. Estes tributos serão pagos apenas sobre
eventuais valores referentes a serviços conexos
contratados.
(CARF. 3ª S. 4ª C. 1ª TO. Acórdão 3401-002.469.
Rel. Conselheiro para redigir o acórdão Robson José
Bayerl, s. 27/11/2013).
Sustenta Solon Sehn que a única hipótese de tributação pelo
PIS/Pasep e Cofins incidentes na importação de serviços estaria
relacionada ao software sob encomenda por um contrato de prestação de
serviços, conforme explicação abaixo:
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A única hipótese que poderia ser tributada pelo
PIS/Pasep e pela Cofins é o desenvolvimento
de software sob encomenda amparado por um
contrato civil de prestação de serviços (Lei n.
9.609/1998, art. 4º, caput e § 1º). Nesse caso, desde
que não se trata de vínculo estatutário ou
empregatício, a remuneração paga pelo contratante
tem a natureza jurídica de contra-prestação pelo
serviço prestado. Para as demais situações,
entretanto, não há como haver incidência, porque o
licenciamento não configura prestação de serviço
(obrigação de fazer) nem de importação de produto,
até porque o software, enquanto bem incorpóreo,
jamais poderia ser considerado como tal[35].
Nessa linha, cita-se a Solução se Consulta nº Disit/07 nº 141, Data:
22/12/2010:
IMPORTAÇÃO DE SOFTWARES PRODUZIDOS
POR ENCOMENDA - NATUREZA - TRIBUTAÇÃO O
desenvolvimento de softwares produzidos por
encomenda, tem a natureza de prestação de serviços
técnicos, ficando, em conseqüência, os valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos a residentes ou domiciliados no exterior
como contraprestação pelo serviço técnico prestado,
sujeitos à incidência do Imposto de Renda na Fonte,
com base no artigo 685, II, “a” do RIR/99, do PISImportação e da Cofins-Importação, por força do
artigo 3º, inciso II, da Lei nº 10.865, de 2004, e da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), com fulcro no § 2º, do artigo 2º da Lei nº
10.168, de 2000, não se aplicando, neste caso, a
regra de exoneração estabelecida no §1º-A do
mesmo dispositivo.
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Portanto, a interpretação da Receita Federal é no sentido de que não
há incidência do PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação sobre
o software de prateleira, na medida em que o considera como contrato de
locação, já em relação ao software sob encomenda, por demandar
prestação de serviço, é passível de incidência das referidas contribuições.
3.2

Critério espacial

ou implicitamente na hipótese de
configuração do fato imponível[36].

incidência,

relevantes

para
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O critério espacial indica as circunstâncias de lugar, contidas explícita
a

Do mesmo modo, Paulo de Barros Carvalho explica que o critério
espacial precisa dos elementos necessários e suficientes para
identificarmos a circunstância de lugar que condiciona o acontecimento do
fato jurídico[37].
No caso do PIS/Pasep e
5 COFINS incidentes na importação de
serviços em consonância com o art. 1º, § 1º, incisos I e II, da Lei nº
10.865/2004, o critério espacial corresponde a todo o território nacional.
Todavia, por se tratar de operações que envolvem o território
internacional, a regra-matriz necessita levar em consideração fatos
ocorridos fora do território brasileiro, conforme explica Marco Aurélio
Valadão e Regina Maria Fernandes:
No caso das contribuições aqui tratadas, verifica-se
que o aspecto espacial é o território nacional, sendo
que, por se tratar de tributos incidentes na
importação, a regra-matriz necessita levar em
consideração também fatos ocorridos fora do território
brasileiro.
Sendo assim, de acordo com o art. 1º, § 1º, II, da Lei
nº 10.865, de 2004, são tributadas as importações
verificadas no território brasileiro, bem como os
serviços executados no exterior, mas cujo resultado
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se verifique no País, uma vez que a Lei considera o
viés nacional da operação, qual seja, a
importação[38].
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Assim, também é tributado o serviço proveniente do exterior
executado no exterior, cujo resultado se verifique no País, devendo se
observar todos os requisitos tratados no tópico da análise do resultado do
serviço desse trabalho.
3.3

