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PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO É INCONSTITUCIONAL E
ILEGAL
CARLOS EDUARDO RIOS DO AMARAL:
Defensor Público do Estado do Espírito
Santo
Proclama o Art. 5º, Inciso LVII, da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988:
“Ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória”.
A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - Decreto-Lei nº
4.657/1942 - esclarece no seu Art. 6º, §3º:
“Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão
judicial de que já não caiba recurso”.
O Código de Processo Penal brasileiro, por sua vez, prescreve no seu Art.
283:
“Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em
flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
da autoridade judiciária competente, em decorrência
de sentença condenatória transitada em julgado ou, no
curso da investigação ou do processo, em virtude de
prisão temporária ou prisão preventiva”.
Como se vê, em nosso Direito pátrio, ausente os requisitos da decretação
da prisão provisória ou cautelar, é inviolável e sagrado o direito de todo e
qualquer cidadão e cidadã acusados de um delito a responder ao processo
penal em liberdade até o seu trânsito em julgado.
Noutras palavras, além do Juízo de 1º Grau, é direito fundamental do
acusado submeter a legalidade e constitucionalidade da sentença penal
condenatória a exame do Tribunal de Justiça local, do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, através dos recursos previstos na
legislação processual. Sem que o exercício dessa faculdade processual, por si
só, importe na automática privação de sua liberdade.
Em nosso sistema judiciário a última palavra é dada pelo Supremo
Tribunal Federal. Cabe, assim, a Corte Constitucional examinar se o processo
penal condenatório encontra-se eivado de algum vício processual ou
material à luz da Constituição vigente. Esse controle também poderá ser
4
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591576

www.conteudojuridico.com.br

exercido de modo concentrado pelo Supremo, com efeito geral para todos
os casos semelhantes, como acontece nos julgamentos de Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental, de Repercussão Geral e Habeas
Corpus coletivo.
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Aliás, a tramitação de Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental, de Repercussão Geral e deHabeas Corpus coletivo a questionar
a validade de determinada norma penal incriminadora no Supremo Tribunal
Federal também é suficiente para autorizar a liberdade do acusado, mesmo
operada a coisa julgada, pois a última palavra, como dito, deve ser dada pela
Corte Suprema em sede de controle concentrado nestes casos.
Confira-se:
“Penal. Habeas corpus. Uso de pequena quantidade de
entorpecentes. Liminar deferida. 1. O Plenário do STF
(RE 635.659-RG) discute a constitucionalidade da
criminalização do porte de pequenas quantidades de
entorpecente para uso pessoal. 2. Paciente primário e
de bons antecedentes que solicitou pela internet
reduzida quantidade
de entorpecente para uso próprio.
5
Possível violação aos princípios da intimidade, vida
privada, autonomia e proporcionalidade. 3. Liminar
deferida” (HC 131310 MC/STF).
De toda a sorte, não existe nenhuma previsão no Direito brasileiro que
dê suporte à prisão definitiva antes do trânsito em julgado. Prisão provisória
ou cautelar é outra história.
Admitir a prisão definitiva em 2ª Instância equivale a dar as costas ao
nosso ordenamento constitucional e legal vigente. E mais do que isso, é
tornar o Superior Tribunal de Justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal
em meros órgãos judiciários coadjuvantes dos Tribunais Estaduais, já que a
medida derradeira e extrema da privação da liberdade já deve ser levada a
efeito em 2º Grau de jurisdição (tutela antecipatória).
Enquanto houver previsão expressa no texto de nossa Constituição da
garantia de acesso à jurisdição especial e extraordinária, levada a efeito pelo
Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal,
respectivamente, ninguém poderá ser preso senão em virtude de prisão
provisória ou cautelar.
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DA RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA
JURÍDICA POR CRIMES AMBIENTAIS: UMA ANÁLISE ACERCA DA
TRAGÉDIA DE MARIANA-MG
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RAISSA LIRA PEDROSA: Acadêmica do
curso de Direito da Universidade Federal
de Campina Grande.
IRANILTON TRAJANO DA SILVA
(Orientador)
RESUMO: É sabido que, para manter sua sobrevivência, o ser humano
necessita dos recursos ofertados pela natureza, sendo esta interação de
fundamental importância para conservação das espécies e das futuras
gerações. Nessa perspectiva, em virtude das constantes violações
perpetradas contra a natureza, os países passaram a adotar em suas
legislações mecanismos para coibir a prática de condutas lesivas ao meio
ambiente, instituindo mecanismos para penalizar não apenas pessoas físicas,
mas também pessoas jurídicas pelos crimes ambientais. No Brasil, a
Constituição Federal de 1988 estabeleceu o meio ambiente como bem de
uso comum do povo, determinando a responsabilização das pessoas físicas
e jurídicas pela degradação ao meio ambiente, sendo tal responsabilização
especificada na Lei nº 9.605/98, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais.
Ocorre que a responsabilidade penal das pessoas jurídicas pelas condutas
lesivas ao meio ambiente ainda é um tema controverso e que gera
divergências doutrinárias e jurisprudenciais acerca da temática. Sob esse
enfoque, o presente trabalho parte da seguinte problemática: é possível a
responsabilização penal da pessoa jurídica pelos danos causados ao meio
ambiente? Diante disso, a presente pesquisa tem como objetivo geral
analisar a responsabilização penal da pessoa jurídica pelos danos causados
ao meio ambiente, fazendo uma análise da tragédia ocasionada pelo
rompimento da barragem da empresa Samarco em Mariana-MG como forma
de ilustrar a responsabilização por meio da análise de um caso concreto. Para
tanto, como aspectos metodológicos, utiliza-se o método dedutivo para
compreender a responsabilidade penal da pessoa jurídica pelo dano
ambiental, os métodos de procedimento histórico e interpretativo para
6
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analisar a proteção ao meio ambiente no Brasil, utilizando-se ainda as
revisões bibliográfica e documental como técnicas de pesquisa para construir
o referencial teórico.
Palavras-chave: Crimes
Responsabilidade penal.

ambientais.

Meio

ambiente. Pessoa

jurídica.
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ABSTRACT: It is known that in order to maintain its survival, the human being
needs the resources offered by nature, and this interaction is of fundamental
importance for the conservation of species and future generations. In this
perspective, due to the constant violations against nature, countries have
adopted in their legislation mechanisms to curb the practice of harmful
practices to the environment, establishing mechanisms to penalize not only
physical persons but also legal persons for environmental crimes. In Brazil,
the Federal Constitution of 1988 established the environment as a common
use property of the people, determining the liability of natural and legal
persons for environmental degradation, such liability being specified in Law
No. 9,605 / 98, known as the Law
5 of Crimes Environmental It occurs that the
criminal responsibility of legal entities for conducts harmful to the
environment is still a controversial issue and that generates doctrinal and
jurisprudential divergences on the subject. Under this approach, the present
work is based on the following problematic: is it possible to criminalize the
legal person for damages caused to the environment? In view of this, the
present research has as general objective to analyze the criminal liability of
the juridical person for damages caused to the environment, making an
analysis of the tragedy caused by the rupture of the Samarco dam in MarianaMG as a way of illustrating accountability through analysis of a concrete case.
For this, as methodological aspects, the deductive method is used to
understand the criminal responsibility of the legal person for environmental
damage, the methods of historical and interpretative procedure to analyze
the protection of the environment in Brazil, using bibliographical and
documentary as research techniques to construct the theoretical reference.
Keywords: Environmental crime. Environment. Legal person. Criminal
responsibility.
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DO MEIO AMBIENTE COMO BEM JURÍDICO. 2.1 EVOLUÇÃO DO DIREITO
AMBIENTAL NO BRASIL. 2.2 O MEIO AMBIENTE COMO BEM JURÍDICO E SUA
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Responsabilidade. 4 O DANO AMBIENTAL E A RESPONSABILIDADE PENAL
DA PESSOA JURÍDICA. 4.1 CONCEITO DE DANO AMBIENTAL. 4.2
RESPONSABILIDADE CIVIL E ADMINISTRATIVA PELO DANO AMBIENTAL. 4.3
RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA PELOS DANOS
AMBIENTAIS. 4.4 CASO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM
MARIANA-MG. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1 INTRODUÇÃO
Sabe-se que a preocupação da humanidade com a preservação do
meio ambiente é antiga, mas foi apenas nas últimas décadas, após grandes
tragédias ambientais, que os países passaram a desenvolver uma maior
consciência ecológica e a buscar alternativas para frear a degradação
ambiental.
No entanto, o rápido e crescente processo de industrialização trouxe
consigo diversas práticas de degradação ambiental, fato este que levou a
comunidade internacional a buscar estabelecer em suas legislações diversas
medidas voltadas a inibir as condutas lesivas ao meio ambiente, como a
poluição, desmatamento, exploração desenfreada de recursos minerais, entre
outras.
No Brasil, segundo dos ditames da Constituição Federal de 1988, o
meio ambiente foi estabelecido com um bem coletivo, de uso comum do
povo e essencial para uma qualidade de vida saudável. Desse modo, a Carta
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Magna brasileira conferiu a titularidade do meio ambiente a todos os
cidadãos.
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O meio ambiente, conforme dispõe a Constituição vigente, trata-se de
um bem coletivo, um patrimônio nacional que pertence ao povo. A Carga
Magna, portanto, conferiu titularidade do meio ambiente a todos os cidadãos
brasileiros de forma indiscriminada, sendo papel do Estado e da sociedade
defender e preservar os recursos ecológicos com vistas a garantir a
sobrevivência das futuras gerações.
Tal premissa está disposta no artigo 225 da referida Carta, que dispõe
ainda em seu parágrafo 3º, a possibilidade de penalização das pessoas físicas
e jurídicas pelas condutas lesivas ao meio ambiente, responsabilização esta
que ocorrerá tanto na esfera penal como na administrativa, além da
obrigação de reparar os danos causados.
A promulgação da Lei nº 9.605/98, conhecida como Lei dos Crimes
Ambientais, veio reforçar a previsão do artigo 225, § 3º, da Constituição, na
5
qual o texto da referida lei trata expressamente da responsabilização das
pessoas jurídicas quando da ocorrência de crimes ambientais, elencando as
sanções a serem aplicadas diante das condutas lesivas praticadas.
Registra-se, portanto, que a responsabilidade penal das pessoas
jurídicas pela prática de crimes ambientais é considerada um tema polêmico
e controverso, visto que a Lei nº 9.605/98, em muitos casos, não é aplicada
em sua totalidade, causando dúvidas quanto aos seus fundamentos e
alcances, o que gera divergência doutrinária e jurisprudencial acerca da
temática.
Nessa perspectiva, o presente trabalho parte da seguinte
problemática: é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica pelos
danos causados ao meio ambiente? Fazendo uma análise do alcance e limite
dessa responsabilidade.
Sob esse enfoque, a presente pesquisa tem como objetivo geral
analisar a possibilidade de responsabilizar penalmente a pessoa jurídica
pelos danos que cause ao meio ambiente, e como forma de ilustrar a
temática, busca fazer uma análise da tragédia ocorrida no município de
9
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Mariana-MG, ocasionada pelo rompimento de uma barragem da empresa
Samarco.
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No primeiro capítulo, serão traçadas considerações acerca do Direito
Ambiental e do meio ambiente enquanto bem jurídico, apresentando a
evolução da proteção ao meio ambiente no Brasil até ao que fora
estabelecido na Carta Magna de 1988.
No segundo capítulo analisar-se-á o direito ao meio ambiente
equilibrado como direito fundamental, buscando compreender o meio
ambiente como bem de uso comum do povo e apresentando os princípios
que regem o Direito Ambiental no país.
Por fim, no terceiro capítulo, far-se-á uma análise da responsabilidade
penal da pessoa jurídica quando da ocorrência de danos ambientais,
expondo os aspectos do ilícito penal ambiental, analisando o caso do
rompimento da barragem de Mariana em Minas Gerais, bem como a
responsabilização da empresa Samarco pelo dano causado.
Para tanto, utilizar-se-á o método dedutivo para compreender a
responsabilização penal da pessoa jurídica pelo dano ambiental. Enquanto
procedimento empregar-se-á o método histórico e o método interpretativo.
A revisão bibliográfica e documental serão as técnicas de pesquisa utilizadas,
de modo a construir o referencial teórico a partir de doutrinas,
jurisprudências, revistas e artigos especializados na temática.
2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DIREITO AMBIENTAL E DO MEIO
AMBIENTE COMO BEM JURÍDICO
Em um passado não muito distante, soaria como absurda a afirmação
de que crescimento econômico, preservação ambiental e equidade social
deveriam caminhar juntas, visto que o ideal de progresso que embasava a
modernização e o crescimento econômico no decorrer do século XIX e
grande parte do século XX desprezava as noções básicas de preservação do
meio ambiente.
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Isso porque não havia a preocupação por parte da maioria dos países
com os recursos naturais, por existir o entendimento de que tais recursos
seriam inesgotáveis, e por serem importantes fontes de energia, suportariam
toda e qualquer atividade econômica exercida pelo ser humano.
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Em decorrência disso, o meio ambiente passou a ser cada vez mais
assolado, tendo que suportar o ônus do desenvolvimento industrial, no qual
as empresas continuavam a utilizar dos recursos naturais de forma
desenfreada, sem ter a preocupação com o futuro das próximas gerações.
A natureza passou a dar sinais da fragilidade de sua estrutura e da
necessidade de conscientização do ser humano em adotar estratégias para
manutenção dos recursos necessários à sobrevivência das espécies, sinais
estes como mudanças climáticas, o aumento da temperatura média da Terra,
a escassez de água em diversas regiões do mundo e o aumento do rombo
na camada de Ozônio.
Por ocasião desses alertas da natureza, a comunidade internacional
5
passou a se mobilizar no sentido de adotar estratégias para continuar
promovendo o desenvolvimento das nações, mas que tal desenvolvimento
fosse procedido de forma consciente e responsável, com vistas a preservar a
biodiversidade e os recursos naturais, o que se convencionou a chamar de
“desenvolvimento sustentável”.
Sob esse enfoque, no contexto atual das sociedades, a coexistência
entre preservação do meio ambiente, desenvolvimento econômico e
equidade social se constitui como fundamento de um Estado Socioambiental
de Direito. No entanto, em que pese a mobilização de grande parte dos
países em proteger os recursos naturais, não são raros os casos de violações
e desastres ambientais, o que fere as normas do Direito Ambiental e impõe
a responsabilização pelo dano tanto na esfera cível quanto nas esferas
administrativa e penal.
Nessa perspectiva, para tratar da responsabilização penal das pessoas
jurídicas quando da ocorrência de danos ambientais – objeto central do
presente estudo –, necessário se faz, de início, apresentar e discorrer acerca
de alguns conceitos importantes do Direito Ambiental, como o
desenvolvimento das normas de proteção ambiental no Brasil, a própria
11
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definição de meio ambiente como bem jurídico, sua proteção constitucional
e os princípios do Direito Ambiental, conforme será feito no presente
capítulo.
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2.1 EVOLUÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL NO BRASIL
O Direito Ambiental no Brasil, como ciência autônoma, vem passando
por constante evolução e aprimoramento nos últimos anos, em virtude da
maior reflexão acerca da necessidade de se respeitar a interação do ser
humano com o meio ambiente. Nas últimas décadas, a preocupação no país
com a questão ambiental passou a ganhar cada vez mais força, seguindo a
tendência da comunidade internacional em editar normas voltadas à
preservação dos recursos naturais.
No entanto, o Direito Ambiental no Brasil não é novo. Isto porque
embora a proteção ambiental só tenha ganhado espaço de destaque no
ordenamento jurídico brasileiro a partir da Constituição de 1988, diversas
legislações esparsas anteriores já tratavam sobre a temática, como o Código
de Águas (Decreto 24.643) de 1934; o Código de Minas (Decreto-Lei 227), de
1967; o Código de Caça (Lei 5.197) e o Código de Pesca (Decreto-Lei 221),
ambos de 1967; a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938) de 1981 e
a efetiva defesa do meio ambiente a partir de 1985 com a Lei da Ação Civil
Pública (Lei 7.347) (MEDEIROS e ROCHA, 2014).
Seguindo o exemplo da comunidade internacional, foi se tornando
imperiosa no Brasil a necessidade de se repensar conceitos
desenvolvimentistas clássicos, os quais desprezavam a preocupação com o
meio ambiente diante do processo de desenvolvimento do país. Sob esse
enfoque, uma nova visão ético-ambiental passou a ser implantada no país,
diante da constatação que a escassez de recursos naturais poderia atingir de
forma irremediável os próprios seres humanos.
Nessa perspectiva, o Direito Ambiental no país surgiu no contexto da
necessidade de regulação da interação do ser humano com o meio ambiente,
de modo a frear o uso desmedido de recursos naturais com vistas a preservar
a vida no planeta.
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Acerca da definição do Direito Ambiental, Sirvinskas (2008, p.
35) leciona que trata-se da “ciência jurídica que estuda, analisa e discute as
questões e os problemas ambientais e sua relação com o ser humano, tendo
por finalidade a proteção do meio ambiente e a melhoria das condições de
vida no planeta”.
Complementando esse entendimento, Milaré (2004, p. 134) define a
ciência ambiental como:
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[...] o complexo de princípios e normas coercitivas
reguladoras das atividades humanas que, direta ou
indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente
em sua dimensão global, visando à sua
sustentabilidade para as presentes e futuras gerações.
Trata-se, portanto, de um ramo do direito que estuda as relações
jurídicas ambientais, e que além de regular a interação do homem com os
elementos que compõe o ambiente, busca a proteção, a preservação e a
5
conservação dos recursos naturais para garantir uma melhor condição de
vida e o futuro da vida no planeta.
No entanto, o Direito Ambiental vai além disso, como afirma Gomes
Canotilho (2002 apud MEDEIROS e ROCHA, 2014, p. 16):
[...] pois é um espaço de diálogo que surge entre
os diferentes cultores das ciências jurídicas, obrigando
a conjugar esforços e métodos no sentido de conseguir
realizar uma mais adequada tutela ambiental. O Direito
Ambiental convida o jurista a um “ambiente” de
humildade,
de
multidisciplinaridade,
de
interdisciplinaridade e de transdisciplinaridade.
Dessa forma, em virtude de sua natureza interdisciplinar, o Direito
Ambiental se comunica com outros ramos da ciência jurídica, em alguns
casos por meio de suas peculiaridades próprias e distintas, e em outros
valendo-se de noções e conceitos clássicos de outros ramos jurídicos, como
o direito constitucional, administrativo, civil e penal.
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Ocorre que da mesma forma como ocorreu com os direitos
fundamentais em geral, a proteção legislativa do meio ambiente no Brasil
também foi evoluindo no decorrer da história, podendo ser dividida
didaticamente em três principais fases, quais sejam: tutela econômica do
meio ambiente; tutela sanitária do meio ambiente; e tutela autônoma do
meio ambiente (RODRIGUES, 2016).
Durante muito tempo no Brasil, os componentes ambientais possuíam
um papel secundário e de subserviência aos seres humanos, os quais se
colocavam no eixo central do universo, como se fossem o senhorio de tudo.
Sob essa concepção é que surgem as primeiras normas ambientais no
ordenamento jurídico pátrio.
Tal período pode ser identificado aproximadamente como o que
abrange da época do descobrimento até a segunda metade do século XX.
Trata-se assim da primeira fase de proteção ao meio ambiente, como “tutela
econômica do meio ambiente”, também conhecida como fase fragmentária
(RODRIGUES, 2016).
Nessa primeira fase, a proteção que era dispensada ao meio ambiente
possuía uma preocupação meramente econômica. O meio ambiente não era
tutelado como um bem autônomo, mas apenas como um bem privado que
pertencia aos indivíduos. A tutela do meio ambiente, então, estava
relacionada às próprias preocupações egoísticas dos seres humanos.
Tal afirmação pode ser constatada a partir de uma simples e aleatória
leitura do Código Civil de 1916, o qual revela de forma clara que a
preocupação com os recursos ambientais possuía um viés exclusivamente
individualista, sob o crivo do direito de propriedade e em virtude do interesse
econômico que tais bens representavam para os homens (RODRIGUES,
2016).
Nessa época, os recursos naturais eram percebidos como recursos
econômicos a serem explorados, em virtude de sua abundância, não havia a
preocupação com a necessidade de algum tipo de proteção.
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É importante destacar, no entanto, que embora nessa fase a tutela do
meio ambiente fosse dirigida para uma finalidade utilitarista ou econômica,
não se pode negar o fato de que os bens ambientais receberam uma
proteção ainda que mínima do legislador, o qual já passava a ter certa
sensibilidade no sentido de compreender que os recursos naturais só
possuíam valor econômico porque seu estado de abundância não era eterno
(RODRIGUES, 2016).
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Isso porque a valorização econômica de um bem está diretamente
ligada à sua oferta e essencialidade, e em virtude dos bens naturais serem
essenciais e limitados ou limitáveis, o legislador certamente vislumbrou que
futuramente tais bens poderiam se esgotar, o que afetaria a própria
existência dos indivíduos.
A segunda fase da evolução legislativa do Direito Ambiental no Brasil
é denominada como “tutela sanitária do meio ambiente”, sendo tal momento
também marcado pela visão egoística dos homens em relação aos recursos
naturais. O que difere esta segunda
fase da fase anterior é que agora a
5
legislação ambiental não era mais balizada pela preocupação econômica,
mas sim pela preponderância da tutela da saúde e da qualidade de vida
humana (RODRIGUES, 2016).
Esse período, também conhecido como fase setorial, foi caracterizado
pelo início da regulação legal da exploração dos recursos naturais. Contudo,
esse controle era exercido de maneira incipiente, visto que, por um lado, era
regido pelo utilitarismo dos recursos ambientais, no qual apenas era tutelado
o bem ambiental que possuísse valor econômico, e por outro lado, em
virtude da inexistência de identidade própria do meio ambiente, que não era
compreendido em si como um todo (MILARÉ, 2004).
Nessa