Critério temporal
O critério temporal, por sua vez, identifica o momento da ocorrência do

evento previsto no antecedente da norma tributária e do surgimento da
relação jurídica tributária, Paulo de Barros Carvalho leciona que o critério
temporal consiste no:
[...] grupo de indicações, contidas no
regra, e que nos oferecem elementos
com exatidão, em que preciso instante
fato descrito, passando a existir o liame

suposto da
para saber,
acontece o
jurídico que

amarra devedor e credor, em função de um objeto – o
pagamento de certa prestação pecuniária[39].
No caso do tributo em exame, o critério temporal encontra-se
disciplinado de forma expressa pelo art. 4º, inciso IV, da Lei nº
10.865/2004:
Art. 4o Para efeito de cálculo das contribuições,
considera-se ocorrido o fato gerador:
[...]
IV - na data do pagamento, do crédito, da
entrega, do emprego ou da remessa de valores na
hipótese de que trata o inciso II do caput do art.
3o desta Lei.
Desse modo, o critério temporal é único e corresponde à data do
pagamento da contraprestação contratual do contratante.
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4
4.1

consequênCIA TRIBUTÁRIA

Critério pessoal
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O critério pessoal é composto por aquele dotado do direito subjetivo
de exigir a prestação pecuniária, denominado de sujeito ativo, e por aquele
incumbido de adimplir a prestação tributária, denominado de sujeito
passivo.
No caso do PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação incidentes
sobre a importação de serviços, o sujeito ativo coincide com a pessoa
política competente para instituir o tributo: a União Federal, que a arrecada
e fiscaliza, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, nos termos do
art. 20, caput, da Lei nº 10.865/2004[40].
O sujeito passivo, por outro lado, quando apresentar relação direta
com o fato tributário, será contribuinte; se a relação for apenas indireta, ter5
se-á o fenômeno da responsabilidade tributária.
Os contribuintes estão relacionados no art. 5º, incisos II e III, da Lei nº
10.865/2004, assim discriminados:
Art. 5o São contribuintes:
[...]
II - a pessoa física ou jurídica contratante de
serviços de residente ou domiciliado no exterior; e
III - o beneficiário do serviço, na hipótese em que
o contratante também seja residente ou domiciliado
no exterior.
[...].
Portanto, o sujeito passivo da contribuição do PIS/Cofins incidentes na
importação de serviços são os contribuintes: (i) a pessoa física ou jurídica
aqui residente ou domiciliada, que contrate serviços de residente ou
domiciliado no exterior ou, (ii) o beneficiário do serviço, na hipótese em que
o contratante também seja residente ou domiciliado no exterior[41].
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De acordo com Marcos Aurélio Pereira Valadão e Regina Maria
Fernandes Barroso:
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[...] se o contratante do serviço for residente ou
domiciliado no Brasil, ele será o contribuinte
independente do local da prestação do serviço,
podendo essa prestação se dar dentro do território
brasileiro ou no exterior.
No entanto, se o contratante do serviço for residente
ou domiciliado no exterior, para efeito de incidência
da contribuição, o serviço prestado deverá beneficiar
alguma pessoa residente ou domiciliada no Brasil,
independente do local onde será utilizado esse
serviço, podendo ser dentro ou fora do País. Nessa
hipótese, o sujeito passivo da obrigação tributária
será o beneficiário do serviço[42].
Segundo Ricardo Mariz de Oliveira, não há nenhuma
incompatibilidade entre os contribuintes previstos pela lei ordinária com a
Constituição em consonância com o § 3º do art. 149 da CRFB:
Não existe qualquer incompatibilidade entre a
Constituição e as normas legais que fixam a
incidência sobre serviços prestados por pessoas
físicas ou jurídicas, assim como na tomada dos
mesmos por pessoas físicas ou jurídicas. Realmente
quanto à primeira afirmação não há qualquer óbice à
extensão do campo de incidência a todos os serviços
importados, independentemente da qualidade de
quem os presta, e quanto à segunda é a própria Carta
Constitucional que prescreve no § 3º do art. 149
[...]
Pois bem, o art. 5º demonstra claramente que busca
situar no pólo passivo da relação jurídica tributária
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uma pessoa subordinada à jurisdição brasileira, que
seja a contratante ou a beneficiária dos serviços
prestados no exterior[43].
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Desse modo, com a substituição do contratante residente ou
domiciliado no exterior pelo beneficiário residente ou domiciliado no Brasil,
pretendeu a lei sujeitar as contribuições sobre a importação apenas as
pessoas que se subordinam à jurisdição brasileira, de modo a viabilizar a
sua cobrança.
A responsabilidade solidária está especificada no o art. 6º, da Lei nº
10.865/2004, podendo figurar no polo passivo os adquirentes, o
transportador, o representante do transportador e o depositário.
4.2