fase,

o

legislador

reconheceu

de

forma

clara

a

insustentabilidade e a incapacidade do meio ambiente em assimilar a
poluição produzida pelos homens, passando a tutelar a saúde como o grande
exemplo de que os homens deveriam repensar sua relação com o ambiente
em que habitam, deixando também cada vez mais claro que o
desenvolvimento econômico desenfreado traria sérias consequências à
existência sadia.
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Foi apenas a partir do final da década de 1920 que passaram a surgir
leis ambientais mais completas, embora o meio ambiente ainda continuasse
a ser compreendido de forma restrita. Desse modo, a saúde pública foi regida
pelo Regulamento de Saúde Pública (Decreto nº 16.300/23), os recursos
hídricos passaram a ser protegidos pelo Código das Águas (Decreto-Lei nº
852/38), a pesca foi regulada pelo Código de Pesca (Decreto-Lei nº 794/38),
a fauna pelo Código de Caça (Decreto-Lei nº 5.894/43), o solo e o subsolo
foram protegidos pelo Código de Minas (Decreto-Lei nº 1.985/40) e a flora
pelo Código Florestal (Decreto nº 23.793/34).
A partir da década de 1960 a fase setorial entra em um segundo
momento, o qual é marcado pelo surgimento de normas que fizeram maiores
referências às questões ambientais propriamente ditas. Podem ser
destacados como textos legais mais importantes desse segundo momento o
Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), o Código Florestal (Lei nº 4.771/65), a Lei
de Proteção à Fauna (Lei nº 5.197/67), o Código de Pesca (Decreto-Lei nº
221/67) e o Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/67).
É importante ressaltar que nessas duas primeiras fases – fase
fragmentária e fase setorial – a legislação ambiental do Brasil era reflexo do
contexto internacional, que se caracterizava pela evidente ausência de
conscientização ambiental. Após a Segunda Guerra Mundial, com o aumento
desenfreado da produção agrícola e principalmente da produção industrial,
tornou-se cada vez mais evidente a esgotabilidade dos recursos naturais.
A concepção utilitarista dos recursos naturais prevaleceu em todo o
mundo até meados da década de 70, quando uma série de fatores
contribuíram para que os seres humanos passassem a se conscientizar sobre
a necessidade de preservação do meio ambiente. De acordo com Thomé
(2016, p. 111):
[...] descobertas científicas acenderam as
discussões internacionais acerca da proteção
ambiental. Movimentos populares resistentes às
tragédias ambientais causadas pelo homem e em
defesa de melhor qualidade de vida eclodiram,
sobretudo no Japão, na Europa e nos Estados Unidos.
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Tais acontecimentos, estopins da crise ambiental,
foram fundamentais para elaboração dos primeiros
princípios de proteção ambiental.
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Verifica-se, portanto, que o Brasil, assim como grande parte da
comunidade internacional, passou a dispensar maior preocupação com a
questão ambiental a partir da década de 70, quando estudo e tragédias
ambientais ocorridas passaram a dar sinais de que o meio ambiente já sofria
grande impacto em virtude do desenvolvimento econômico desenfreado.
No mês de junho de 1972, a Organização das Nações Unidas (ONU)
organizou em Estocolmo, na Suécia, a 1ª Conferência das Nações Unidas
Sobre o Meio Ambiente, que ao final aprovou a Declaração Universal do Meio
Ambiente, a qual declarava que os recursos naturais, como a água, o ar, o
solo, a flora e a fauna, necessitam de conservação para benefício das futuras
gerações, sendo papel de cada país aplicar esse princípio em suas legislações
com vistas à tutela efetiva dos recursos ambientais.
5

A Declaração Universal do Meio Ambiente abriu caminho para que as
legislações de todo o mundo estabelecessem a doutrina protetiva a partir da
promulgação de normas ambientais mais amplas e efetivas. Nesse sentido,
foi somente a partir da década de 1980 que a legislação brasileira passou a
dispensar uma preocupação global e integrada com a questão ambiental
(MILARÉ, 2004).
Até os anos 1970 existia uma visão de que o crescimento econômico
deveria ser procedido a qualquer custo. Foi só a partir da década de 1980
que houve uma mudança de concepção na formulação de políticas públicas
voltados ao meio ambiente, quando se passou a buscar alternativas para o
crescimento econômico através de tecnologias e modelos de
desenvolvimento que fossem mais adequados e menos lesivos ao meio
ambiente.
A partir da década de 1980, o que se constatou foi uma verdadeira
mudança de paradigma na legislação ambiental brasileira: a partir de então, o
homem não seria mais o centro das atenções, passando o meio ambiente a
ser considerado em si mesmo. Desse modo, tem início a terceira fase da
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evolução legislativa ambiental, conhecida como “tutela autônoma do meio
ambiente” (RODRIGUES, 2016).
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Esse terceiro momento, também conhecido como fase holística, é
caracterizado pela concepção do meio ambiente como um todo integrado,
no qual cada uma de suas partes estão ligadas entre si, sendo
interdependentes. A partir dessa compreensão é que o ordenamento jurídico
pátrio passou a dispensar proteção ao meio ambiente de forma integrada.
O primeiro marco dessa terceira fase se deu com a Lei nº 6.938/81,
que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, visto que tal
legislação trouxe a definição legal de meio ambiente, conforme será visto
adiante, estabelecendo também os objetivos e instrumentos voltados à
proteção ambiental bem como os princípios ambientais a serem observados
para a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental
necessária para a vida.
A citada Lei nº 6.938/81 inaugurou um novo tratamento
normativo para o meio ambiente no ordenamento jurídico pátrio, visto que
o considerou como um objeto autônomo de tutela jurídica, quando
este deixou de ser visto como mero objeto de benefício particular do homem
e passou a ser protegido independentemente dos benefícios imediatos que
poderia trazer para o ser humano. Desse modo, é apenas a partir da Lei nº
6.938/81 que se pode falar verdadeiramente em um Direito Ambiental como
ramo autônomo da ciência jurídica brasileira (RODRIGUES, 2016).
Posteriormente, como outro destaque dessa fase holística, a Ação Civil
Pública, instituída pela Lei nº 7.347/85, surgiu como importante instrumento
de defesa do meio ambiente e dos demais direitos difusos e coletivos,
permitindo que os responsáveis por danos ambientais sofressem as sanções
legais impostas pelo Poder Judiciário.
Mas foi apenas com a Constituição Federal que o meio ambiente
passou a ser tutelado como bem jurídico constitucional. Nesse sentido,
conforme destaca Rodrigues (2016, p. 62):
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Se a Lei n. 6.938/81 representou um marco inicial,
o advento da Constituição de 1988 trouxe o arcabouço
jurídico que faltava para que o Direito Ambiental fosse
içado à categoria de ciência autônoma. Isso porque é
no Texto Maior que se encontram insculpidos
os princípios do Direito Ambiental (art. 225). A CF/88
deu, além do status constitucional de ciência
autônoma, o complemento de tutela material
necessário à proteção sistemática do meio ambiente.
No contexto histórico anterior à Constituição Federal de 1988, os
recursos naturais eram concebidos apenas como recursos econômicos a
serem explorados. A Constituição brasileira de 1824 não fazia qualquer
referência ao meio ambiente e tampouco à proteção dos recursos naturais,
sendo tal ausência de disciplinamento constitucional verificada nas cinco
Constituições brasileiras seguintes.
Foi só a partir da atual Carta
Magna brasileira que o meio ambiente
5
foi alçado à categoria de bem constitucionalmente protegido, tendo o
referido texto constitucional dedicado um capítulo inteiro ao meio ambiente,
além de tratar sobre a temática em diversos outros artigos.
2.2 O MEIO AMBIENTE COMO BEM JURÍDICO E SUA PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL
A partir da promulgação da atual Constituição brasileira, as normas
ambientais foram alçadas à categoria de normas constitucionais com a
elaboração de um capítulo dedicado especialmente à proteção ao meio
ambiente. Essa constitucionalização do meio ambiente representou um
avanço significativo no ordenamento jurídico-ambiental brasileiro, visto que,
anteriormente à Carta Magna atual, o meio ambiente era concebido sob um
enfoque utilitarista, e não protecionista.
É importante destacar, no entanto, que antes da promulgação da
Constituição Federal, a Lei nº 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do
Meio Ambiente, introduziu um novo tratamento normativo para a questão
ambiental no país, visto que passou a considerar o meio ambiente como
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um bem
único, imaterial e indivisível,
(RODRIGUES, 2016).

digno

de tutela

autônoma
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A referida Lei nº 6.938/81, em seu artigo 3º, I, trouxe a definição legal
de meio ambiente, caracterizando-o como o “o conjunto de condições, leis,
influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas”.
A partir dessa definição legal, conforme destaca Melo (2017, p. 39),
pode-se verificar que “o conceito jurídico de meio ambiente é totalizante,
com abrangência dos elementos bióticos (seres vivos) e abióticos (não vivos)
que permitem a vida em todas as suas formas (não exclusivamente a vida
humana)”.
Desse modo, verifica-se que a partir da Lei nº 6.938/81 o legislador
buscou colocar a proteção da vida, em todas as suas formas, como plano
primário das normas ambientais, e foi a partir desse diploma legal que se deu
a proteção do meio ambiente e de seus componentes bióticos e
abióticos (recursos ambientais) compreendidos de uma forma unívoca e
globalizada.
Acerca da definição de meio ambiente, Silva (2008, p. 20) destaca que
este se trata de uma
[...] interação do conjunto de elementos naturais,
artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento
equilibrado da vida em todas as suas formas. A
integração busca assumir uma concepção unitária do
ambiente, compreensiva dos recursos naturais e
culturais.
Nessa perspectiva, a partir da definição trazida pelo autor, pode-se
extrair que o meio ambiente é um conceito mais amplo que o de “natureza”,
pois compreende tanto o patrimônio natural e suas relações com e entre os
seres vivos como a natureza original e artificial e os bens culturais correlatos.
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Conforme anteriormente visto, a Constituição Federal elevou o meio
ambiente ao status de bem jurídico constitucionalmente protegido,
estabelecendo-o como um direito e garantia fundamental. O texto
constitucional refletiu a concepção em torno da questão ambiental,
estabelecendo mecanismos voltados à preservação, proteção e manutenção
do meio ambiente ecologicamente equilibrado, com vistas a garantir a vida
saudável tanto das presentes quanto das futuras gerações.
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A Constituição Federal inovou em relação às anteriores, pois destinou
um capítulo próprio ao meio ambiente (Título VIII, Capítulo VI),
contemplando uma série de comandos, obrigações e instrumentos voltados
à efetivação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, os quais se
constituem como deveres do Poder Público e da coletividade.
Apesar do referido capítulo constitucional destinado ao meio
ambiente ser constituído apenas pelo artigo 225 e seus parágrafos e incisos,
o referido artigo contempla as principais diretrizes do Direito Ambiental que
devem ser tratadas na legislação
5 infraconstitucional, visto que se trata de
uma norma fundamental.
Contudo, a expressão “meio ambiente” é encontrada no texto
constitucional de forma expressa em dez outras oportunidades fora do seu
capítulo específico, a começar pelo artigo 5º, LXXIII, que está contido no rol
dos direitos e garantias fundamentais. Nessa perspectiva, a proteção
ambiental se constitui como um direito e um dever fundamental, sendo
garantida constitucionalmente (MEDEIROS e ROCHA, 2014).
No capítulo VI do Título VIII da Carta Magna brasileira, o caput do
artigo 225 estabelece que:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
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Pode-se extrair, a partir do caput do artigo 225, que o legislador
constitucional teve a preocupação de estabelecer uma série de aspectos
fundamentais para a tutela do meio ambiente assim como para o direito
ambiental enquanto ciência autônoma, começando pela definição do objeto
de tutela do referido ramo do direito, que é o equilíbrio ecológico do meio
ambiente, tratando-se de um meio ambiente não poluído, com higidez e
salubridade (MELO, 2017).
No caput do artigo 225, o legislador estabeleceu, ainda, a titularidade
direta do Direito Ambiental (o povo das presentes e futuras gerações) e
também o regime jurídico (bem público de uso comum, essencial à
qualidade de vida). Determinou, ainda, que a obrigação de defender e
preservar o meio ambiente é tarefa não apenas do Poder Público, mas
de toda a coletividade, de forma solidária e participativa (RODRIGUES, 2016).
Não é o objetivo do presente trabalho esgotar o estudo do artigo 225
da Carta Magna, visto que tal dispositivo contempla as normas fundamentais
de direito ambiental, que orientam a legislação infraconstitucional, mas
apenas os principais dispositivos relacionados ao objeto central do presente
estudo.
No parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição brasileira, o
legislador enumerou, em cada um dos sete incisos que o compõem,
algumas atribuições que são específicas do Poder Público, destinadas
a assegurar a efetividade do direito prescrito no caput do mesmo artigo.
No inciso I do §1º do referido artigo 225, ficou estabelecido que é
tarefa do Poder Público a preservação e restauração dos processos
ecológicos essenciais e promoção do manejo ecológico das espécies e
ecossistemas. Já o inciso V do §1º do artigo 225 determina que deve haver
por Parte do Poder Público o controle da produção, da comercialização e do
emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.
O citado dispositivo trata do controle dos riscos ambientais, o qual é
exercido pelo poder de polícia que possui o Estado, cabendo ao Poder
Público, por exemplo, controlar a produção, comercialização e destinação de
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agrotóxicos, resíduos e rejeitos, gases e efluentes oriundos das atividades
econômicas, públicas ou privadas.
Desse modo, levando em consideração a atuação do Poder Público no
combate às condutas lesivas ao meio, Sampaio (2015, p. 26-27) destaca que:
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[...] o poder-dever de atuar positivamente no
policiamento de condutas potencial e efetivamente
lesivas ao ambiente, independentemente da
provocação por parte de qualquer cidadão e de ordem
judicial, mediante processos de licenciamento
ambiental, de investigação e imposição de sanções aos
responsáveis por infrações à legislação de proteção
ambiental.
A partir do referido inciso V do §1º do artigo 225 da CF/88 o legislador
reconhece que a atividade econômica utiliza técnicas, métodos e substâncias
que são lesivos ao meio ambiente e à qualidade de vida, tendo como
5
exemplos os defensivos agrícolas, pesticidas, adubos químicos, entre outros
utilizados na atividade agrícola, bem como as técnicas e os métodos de
produção da indústria siderúrgica, mineral, etc. (RODRIGUES, 2016).
Nessa perspectiva, conforme determina o §2º do artigo 225 da
Constituição Federal, “Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica
exigida pelo órgão público competente, na forma da lei”.
A partir desse dispositivo, nota-se que, ao exigir a reparação do meio
ambiente degradado, o legislador constituinte reconheceu que as atividades
de exploração dos recursos minerais se apresentam como uma das mais
significativas intervenções humanas no meio ambiente. Em decorrência disso,
para evitar o passivo ambiental, determinou que o ambiente degradado
pelas atividades de mineração fosse recuperado de acordo com a solução
técnica exigida pelo órgão público competente (MELO, 2017).
E caso haja algum tipo de dano ao meio ambiente, o § 3º do artigo
225 determina que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções
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penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados”.
Sob esse enfoque, verifica-se que o referido dispositivo consagrou
a independência
das
sanções
ambientais nas
esferas cível, penal e administrativa, ou seja, estabeleceu que um mesmo
fato lesivo pode dar origem a processos tanto administrativos quanto
judiciais, que poderão culminar com a aplicação das sanções nas três
esferas: administrativa, penal e cível.
Não são raros os casos os casos de empresas que cometem crimes
ambientais, desrespeitando as normas de Direito Ambiental no seu processo
industrial, ignorando a esgotabilidade dos recursos naturais, poluindo o ar,
rios, mares, causando desmatamentos, enchentes, mortes de animais e até
de seres humanos nesse processo de busca incessante pelo lucro.
Sabe-se que conforme prescreve o texto constitucional de 1988, os
recursos naturais podem ser utilizados por particulares para fins econômicos
e científicos, no entanto, esta apropriação seja revertida em favor da
coletividade e que não haja redução da qualidade ambiental.
Pelo fato de que os danos ambientais são praticamente irreversíveis, a
proteção ambiental deve ser essencialmente preventiva, prevenção esta que
muitas vezes é negligenciada pelas empresas exploradoras de recursos
naturais, podendo gerar diversos danos e até desencadear verdadeiras
tragédias ambientais.
Mesmo que sejam observadas as medidas preventivas, caso haja a
ocorrência de um dano ambiental, o responsável, seja ele pessoa física ou
jurídica, de direito público ou privado, será responsabilizado, tanto na esfera
cível quanto na esfera administrativa e na penal.
No que se refere especificamente à responsabilidade penal, objeto
central do presente estudo, a Lei nº 9.605/1998 regulamentou o §2º do artigo
225 da Constituição de 1988, trazendo a tipificação dos crimes ambientais, a
ação e o processo penal, e inovando ao estabelecer a possibilidade de
responsabilização penal da pessoa jurídica, sendo tal inovação considerada
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como uma clara mudança da visão do legislador em relação aos bens
ambientais.
O estabelecimento da responsabilização penal das pessoas jurídicas
pelos danos ambientais representou uma clara mudança de visão do
legislador na busca pela proteção ambiental, apesar dessa temática ser alvo
de constantes debates doutrinários e jurisprudenciais acerca de seu alcance.
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O que se percebe, no entanto, é que o legislador buscou, a partir da
penalização das pessoas jurídicas por crimes ambientais, proteger o meio
ambiente equilibrado por ser este um direito fundamental e um bem de uso
comum de todos os indivíduos, seguindo os princípios norteadores do
Direito Ambiental, como será visto no próximo capítulo.
3
O MEIO
FUNDAMENTAL

AMBIENTE

EQUILIBRADO

COMO

DIREITO

A consolidação teórica dos direitos fundamentais a partir da década
5
de setenta coincidiu com a emergência
temática do direito ambiental, face
às exigências da complexidade social aliada à crescente crise ambiental,
derivada, principalmente, das ações antrópicas sobre o meio ambiente.
Tendo em vista esses fatores, na última metade do século XX,
influenciadas pelas convenções internacionais e declarações sobre o meio
ambiente, várias constituições internalizaram o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado como um autêntico direito fundamental,
reconhecendo a importância da manutenção e preservação da qualidade
ambiental para o desenvolvimento humano, nas suas mais variadas
dimensões.
Foi principalmente a partir da segunda metade do século XX, em
decorrência do surgimento dos fenômenos de massa, quando se observou a
formação da denominada “sociedade de massa”, que os bens de natureza
difusa passaram a ser objeto de maior preocupação do aplicador do direito
e mesmo dos cientistas e legisladores como um todo (FIORILLO, 2013).
Nessa perspectiva, a Constituição Federal de 1988 (CF/88) foi a
primeira carta política brasileira a destinar um capítulo próprio ao meio
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ambiente (Título VIII, Capítulo VI). Contemplou um conjunto de comandos,
obrigações e instrumentos para a efetivação do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, como dever do Poder Público e da coletividade.
Em decorrência da tradicional contraposição entre o Estado e os
cidadãos, entre o público e o privado, iniciou-se no Brasil, a partir do advento
da Carta Magna de 1988, uma nova categoria de bens de uso comum do
povo e essenciais à sadia qualidade de vida. Referidos bens, como se nota,
não se confundem com os denominados bens privados (ou particulares) nem
com os chamados bens públicos.
O estabelecimento de um dever constitucional genérico de não
degradar, aliado à ecologização da propriedade privada e da ampliação da
participação pública na gestão das questões ambientais, alçou o meio
ambiente ecologicamente equilibrado, previsto como direito no caput do
artigo 225 da CF/88, como autêntico direito fundamental, aliado que está à
própria dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).
3.1 O MEIO AMBIENTE COMO BEM DE USO COMUM DO POVO
Com o advento da atual Constituição brasileira, o sistema de direito
positivo traduziu a necessidade de prescrever um novo subsistema jurídico
orientado para a realidade do século XXI, tendo como pressuposto a
moderna sociedade de massas dentro de um contexto de tutela de direitos
e interesses adaptados às necessidades principalmente metaindividuais
(FIORILLO, 2013).
Definidos como transindividuais e tendo como titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, os denominados
interesses ou direitos difusos pressupõem, sob a ótica normativa, a existência
de um bem “de natureza indivisível”. Criado pela Carta Política, conforme
estabelece o artigo 129, III, o direito difuso passou, a partir de 1990, a possuir
definição legal, com evidente reflexo na própria Carta Magna, configurando
nova realidade para o intérprete do direito positivo.
Ao estabelecer a existência de um bem que tem duas características
específicas, a saber, ser essencial à sadia qualidade de vida e de uso comum
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do povo, a Constituição formulou inovação verdadeiramente revolucionária,
no sentido de criar um terceiro gênero de bem que, em face de sua natureza
jurídica, não se confunde com os bens públicos e muito menos com os bens
privados.
Sob esse enfoque, conforme Fiorillo (2013, p. 173):
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O bem ambiental é, portanto, um bem de uso
comum do povo, podendo ser desfrutado por toda e
qualquer pessoa dentro dos limites constitucionais, e,
ainda, um bem essencial à qualidade de vida. Devemos
frisar que uma vida saudável reclama a satisfação dos
fundamentos democráticos de nossa Constituição
Federal, entre eles, o da dignidade da pessoa humana,
conforme dispõe o art. 1º, III. É, portanto, da somatória
dos dois aspectos — bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida — que se estrutura
constitucionalmente
o bem ambiental.
5
Desta feita, verifica-se que o Documento Superior, de forma
paradigmática, não só define o que é bem ambiental como possibilita que
seja verificada sua natureza jurídica. O artigo 225 da referido Documento
estabelece, como já mencionado, que o meio ambiente ecologicamente
equilibrado é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida.
A partir do disposto no citado artigo, o legislador constituinte
estabeleceu a natureza jurídica do meio ambiente ecologicamente
equilibrado, caracterizando-o como bem de uso comum do povo, sendo este
considerado um bem de interesse da coletividade.
O constituinte expôs que o direito de todos recai sobre um meio
ambiente ecologicamente equilibrado. Portanto, o equilíbrio ecológico é
exatamente o bem jurídico (imaterial) que constitui o objeto de direito a que
alude o texto constitucional (RODRIGUES, 2016).
Ao enunciar o meio ambiente como essencial à qualidade de vida, o
dispositivo recepcionou o conceito de meio ambiente estabelecido na
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Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), qual seja, “o conjunto
de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (art. 3º,
I), dentro de uma concepção que determina uma estreita e correta ligação
entre a tutela do meio ambiente e a defesa da pessoa humana (FIORILLO,
2013).
Conjugando o mandamento constitucional com a definição de meio
ambiente constante do artigo 3º, I, da Lei nº 6.938/81 — no sentido de que
é formado pela interação de diversos fatores bióticos e abióticos, tem-se
que o direito ambiental visa proteger exatamente o equilíbrio nessa
interação.
Além disso, a proteção a cada um desses elementos justifica-se na
medida em que serve à manutenção desse equilíbrio. Numa escalada, podese dizer que se protegem os elementos bióticos e abióticos e sua
respectiva interação, para se alcançar a proteção do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, haja vista que este bem é responsável
pela conservação de todas as formas de vida.
Essa identificação do meio ambiente ecologicamente equilibrado
como o bem a ser protegido pelo direito ambiental é de suma importância,
desse modo, em última análise, qualquer dano ao meio ambiente agride o
equilíbrio ecológico, e, assim, uma eventual reparação deve ter em conta a
recuperação, exatamente, desse mesmo equilíbrio (RODRIGUES, 2016).
Importante destacar que, no que se refere à expressão bem de uso
comum, o meio ambiente é um bem jurídico autônomo, de titularidade
difusa, indisponível e insuscetível de apropriação. Embora se interprete o
meio ambiente como um patrimônio público, conforme dispõe o artigo 2º, I,
da Lei nº 6.938/1981, a expressão bem de uso comum do povo não converge
para a leitura tradicional de dominialidade prevista no Código Civil brasileiro.
O Estado, em verdade, é um gestor do meio ambiente, e não o seu
proprietário – como na visão civilista (MELO, 2017).
Ao falar, no artigo 225, que é um bem de uso comum do povo, não
produziu simples coincidência com o artigo 99, inciso I, do Código Civil. Pelo
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contrário, a intenção do constituinte, ao repetir a expressão constante no
diploma civil, foi a de que tal bem teria regime jurídico de bem público e
como tal deveria ser tratado (RODRIGUES, 2016).
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Pelo fato do meio ambiente se tratar de um tipo de bem
cuja titularidade pertence ao povo, estando atado em um liame que une cada
cidadão, pelo simples fato de que todos são “donos” — e ao mesmo tempo
responsáveis — do mesmo bem, jamais será possível identificar cada um dos
componentes do povo que é titular desse bem. Seus titulares são, assim,
indetermináveis (RODRIGUES, 2016).
Nessa perspectiva, o estabelecimento de um dever constitucional
genérico de não degradar, aliado à ecologização da propriedade privada e
da ampliação da participação pública na gestão das questões ambientais,
alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto como direito
no caput do artigo 225 da CF/88, como autêntico direito fundamental, aliado
que está à própria dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).
5