Critério quantitativo

Por sua vez, o critério quantitativo identifica o valor da dívida tributária,
ou seja, é o montante do tributo5 devido. É composto por duas variáveis, a
base de cálculo e a alíquota.
A base de cálculo é nas lições de Geraldo Ataliba “[...] uma
perspectiva do aspecto material da hipótese de incidência que a lei
qualifica, com a finalidade de fixar critério para a determinação, em caso
obrigação tributária concreta, do quantum debeatur” [44].
Ademais, ao mesmo tempo em que define o valor a ser tributado
conjugado com a alíquota, a base de cálculo tem a virtude de confirmar,
infirmar ou afirmar o verdadeiro critério material da descrição contida no
antecedente da norma, conforme explica Paulo de Barros Carvalho:
Confirmando, toda vez que houver perfeita sintonia
entre o padrão de medida e o núcleo do fato
dimensionado. Infirmando, quando for manifesta a
incompatibilidade entre a grandeza eleita e o
acontecimento que o legislador declara como a
medula da previsão fáctica. Por fim, afirmando, na
eventualidade de ser obscura a formulação legal,
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prevalecendo, então, como critério material da
hipótese, ação-tipo que está sendo avaliada [45].
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A base de cálculo está disciplinada no art. 7º, inciso II, da Lei nº
10.865/2004:
Art. 7o A base de cálculo será:
[...]
II - o valor pago, creditado, entregue, empregado
ou remetido para o exterior, antes da retenção do
imposto de renda, acrescido do Imposto sobre
Serviços de qualquer Natureza - ISS e do valor das
próprias contribuições, na hipótese do inciso II do
caput do art. 3o desta Lei.
Importante destacar que é inconstitucional a base de cálculo prevista
no inciso do art. 7º, inciso II, da Lei nº 10.865/2004, uma vez que a
inclusão do valor ISSQN e das próprias contribuições (cálculo “por dentro”)
viola o princípio da capacidade contributiva, que impede a incidência de
tributos não vinculados sobre fatos não reveladores de riqueza[46].
José Eduardo de Melo explica que:
Inexiste respaldo jurídico para considerar os
mencionados tributos (ICMS, ISS e as próprias
contribuições), no cálculo das contribuições
incidentes na importação, uma vez que o PIS/PASEP
e a COFINS só poderiam ser calculados sobre o valor
das operações relativa aos bens e aos serviços
importados, sendo inadmissível a agregação de
valores que não se traduzem no pacto comercial.
Realmente são elementos estranhos à remuneração
devida pela aquisição de bens importados, e dos
serviços do exterior, uma vez que a Constituição
apenas cogita da inclusão de imposto na base de
cálculo do imposto em situações específicas relativas
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ao ICMS (art. 155, XI, e XII, i, com o advento da EC n.
33/01.
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Ademais é polêmica a previsão de incidência do ISS
no âmbito das importações (LC n. 116 de 31.7.03, art.
1º, §1º), porque objetiva alcançar fatos ocorridos fora
do território nacional (violação ao princípio da
territorialidade), além de criar uma esdrúxula
obrigação tributária (inexistência de contribuinte
prestador do serviço nos termos da legislação, e a
estipulação do responsável pelo imposto, na pessoa
do respectivo tomador)[47].
Ressalta-se, por oportuno, que o STF, no julgamento do RE nº
559.937/RS[48], ao analisar a matéria no tocante à inclusão do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) na base de
5 cálculo, prevista no inciso I do art. 7º, da
Lei nº 10.865/2004, reconheceu a inconstitucionalidade do referido inciso.
No mesmo sentido, Roque Antonio Carrazza, ao posicionar-se a
respeito do ICMS incidente sobre a base de cálculo do PIS e da Cofins sob
a égide das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, entende que “[...] esta
agregação de elemento espúrio (o valor do ICMS) à base de cálculo do PIS
e da Cofins acaba por criar figuras canhestras, absolutamente
inconstitucionais. Ou, venia concessa, minotauros tributários: parte PIS,
parte ICMS, parte Cofins, parte ICMS”[49].
Em suma, a base de cálculo do PIS/Pasep-Importação e CofinsImportação somente podem ser compostas pelos valores que
correspondem à contraprestação pelos serviços prestados, ou seja, pelo
valor de transação.
A alíquota, por fim, constitui o critério que, aplicada à base de cálculo,
fornece a compostura numérica exata à dívida tributária.
No caso das contribuições em análise, elas estão estabelecidas no art.
8º, inciso II, da Lei nº 10.865/2004, nos seguintes termos:
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Art. 8o As contribuições serão calculadas
mediante aplicação, sobre a base de cálculo de que
trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas:
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 3o,
de:
a) 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco
centésimos por cento), para a Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação; e
b) 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento),
para a Cofins-Importação.
Os parágrafos 14, 17 e 18 do art. 8º, da Lei nº 10.865/2004 disciplinam
os casos de exceção na importação de serviços, em que a alíquota é
levada à zero[50].
Necessário registrar que o art. 15, da Lei nº 10.865/2004[51] permite o
crédito das contribuições pagas na importação para fins de abatimento no
débito resultante das contribuições devidas no mercado interno. Tal
permissão, entretanto, é restrita às empresas tributadas sob o regime do
lucro real[52].
CONCLUSÃO
A Lei nº 10.865/2004 instituiu a Contribuição para o PIS/Cofins na
importação de bens e serviços, exercendo a competência tributária
outorgada à União pela Constituição Federal, nos arts. 195, IV, e 145, II,
§ 2º.
As referidas contribuições incidem sobre o adimplemento por parte
do tomador do serviço, de sorte que o critério material consiste em pagar
residente ou domiciliado no exterior a título de contraprestação pelo
serviço prestado no Brasil ou cujo resultado se verifique no País.
Na hipótese prevista no art. 1º, II, § 1º, da Lei nº 10.865/2004,
constata-se que a incidência das contribuições na importação de
serviços depende de o resultado do serviço se verificar no Brasil,
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entendido como tal o proveito específico, objeto da prestação contratada,
ou seu efeito imediato.
Da análise das situações específicas abordadas, cabe concluir:
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O contrato de afretamento consiste em obrigação de dar, e não
obrigação de fazer, uma vez que tem por finalidade colocar à disposição do
contratante as embarcações cuja propriedade não se transfere, portanto
não pode ser tributada pelo PIS/Pasep e Cofins incidentes na importação
de serviço.
O pagamento de demurrage para o armador ou proprietário
domiciliado no exterior tem natureza indenizatória, razão pela qual não é
devido o recolhimento das contribuições em destaque, visto que, nos
termos do art. 3º, inciso II, da Lei nº 10.865/2004, incide apenas no
adimplemento de contraprestação por serviço prestado.
Com relação ao serviço de transporte internacional de mercadorias
5
realizado por empresa estrangeira
com entrega da mercadoria no
exterior, também não incide PIS/Cofins – Importação, pois o serviço não
é executado no País, e o seu resultado ocorre no exterior. Trata-se de
serviço contratado no exterior cujo resultado (entrega da mercadoria ao
seu destinatário) ocorre também no exterior.
O pagamento de royalties, desde que não esteja associado à
prestação de serviços, não está sujeito à incidência das contribuições,
por não se tratar de prestação de serviços.
Os contratos de software de cessão do direito de uso ou licença, por
sua vez, não estão sujeitos à incidência das contribuições, por ser
obrigação de dar, e não contraprestação pelo serviço prestado, diferente
do software por encomenda, o qual tem natureza de prestação de serviço
técnico, tributado pelo PIS/PASEP- Importação e Cofins-Importação.
Com relação aos demais critérios estabelecidos na regra-matriz de
incidência tributária, tem-se que:
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O critério espacial é o território nacional, todavia, por se tratar de
tributos incidentes na importação, deve-se observar fatos ocorridos fora do
território brasileiro; o critério temporal corresponde à data do pagamento da
contraprestação contratual do contratante.
O critério pessoal estabelece como sujeito ativo a União Federal, que
a arrecada e fiscaliza por intermédio da Secretaria da Receita Federal, e
sujeito passivo (i) a pessoa física ou jurídica aqui residente ou domiciliada
que contrate serviços de residente ou domiciliado no exterior, ou (ii) o
beneficiário do serviço, na hipótese em que o contratante também seja
residente ou domiciliado no exterior, considerando, ainda, as hipóteses de
responsabilidade solidária tratada no art. 6º, da Lei nº 10.865/2004.
Por fim, em relação ao critério quantitativo, a base de cálculo está
descrita no art. 7º, II, da Lei nº 10.865/2004, a qual consiste no valor pago,
creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da
retenção do imposto de renda, acrescido do ISSQN e do valor das próprias
contribuições, destaca-se que tal norma é inconstitucional, uma vez que a
inclusão do valor ISSQN e das próprias contribuições viola o princípio da
capacidade contributiva, todavia, ainda não há nenhum pronunciamento
específico acerca da importação de serviços, apenas em relação ao art. 7º,
I, do mesmo Diploma Legal, proferido no RE nº 559.937/RS. Já a alíquota
para o PIS/Pasep – Importação é de 1,65% e da Cofins-Importação 7,6%.
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