A Carta Magna de 1988, além de autorizar a tutela de direitos
individuais, o que tradicionalmente já era feito, passou a admitir a tutela de
direitos coletivos, por compreender a existência de uma terceira espécie de
bem: o bem ambiental. Tal fato pode ser verificado em razão do disposto
no artigo 225, que consagrou a existência de um bem que não é público nem,
tampouco, particular, mas sim de uso comum do povo.
Nessa perspectiva, afirma Mancuso (2010 apud SAMPAIO, 2015, p. 25):
Na evolução dos direitos fundamentais também se
fala em gerações de direitos humanos, ou, atualmente,
em dimensões de direitos fundamentais (...). Os de
primeira dimensão dizem respeito às liberdades
públicas e aos direitos políticos, ou seja, direitos civis e
políticos a traduzir o valor da liberdade; os de segunda
dimensão tratam dos direitos sociais, culturais e
econômicos, bem como dos direitos coletivos ou de
coletividade, correspondendo aos direitos de
igualdade (substancial, real, material e não meramente
formal); já os de terceira dimensão alcançariam
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patamares ainda mais elevados, tais como a necessária
noção de preservacionismo ambiental e as dificuldades
para proteção dos consumidores, só para lembrar aqui
dois candentes temas. O ser humano é inserido em
uma coletividade e passa a ter direitos de solidariedade
ou fraternidade.
Sob esse enfoque, pode-se constatar que o meio ambiente, na
qualidade de direito fundamental de terceira geração, cumula as
características dos direitos de primeira e de segunda geração, na medida em
que: encerra, por um lado, uma expectativa de abstenção por parte do Estado
e de terceiros, quanto a condutas nocivas ao ambiente; ao mesmo tempo em
que também conta com a legítima expectativa de atuações positivas do
Estado na defesa e policiamento de tais condutas.
Verifica-se, portanto, que a proteção ao meio ambiente em todos os
seus elementos essenciais à vida humana e à manutenção do equilíbrio
ecológico visa a proteger à qualidade ambiental em função da qualidade de
vida, como forma de direito fundamental da pessoa humana. Ao reconhecer
o meio ambiente como direito fundamental e dever do Estado, surge para os
cidadãos a prerrogativa de atuar em face de lesões praticadas ao meio
ambiente.
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se configura
um direito difuso, dado que pertence a coletividade de maneira geral e deve
ser garantido com instrumentos que disciplinam essa categoria de direitos,
como a Ação Popular e a Ação Civil Pública. Trata-se, portanto de tutela
coletiva que visa concretizar os interesses sociais na proteção ao meio
ambiente e ao uso racional dos recursos naturais, bem como, preservar o
patrimônio ambiental brasileiro.
Por outro lado, do reconhecimento do meio ambiente como dever do
Estado surge para o Poder Público, o poder-dever de atuar positivamente no
policiamento de condutas potenciais e efetivamente lesivas ao ambiente,
independentemente da provocação por parte de qualquer cidadão e de
ordem judicial, mediante processos de licenciamento ambiental, de
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investigação e imposição de sanções aos responsáveis por infrações à
legislação de proteção ambiental.
Ao estabelecer o dever de defender e preservar o meio ambiente para
as presentes e futuras gerações, a Constituição inseriu uma das concepções
mais inovadoras e significativas em um texto constitucional em nível mundial:
a responsabilidade entre as gerações (MELO, 2017).
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Desta feita, os titulares do bem ambiental têm a tarefa de protegê-lo
e preservá-lo em solidariedade ao poder público. É o que resulta do
claríssimo texto do art. 225 da CF/88. Segundo o texto constitucional, o
direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é de todos.
Nesse sentido o meio ambiente ecologicamente equilibrado
consubstancia um direito de todos. Desse modo, o legislador constituinte
originário esclareceu que o meio ambiente se trata de um interesse de caráter
transindividual, por extrapolar o caráter particular e individual, assim, todos
os cidadãos, de forma indistinta, são interessados na preservação do meio
5
ambiente saudável, por ser este um direito fundamental intrinsecamente
ligado ao direito à vida.
Conforme destaca Fiorillo (2013, p. 167):
O art. 225 estabelece, por via de consequência, a
existência de uma norma constitucional vinculada ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim
como reafirma que todos, e não tão somente as
pessoas naturais, as pessoas jurídicas de direito privado
ou mesmo as pessoas jurídicas de direito público
interno, são titulares desse direito, não se reportando,
por conseguinte, a uma pessoa individualmente
concebida, mas sim a uma coletividade de pessoas
indefinidas, no sentido de destacar uma posição para
além da visão individual, demarcando critério
nitidamente transindividual, em que não se pretende
determinar, de forma rigorosa, seus titulares.
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O conceito de todos, portanto, é indefinido justamente porque a
titularidade deste direito é difusa e supera a noção individualista de direito.
A palavra vem demonstrar que não se pode fazer qualquer limitação quanto
à identificação de seus titulares. O direito a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado e saudável é de titularidade metaindividual e
recai sobre bens que possuem natureza indivisível (RODRIGUES, 2016).
Nessa perspectiva, a constitucionalização da proteção ambiental
representou um avanço bastante significativo no ordenamento jurídico
brasileiro, inaugurando uma ordem pública ambiental constitucionalizada,
que repercute diretamente na atuação do Poder Público e de toda a
coletividade, pois foi dirigida ao Estado e à sociedade como um todo a
obrigação de implementar o princípio do desenvolvimento sustentável
(THOMÉ, 2016).
Mas deve-se ressaltar que o bem ambiental, na qualidade de ser um
bem de uso comum do povo, consiste naquilo que pode ser desfrutado por
toda e qualquer pessoa, devendo ser observado os limites fixados pela
própria Constituição Federal. É justamente pelo fato de ser um bem de uso
comum do povo, ou seja, pertencer à toda a coletividade e estar à disposição
de todos, que o meio ambiente sofre diversos tipos de agressões.
Sabe-se que a maioria dessas agressões são perpetradas por pessoas
jurídicas, que em virtude do capitalismo desenfreado, ignoram a proteção ao
meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, ocasionando desde
problemas climáticos em longo prazo, como o efeito estufa e aquecimento
global, como tragédias ambientais, com degradação da fauna, flora, de
recursos hídricos e até mortes de pessoas, como ocorreu em 2015 no caso
da tragédia ambiental pelo rompimento da barragem de Fundão da
mineradora Samarco, em Mariana-MG.
O rompimento da barragem da Samarco evidenciou no Brasil a
questão da responsabilização das pessoas jurídicas pelos danos ambientais
causados, tendo em vista que os laudos preliminares apontaram diversas
irregularidades nas atividades da mineradora, que contribuíram diretamente
para a tragédia ambiental, conforme será visto no capítulo seguinte.
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Em que pese a Constituição Federal e a Lei de Crimes Ambientais
determinarem a responsabilidade civil, administrativa e penal pelos danos
causados ao meio ambiente, constata-se no Brasil que grande parte das
empresas, em virtude da busca incessante pelo lucro, desenvolve suas
atividades negligenciando as normas e princípios de proteção ambiental.
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Nessa perspectiva, na seara do Direito Ambiental, os princípios
representam um importantíssimo papel: definir a postura do cidadão em
relação ao meio ambiente bem como delimitar o posicionamento das
decisões do Poder Judiciário, como órgão de controle social que busca
incrementar a justiça em razão do direito (MEDEIROS e ROCHA, 2014).
Sob esse enfoque, importante discorrer acerca dos principais
princípios que regem a disciplina ambiental, conforme será feito a seguir,
ressaltando, de logo, que não há intenção no presente estudo de discorrer
acerca de todos, tendo em vista que ainda não há uma sistematização
principiológica uniforme no direito ambiental.
5

Existem na doutrina pátria variações na extensão dos princípios, sejam
eles explícitos ou implícitos na legislação nacional, sejam oriundos de
tratados, declarações e outros documentos internacionais, cujo objetivo se
efetiva na busca de um meio ambiente saudável, considerando a vida o
principal bem a ser protegido, em especial, a vida humana, da qual depende
as demais origens viventes no planeta, além, do equilíbrio do homem com a
natureza
3.2 PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL
O advento da Carta Superior Federal de 1988 proporcionou a recepção
da Lei nº 6.938/81 em quase todos os seus aspectos, além da criação de
competências legislativas concorrentes (incluindo as complementares e
suplementares dos Municípios, previstas no artigo 30, I e II, da CF), dando
prosseguimento à Política Nacional de Defesa Ambiental.
Esta política ganha destaque na Carta Constitucional, ao ser utilizada
a expressão ecologicamente equilibrado, porquanto isso exige harmonia em
todos os aspectos facetários que compõem o meio ambiente. Nota-se não
ser proposital o uso da referida expressão (política) pela Lei nº 6.938/81, na
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medida em que pressupõe a existência de seus princípios norteadores
(FIORILLO, 2013).
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Os referidos princípios constituem pedras basilares dos sistemas
político-jurídicos
dos
Estados
civilizados,
sendo
adotados
internacionalmente como fruto da necessidade de uma ecologia equilibrada
e indicativos do caminho adequado para a proteção ambiental, em
conformidade com a realidade social e os valores culturais de cada Estado.
Os princípios são pilares de um sistema jurídico, os quais possuem
uma força abstrata e universal. São a partir deles que se forma a estrutura
legal e onde o intérprete cria os parâmetros para que se possa racionalizar e
adaptar sua realidade.
Sob esse enfoque, conforme destaca Rodrigues (2016, p. 285):
[...] os princípios, especialmente com o advento do
chamado pós-positivismo, são hoje reconhecidos
como verdadeiras normas jurídicas, capazes de criar
direitos, obrigações, etc., nas mais variadas situações
concretas, ainda que não seja constatada qualquer
lacuna. [...] O que precisa ficar claro, porém, é que,
justamente pela elevada carga axiológica, muitas vezes
dois ou mais princípios representam valores
conflitantes entre si. Basta pensar, por exemplo, no
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
(CF, art. 225) e na livre iniciativa econômica (CF, art.
170). É exatamente por isso que, na aplicação de um
princípio a uma dada situação concreta, o juiz exerce
uma atividade de ponderação de valores. Em outras
palavras, cabe a ele sopesar os valores em conflito,
decidindo, caso a caso, qual princípio deve prevalecer.
Verifica-se, portanto, que em matéria ambiental, os princípios têm
como objetivo subsidiar a criação de normas, sustentando sua efetividade e
aplicabilidade, e consequentemente a proteção de todas as espécies de vida
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no planeta, com a finalidade de propiciar uma qualidade de vida satisfatória
ao ser humano da atual e futura geração.
3.2.1 Princípio do Desenvolvimento Sustentável
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No que se refere ao desenvolvimento como crescimento econômico e
tecnológico, é aparentemente impossível descrever sobre o tema sem
pensar na utilização e na transformação dos elementos que compõem o
meio ambiente.
Afinal, se desenvolvimento significa expansão econômica, é certo que
ele pressupõe a produção de bens que têm como matéria-prima, direta ou
indiretamente, os recursos naturais. O grande problema é que os bens a
serem explorados ou transformados são escassos. E, mais ainda, são eles
responsáveis pela manutenção da vida, com qualidade, em todas as formas
(RODRIGUES, 2016).
Na CF/88, o princípio do desenvolvimento sustentável encontra-se
esculpido no caput do artigo5 225, que impõe ao Poder Público e à
coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as
presentes e futuras gerações.
Conforme já destacado no capítulo anterior, a ideia de
desenvolvimento econômico em harmonia com a preservação ambiental
surgiu na Conferência de Estocolmo de 1972, a qual representou um marco
histórico na discussão das questões ambientais e estabeleceu um novo olhar
da comunidade internacional para a proteção ao meio ambiente. Nesse
sentido, Thomé (2016, p. 56) assevera que:
Desenvolvimento
sustentável,
segundo
a
Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (World Comission on Environment
and Development) significa “um desenvolvimento
que faz face às necessidades das gerações presentes
sem comprometer a capacidade das gerações
futuras
na
satisfação
de
suas
próprias
necessidades”. As gerações presentes devem buscar o
seu bem-estar através do crescimento econômico e
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social, mas sem comprometer os recursos naturais
fundamentais para a qualidade de vida das gerações
subsequentes. (grifos do autor).
Desse modo, a manutenção do meio ambiente saudável é um fator
que deve integrar o processo de desenvolvimento econômico e social. Para
tanto, esse processo depende da colaboração da própria sociedade e das
empresas, com vistas a preservar os recursos ambientais para as gerações
futuras.
Nessa perspectiva, os dois problemas mais sérios do modelo de
desenvolvimento atual são a pobreza e os crescentes impactos ambientais.
Os mais importantes documentos mundiais sobre meio ambiente enfatizam
a necessidade de mais crescimento econômico, mas com formas, conteúdos
e usos sociais completamente modificados, com uma orientação no sentido
das necessidades das pessoas, da distribuição equitativa de renda e de
técnicas de produção adequadas à preservação dos recursos (THOMÉ, 2016).
Sob esse enfoque, Soares (2013, 24-25) assevera que:
Deve haver um equilíbrio saudável entre o
crescimento do setor econômico e a proteção
ambiental,
mas
também
a
participação,
preferencialmente das classes com menor poder
aquisitivo, nesse processo de estruturação. [...] Serão
praticamente inúteis a aplicação de medidas para o
avanço da economia e viabilidade ambiental, se não
houver inclusão social das várias classes excluídas, as
quais vêm exatamente do capitalismo desenfreado,
representado pela política macroeconômica neoliberal
inescrupulosa. (tradução nossa).
Constata-se, portanto, a compreensão do princípio do
desenvolvimento sustentável no contexto internacional é ampla, sendo
objetivo desse princípio o equilíbrio entre a atividade econômica e o uso
adequado, racional e responsável dos recursos naturais, cabendo aos Estados
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e aos indivíduos, ainda, envidar esforços com vistas a erradicar a pobreza, de
modo a reduzir as desigualdades sociais.
3.2.2 Princípio da Ubiquidade
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Sabe-se que o dano ambiental pelas suas próprias características não
encontra fronteiras. Em virtude disso, os incidentes ambientais ocorridos em
determinada localidade, geram prejuízos aos ecossistemas por todo o
globo. Esse princípio é consubstanciado na ideia de que o meio ambiente é
ubíquo, ou seja, está presente em toda parte, em todo o globo, e que,
portanto, toda e qualquer lesão ocorrida em sua estrutura, independente do
local onde ocorra, tem reflexos, diretos ou indiretos, em toda a natureza.
Dado o caráter onipresente dos bens ambientais, o princípio da
ubiquidade exige que em matéria de meio ambiente, exista uma estreita
relação de cooperação entre os povos, fazendo com que se estabeleça uma
política mundial ou global para sua proteção e preservação (RODRIGUES,
2016).
5

Ainda no que se refere a questão de crimes ambientais no que tange
às suas causas e consequências, Soares (2013, p. 35), assim destaca:
Para resolver a questão dos delitos ambientais que
são causados em uma nação e as consequências
também são sentidas em outra, se utiliza o princípio da
ubiquidade, que consiste em determinar a competência
criminal em relação àquele que comete o crime
ambiental, mediante a determinação do lugar em que
se realizou a conduta ou o lugar da consumação do
delito.
Desse modo, o referido princípio também expressa que não há como
pensar no meio ambiente dissociado dos demais aspectos da sociedade, de
modo que ele exige uma atuação globalizada e solidária, até mesmo porque
fenômenos como a poluição e a degradação ambiental não encontram
fronteiras e não esbarram em limites territoriais.
3.2.3 Princípio da Participação Comunitária
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Também chamado de princípio democrático ou princípio da
participação coletiva, tal postulado se apresenta na atualidade como uma
das principais armas, talvez a mais eficiente e promissora, na luta por um
ambiente ecologicamente equilibrado (RODRIGUES, 2016).
O princípio da participação comunitária também está previsto no
caput do artigo 225 da Constituição Federal, no disposto que prescreve ao
Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio
ambiente para as presentes e vindouras gerações. Decorre, portanto, do
direito que todos possuem ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e
do regime jurídico do meio ambiente como um bem de uso comum do povo,
impondo a toda sociedade o dever de atuar em sua defesa.
Trata-se, destarte, de um princípio empenhado na construção de
uma sociedade verdadeiramente democrática. Por meio dele, a sociedade
civil deve atuar ativamente, paralelamente ao Estado, para definir os rumos a
serem seguidos na política ambiental.
Essa participação na tomada de decisões afetas ao meio ambiente,
seja direta ou indiretamente, pode ser implementada por meio de diversos
instrumentos, tais como: ação civil pública, ação popular ambiental,
participação dos cidadãos em audiências públicas, organizações nãogovernamentais (ONG’s), conselhos estaduais e pela própria provocação da
Administração Pública para exercício do poder de polícia ambiental
(RODRIGUES, 2016).
3.2.4 Princípio do Poluidor-Pagador
Considerado como fundamental na política ambiental, o princípio do
poluidor-pagador, pode ser entendido na concepção de Thomé (2016, p. 70),
como um “instrumento econômico que exige do poluidor, uma vez
identificado, suportar as despesas de prevenção, reparação e repressão dos
danos ambientais”.
O objetivo do princípio é responsabilizar o poluidor com o custo da
degradação ambiental, tanto de forma preventiva quanto reparatório. No
entanto, a ideia do referido princípio é, primeiramente, evitar o dano
38
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591576

www.conteudojuridico.com.br

ambiental, pois, permitindo apenas a indenização reparatória, tal postura
causaria uma falsa percepção de autorizar a degradação sob condição tão
somente financeira (MEDEIROS e ROCHA, 2014).
Podem-se identificar no princípio do poluidor-pagador, dois sentidos:
a busca para evitar a ocorrência de danos ambientais (caráter preventivo); e
caso ocorrido o dano, que este venha a ser reparado (caráter
repressivo). Nessa perspectiva, Soares (2013, p. 27), expressa que:
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O princípio do poluidor-pagador tem como
objetivo a responsabilização de toda pessoa física ou
jurídica que venha a causar dano ao meio ambiente por
meio da obrigação de pagar em dinheiro ou mediante
a privação ou restrição de direitos pelos ilícitos
causados ou que porventura possam ocorrer. [...] Desse
modo, através das sanções de caráter preventivo e/ou
repressivo se pretende alcançar o equilíbrio ecológico.
5

Desse modo, pelo referido princípio, impõe-se ao poluidor o dever de
arcar com as despesas de prevenção dos danos ao meio ambiente que a sua
atividade possa ocasionar. Cabe a ele o ônus de utilizar instrumentos
necessários à prevenção dos danos. Numa segunda órbita de alcance,
esclarece este princípio que, ocorrendo danos ao meio ambiente em razão
da atividade desenvolvida, o poluidor será responsável pela sua reparação
(FIORILLO, 2013).
Desta feita, juntamente como o desenvolvimento sustentável, o
princípio do poluidor-pagador se constitui como um dos principais pilares
do Direito Ambiental, sobre os quais se estabelecem todas as demais normas
de proteção ao meio ambiente.
3.2.5 Princípios da Prevenção e da Precaução
Inicialmente, é importante destacar que os princípios da prevenção e
da precaução são distintos, embora muitas vezes sejam apontados por parte
da doutrina como sendo o mesmo. A diferença está praticamente resumida
na forma de confrontar o dano ambiental: se não há certeza científica sobre
ele, estar-se-á tratando do princípio da precaução; se as consequências
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danificadoras são conhecidas, trata-se do princípio da prevenção. No
entanto, ambos impõem medidas para evitar ou minimizar o resultado
danoso ao meio ambiente (MEDEIROS e ROCHA, 2014).
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A Constituição Federal adotou expressamente o princípio da
prevenção, ao preceituar, no caput do artigo 225, o dever do Poder Público
e da coletividade de proteger e preservar o meio ambiente para as gerações
presentes e futuras.
O princípio da prevenção é orientador do Direito Ambiental, pois
enfatiza a prioridade que deve ser dada às medidas que previnam e não
apenas reparem a degradação do meio ambiente. Desse modo, a finalidade
do referido princípio é evitar que o dano possa chegar a se produzir, devendo
ser adotadas medidas para que tais danos não ocorram.
Constata-se, portanto, que o princípio da prevenção não é aplicado
em qualquer situação de perigo de dano, apoiando-se no risco conhecido,
ou seja, na certeza científica do impacto ambiental de determinada atividade.
De acordo com a explicação de Melo (2017, p. 147):
Entende-se
por risco
conhecido aquele
identificado por meio de pesquisas, dados e
informações ambientais ou ainda porque os impactos
são conhecidos em decorrência dos resultados de
intervenções anteriores, por exemplo, a degradação
ambiental causada pela mineração, em que as
consequências para o meio ambiente são de
conhecimento geral. É a partir do risco ou perigo
conhecido que
se
procura
adotar
medidas
antecipatórias de mitigação dos possíveis impactos
ambientais.
O princípio da prevenção, portanto, impõe que sejam adotadas
condutas a minimizar ou eliminar os impactos negativos de determinada
atividade sobre o meio ambiente, visto que os danos ambientais, na maioria
das vezes, são irreversíveis e irreparáveis.
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Sob o prisma da Administração, encontra-se a aplicabilidade do
princípio da prevenção por intermédio das licenças, das sanções
administrativas, da fiscalização e das autorizações, entre outros tantos atos
do Poder Público, determinantes da sua função ambiental de tutela do meio
ambiente.
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Já no princípio da precaução “o que se configura é a ausência de
informações ou pesquisas científicas conclusivas sobre a potencialidade e os
efeitos de determinada intervenção sobre o meio ambiente e a saúde
humana” (MELO, 2017, p. 148).
Tal princípio, no entanto, se refere à necessidade de se agir com
cautela quando existam dúvidas ou incertezas acerca do dano que pode ser
causado, relacionando-se, portanto, à incerteza científica. Sob esse enfoque,
conforme destaca Thomé (2016, p. 66), “no caso de ausência da certeza
científica formal, a existência do risco de um dano sério ou irreversível requer
a implementação de medidas que possam prever, minimizar e/ou evitar este
dano”.
5
O princípio da precaução, portanto, atua como um mecanismo de
gerenciamento de riscos ambientais, notadamente para as atividades e
empreendimentos marcados pela ausência de estudos e pesquisas objetivas
sobre as consequências para o meio ambiente e a saúde humana.
O princípio da precaução deve ser visto como um princípio
que antecede a prevenção: sua preocupação não é evitar o dano ambiental,
mas, antes disso, pretende evitar qualquer risco de dano ao meio ambiente
(RODRIGUES, 2016). A intenção não é apenas evitar os danos que se sabe
que podem ocorrer (prevenção), mas também evitar qualquer risco de sua
ocorrência (precaução).
3.2.6 Princípio da Responsabilidade
Não se pode desconsiderar, todavia, que, por mais eficiente que seja
a política preventiva, sempre acabarão ocorrendo danos ao meio
ambiente. Caso haja falha no sistema de prevenção ou de precaução de uma
determinada atividade econômica, aparecerá para o agente causador do
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dano a obrigação de reparar o meio ambiente degradado. Entra em cena,
então, o princípio da responsabilidade ambiental(RODRIGUES, 2016).
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Tal princípio está previsto no § 3º do artigo 225 da Constituição, onde
dispõe que “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados”.
Quando se trata de tutela do meio ambiente, ao contrário das regras
comuns, há um aspecto que não pode ser ignorado: a convergência de
finalidade entre todas as sanções. Desse modo, toda repressão
ambiental (penal, civil e administrativa), deve atender às mesmas finalidades:
recuperar imediatamente o meio ambiente caso tenha ocorrido lesão
ambiental; promover, se possível, por intermédio da reparação ou da sanção
aplicada, a educação ambiental do responsável (RODRIGUES, 2016).
Tratando especificamente da responsabilidade penal das pessoas
jurídicas pela prática de crimes ambientais, tal responsabilização, como
referenciado em item anterior, ainda é considerada um tema polêmico e
controverso, pelo fato de que a Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais),
em muitos casos, não é aplicada de maneira efetiva, o que gera dúvidas
quanto aos seus fundamentos e alcances e divergências doutrinárias e
jurisprudenciais acerca da temática.
Nessa perspectiva, passa-se a analisar no capítulo seguinte a
responsabilização penal das pessoas jurídicas pela prática de crimes
ambientais, apresentando, para tanto, os aspectos do ilícito penal ambiental
e, como forma de ilustrar a questão, far-se-á uma análise acerca da tragédia
ocorrida no Município de Mariana-MG pelo rompimento da barragem de
Fundão, discorrendo acerca da responsabilidade da empresa Samarco pelo
dano ambiental causado.
4 O DANO AMBIENTAL E A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA
JURÍDICA
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A ação predatória do homem sobre a Terra é tão antiga quanto a sua
própria existência. Nos primórdios, o homem exercia essa ação predatória
para sobreviver e, em seguida, para enriquecer, retirando da natureza toda a
matéria de que necessitava de modo irresponsável e inconsciente. As ações
de degradação ambiental eram permitidas ou, pelo menos, toleradas,
inclusive, pela própria falta de regulamentação na temática.
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Pode-se entender, portanto, que o homem é o maior poluidor e o
maior responsável pelo esgotamento das próprias bases naturais da
manutenção da vida por intermédio de suas ações modificadoras do meio,
tais como, as obras da construção civil com o uso dos recursos minerais, as
atividades agrícolas e de mineração, que ocupam e transformam o solo por
meio do uso, entre outras.
Nesse sentido, a degradação ambiental tem sua origem na própria
ação do homem, que pode ser entendida como uma atividade
eminentemente modificadora do ambiente, haja vista a alteração de
processos naturais, de características
físicas, químicas e/ou biológicas que,
5
de alguma forma, interferem nos usos preexistentes de um determinado
meio ambiente (MEDEIROS e ROCHA, 2014).
Conforme visto no capítulo anterior, o objetivo principal do Direito
Ambiental é a prevenção do dano para que este nem chegue a se concretizar.
Entretanto, quando ocorrer a degradação e poluição ambiental, o
ordenamento jurídico deve estar pronto para aplicar os instrumentos de
reparação do dano civil, sem exclusão das demais modalidades de institutos
sancionatórios tais como, a responsabilidade administrativa e penal.
Quando é constatada efetivamente a existência de um dano ao meio
ambiente como, a exemplo do desastre ambiental ocorrido em 2015 na
Cidade de Mariana-MG, ocasionado pelo rompimento da barragem de
Fundão da mineradora Samarco, impõe-se a construção de uma
responsabilidade que considere a complexidade do bem ambiental.
Nessa perspectiva, o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal
estabelece que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções
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penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados”.
Configura-se, assim, a tríplice responsabilidade em matéria ambiental:
civil, administrativa e penal, as quais necessitam, obrigatoriamente, da
ocorrência de um dano como pressuposto para que sejam exigidas. Desta
feita, antes de tratar especificamente da responsabilização penal das pessoas
jurídicas pelo dano ambiental, é importante discorrer acerca da conceituação
desse dano ao meio ambiente, conforme será feito a seguir.
4.1 CONCEITO DE DANO AMBIENTAL
O dano ambiental é o pressuposto para que se possa discutir acerca
da responsabilidade daquele responsável por tal conduta lesiva. No entanto,
o ordenamento jurídico pátrio não contempla uma definição de dano
ambiental. Essa ausência se justifica pela complexidade inerente aos danos
ambientais em uma sociedade com intensas alterações tecnológicas e
eventual conceito poderia restringir o âmbito de incidência do direito ou, se
amplo, gerar uma carga excessiva para o desenvolvimento socioeconômico
(MELO, 2017).
Pode-se compreender, portanto, que o conceito de dano ambiental é
aberto e dinâmico, e a sua definição ocorre por meio de elementos
doutrinários e pela interpretação dos tribunais. Mas, apesar de não existir
uma definição legal de dano ao meio ambiente, o legislador ofertou os
conceitos legais de degradação da qualidade ambiental e poluição,
correlatos e associados para uma conceituação de dano ambiental.
O artigo 3º, II, da Lei 6.938/81 conceitua degradação da qualidade
ambiental como “a alteração adversa das características do meio
ambiente”. Já o conceito de poluição possui amparo legal no inciso III do
artigo 3º da Lei nº 6.938/1981, que considera poluição ambiental como, in
verbis:
III – poluição, a degradação da qualidade
ambiental resultante de atividades que direta ou
indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e
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o bem-estar da população; b) criem condições
adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem
desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições
estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem
matérias ou energia em desacordo com os padrões
ambientais estabelecidos.
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A poluição, portanto, é sempre decorrência da degradação da
qualidade ambiental resultante de uma atividade promovida pelo homem.
Sob esse enfoque, compreendidos os conceitos de degradação ambiental e
de poluição, resta saber onde se insere o dano ambiental.
Conforme destaca Rodrigues (2016, p. 390), “existe o dano
ambiental quando há lesão ao equilíbrio ecológico (bem jurídico
ambiental) decorrente
de
afetação
adversa
dos
componentes
ambientais”. Édis Milaré (2016, p. 810), por sua vez, define dano ambiental
como “a lesão aos recursos ambientais, com consequente degradação
(alteração adversa) do equilíbrio5ecológico e da qualidade de vida”.
Silva (2008, p. 299), por seu turno, leciona que:
Dano ecológico é qualquer lesão ao meio
ambiente causado por condutas ou atividades de
pessoa física ou jurídica de Direito Público com o
disposto no art. 225, §3°, da Constituição da República,
segundo o qual as condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, interdependentes da obrigação de
reparar os danos causados.
É oportuno salientar que o dano causado ao meio ambiente,
ecologicamente equilibrado, diz respeito a um bem incorpóreo, imaterial,
autônomo, de interesse da coletividade. Trata-se, pois, de um dano de tipo
especial, cujo ressarcimento também transcende a concepção tradicional de
atendimento à parte que postulou em juízo, justamente porque se trata aqui
de interesses difusos. Mas, é um bem de interesse jurídico autônomo e,
portanto, reparável.
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Complementando esse entendimento, Morato Leite & Ayala (2014
apud MELO, 2017, p. 423), discorrem que:
O dano ambiental deve ser compreendido como
toda lesão intolerável causada por qualquer ação
humana (culposa ou não) ao meio ambiente,
diretamente, como macrobem de interesse da
coletividade, em uma concepção totalizante, e,
indiretamente, a terceiros, tendo em vista interesses
próprios e individualizáveis e que refletem no
macrobem.
A partir desses conceitos, pode-se inferir que o dano ambiental
possui um conceito aberto, pois depende da avaliação do caso concreto pelo
intérprete para a sua configuração, em virtude de sua dimensão
multifacetária. Mas de um modo geral, pode ser definido como uma lesão ao
bem jurídico autônomo “meio ambiente”, independentemente dessa lesão
gerar reflexos para a esfera pessoal ou patrimonial dos indivíduos.
Nessa perspectiva, o dano ambiental ocorre a partir de manifestações
lesivas, degradadoras, poluidoras, perpetradas pelo homem ou decorrentes
de atividades de risco exercidas por este, perante o patrimônio
ambiental (fauna, flora, água, ar, solo, recursos minerais), artificial ou
construído (espaço urbano edificado e habitável), cultural (patrimônio
histórico, artístico, estético, turístico e paisagístico), e do trabalho (normas de
saúde e segurança do trabalhador), capazes de romper com o equilíbrio
ecológico (MEDEIROS e ROCHA, 2014).
Diante disso, pode-se observar que o dano ambiental se refere tanto
às alterações nocivas ao meio ambiente quanto aos efeitos daí decorrentes
para a saúde e interesses dos indivíduos. A lesão ao patrimônio ambiental
pode, portanto, significar não só o dano à coletividade, mas aos interesses
legítimos de determinados sujeitos. Em ambos os casos, a responsabilização
pelo prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial é exigida.
Verifica-se, então, que os danos ambientais, além de serem de valores
incalculáveis, podem atingir não apenas o meio ambiente, mas um número
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significativo de indivíduos, sendo tais lesões muitas vezes irreparáveis ou de
difícil reparação. É por este e por outros motivos que o ordenamento jurídico
brasileiro passou a tratar da tutela ambiental a partir do princípio da
prevenção, conforme visto no capítulo anterior.
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Se nos primórdios o homem utilizava os recursos naturais de forma
desenfreada, retirando da natureza os recursos que necessitava de forma
irresponsável e causando diversos danos ao meio ambiente por não existir
legislação que regulamentasse a proteção ambiental, atualmente a
Constituição Federal determina que quem proceder com condutas lesivas ao
meio ambiente sofrerá uma tríplice responsabilização: tanto na esfera cível
quanto nas esferas penal e administrativa.
Destarte, em que pese o objeto central do presente estudo está
concentrado na análise da responsabilidade penal da pessoa jurídica pelo
dano ambiental, importante compreender, em linhas gerais, as nuances da
responsabilização civil e administrativa pelos danos ao meio ambiente, como
forma de viabilizar não só o caráter
de repressão, mas, também, preventivo,
5
de modo geral em relação à sociedade como um todo e especifico, ligado
diretamente ao causador do dano.
4.2 RESPONSABILIDADE CIVIL E ADMINISTRATIVA PELO DANO
AMBIENTAL
Em matéria ambiental, a responsabilidade civil é objetiva, desde a
edição da Lei nº 6.938/1981, conforme preceitua o § 1º do artigo 14, in verbis:
“[…] é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros,
afetados por sua atividade”.
Desse modo, o regime da responsabilidade civil pelo dano ambiental
é um regime de responsabilidade objetiva, segundo o qual todo aquele que
desenvolve uma atividade passível de gerar riscos para a saúde, para o meio
ambiente ou para a incolumidade de terceiros, deverá responder pelo risco,
não havendo necessidade de a vítima do dano ou dos legitimados para a
propositura de ação civil pública provar culpa ou dolo do agente (MEDEIROS
e ROCHA, 2014).
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Em seu artigo 225, § 3º, a CF/88 não fez nenhuma exigência da culpa
(negligência, imperícia e imprudência) para determinar a responsabilidade
civil, estabeleceu que os elementos necessários à aplicação da sanção civil
são a existência de um dano causado (nexo de causalidade) por um poluidor.
Logo, os elementos para a responsabilização civil ambiental são o dano e o
nexo de causalidade que o liga ao poluidor.
Assim, no que tange à responsabilidade civil pelos danos ambientais,
a Carta Superior adotou a teoria do risco, a qual estabelece que a
obrigatoriedade da reparação do dano seja suficiente apenas por meio da
demonstração do nexo causal entre a lesão infligida ao meio ambiente e a
ação ou omissão do responsável pelo dano (RODRIGUES, 2016).
Já a responsabilidade administrativa pelos danos ambientais é
decorrente do exercício do poder de polícia pelos entes responsáveis pela
qualidade ambiental no país, consubstanciado pela competência
administrativa comum do artigo 23 da Constituição. Significa que esse poder
deve ser exercido pelos órgãos ambientais fiscalizadores de todos os entes
federativos, de forma a garantir a cooperação e a solidariedade no combate
à poluição em qualquer de suas formas, na proteção das florestas, da fauna,
da flora, etc. (MELO, 2017).
A responsabilidade administrativa ambiental está prevista nos artigos
70 a 76 da Lei nº 9.605/1998. É importante destacar que a referida lei não
trata somente sobre os crimes ambientais, mas também sobre as infrações,
sanções e o processo administrativo ambiental. A atual regulamentação da
Lei nº 9.605/1998 ocorreu com a edição do Decreto nº 6.514/2008, que
destinou a atenção necessária às infrações e ao processo administrativo
ambiental federal.
O artigo 70 da Lei nº 9.605/1998 estabelece que infração
administrativa ambiental é “toda ação ou omissão que viole as regras
jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio
ambiente”. Deve-se destacar que a responsabilidade por ilícitos
administrativos independe da demonstração de dolo ou culpa, sendo,
portanto, assim como a responsabilidade civil por danos ao meio
ambiente, objetiva.
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A imposição da responsabilidade administrativa ambiental se dá a
partir do exercício do poder de polícia ambiental, por meio do qual o agente
do órgão ambiental designado para as funções de fiscalização, de ofício ou
mediante representação, dirigir-se-á a determinada localidade e, caso
verifique o cometimento de uma infração administrativa ambiental, irá lavrar
o competente auto de infração, com a aplicação de uma sanção
administrativa, que deverá ser confirmada pela autoridade julgadora
(RODRIGUES, 2016).
Com o recebimento do auto de infração, a unidade administrativa
responsável, procede à autuação processual e aos procedimentos
decorrentes das etapas do processo administrativo ambiental, com as fases
de defesa, julgamento, recursos e pagamento da multa, se for o caso.
Constata-se, portanto, que a essência da responsabilidade
administrativa é, assim como, a da responsabilidade penal, por se configurar
de natureza repressiva. No que se refere à responsabilização penal por danos
ao meio ambiente, a previsão 5de responsabilização da pessoa jurídica se
constituiu como uma inovação importante no ordenamento jurídico pátrio,
sendo ainda objeto de discussões acerca de seu alcance, conforme se verá a
seguir.
4.3 RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA PELOS DANOS
AMBIENTAIS
Sabe-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
foi consagrado e elevado à condição de direito fundamental pela
Constituição Federal de 1988. Nessa perspectiva, o Direito Penal tem sido
cada vez mais utilizado no auxílio à luta pela defesa do meio ambiente. Tal
utilização tem sido glorificada por alguns, que entendem que o meio
ambiente possui relevância suficiente para justificar a previsão de crimes
ambientais; e criticada por outros, que se manifestam pela utilização do
Direito Penal apenas nos casos mais graves e nocivos à sociedade (SAMPAIO,
2015).
A penalização da pessoa jurídica foi um dos avanços trazidos pela
vigente Carta Política, na medida em que se constatou que as grandes
degradações ambientais não ocorriam por conta de atividades singulares,
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desenvolvidas por pessoas físicas, mas apresentavam-se de forma
corporativa. Com isso, fez-se necessário que a pessoa jurídica fosse
responsabilizada penalmente.
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Nessa senda, Fiorillo (2013, p. 84), assim escreve e registra que:
Muita controvérsia foi trazida também. Ademais
deve ser ressaltado que a responsabilidade penal da
pessoa jurídica não é aceita de forma pacífica. Ponderase que não há como conceber o crime sem
um substractum humano. Na verdade, o grande
inconformismo da doutrina penal clássica reside na
inexistência da conduta humana, porquanto esta é da
essência do crime. Dessa forma, para aqueles que não
admitem crime sem conduta humana, torna-se
inconcebível que a pessoa jurídica possa cometê-lo.
Aparentemente, não há dúvidas de que toda degradação que o
homem causa ao meio ambiente sempre será uma agressão contra todas as
formas de vida, inclusive a vida humana, e é justamente por esse fato que o
meio ambiente não pode ser cuidado apenas por intermédio de uma tutela
civil ou administrativa.
Isso porque as tutelas civil e administrativa, normalmente traduzidas
nas perdas e danos e na multa, dificilmente atingem os principais
responsáveis pela degradação do meio ambiente, pois, o que acaba
ocorrendo é que os reais responsáveis pela degradação transferem as perdas
pecuniárias sofridas para a sociedade, para o mercado de consumo, por meio
de um ilegítimo e disfarçado aumento de preço do produto poluente
(RODRIGUES, 2016).
Além disso, a responsabilização penal pelos danos ambientais se
justifica pelo fato do meio ambiente ser condição de existência dos seres,
sendo imperioso que existam normas ambientais de natureza penal, que
traduzam essa preocupação e essa valorização social do meio ambiente.
Afinal, preservar e restabelecer o equilíbrio ecológico em nossos dias é uma
questão de sobrevivência.
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Nessa conjuntura, o artigo 225, § 3º, da Carta Magna de 1988 e o
artigo 3º da Lei nº 9.605/1998 preveem a possibilidade de responsabilização
penal das pessoas jurídicas nos crimes ambientais.
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Em seu artigo 225, § 3º, a Constituição Federal determinou que as
condutas lesivas ao meio ambiente também devem ser punidas na esfera
penal. Com o objetivo de efetivar o disposto no artigo 225, § 3º do texto
constitucional, foi editada a Lei nº 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente.
Pela Lei nº 9.605/1998, a pessoa jurídica poderá ser responsabilizada
quando a infração for cometida por decisão de seu representante legal ou
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua
entidade.
Desse modo, para que exista responsabilidade penal da pessoa
jurídica, o artigo 3º da Lei nº 9.605/1998 exige, expressamente, dois
5
requisitos: decisão do crime tomada por representante legal, contratual ou
órgão colegiado da empresa e crime praticado no interesse ou em benefício
da empresa.
Assim, se a decisão da prática do crime foi tomada por um empregado
da empresa sem poderes de representação, ou se o crime contrariou os
interesses da empresa ou não lhe trouxe qualquer benefício, não há que falar
em responsabilidade penal da pessoa jurídica (MELO, 2017).
A exigência é de que o ato seja praticado “no interesse ou benefício”
da pessoa jurídica. É justamente nesse fato que residem as maiores
controvérsias acerca da temática, porque esses vocábulos (interesse e
benefício) podem se adequar às mais variadas situações. Diante disso, é
possível vislumbrar, conforme destaca Melo (2017, p. 496), três
posicionamentos quanto à responsabilidade penal das pessoas jurídicas:
1º) o art. 225, § 3º, da CF não prevê
responsabilidade penal da pessoa jurídica, pois apenas
dispõe que as condutas praticadas pelas pessoas
físicas ensejam responsabilidade
penal e
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as atividades exercidas
pelas pessoas
jurídicas, responsabilidade administrativa, sem prejuízo
da responsabilidade civil de reparar o dano; 2º) a
pessoa jurídica é uma ficção, uma abstração legal
(teoria da ficção de Savigny e Feuerbach) e por isso não
pode cometer crimes (“societas delinquere non
potest”). Sendo uma ficção, é desprovida de vontade e
de consciência, logo não age com dolo ou culpa (não
pratica conduta criminosa dolosa ou culposa) nem tem
culpabilidade (porque não tem imputabilidade que é a
capacidade mental de entender, nem potencial
consciência da ilicitude que é a possibilidade de saber
que a conduta praticada é proibida). E, se não tem o
pressuposto da culpabilidade, não pode sofrer pena;
3º) a pessoa jurídica é um ente real (teoria da realidade
ou da personalidade real de Otto Gierke) com vontade
e existência próprias. Assim sendo, praticam condutas
socialmente reconhecíveis e atuam com culpabilidade
social (expressão utilizada pelo STJ), logo podem sofrer
penas compatíveis com a sua natureza (restritivas de
direitos e multa).
Verifica-se, portanto, que a temática é alvo de posicionamentos
divergentes, havendo aqueles que não considerem como sendo possível a
responsabilização penal da pessoa jurídica pelos danos ambientais, e aqueles
que entendem em sentido contrário.
Desse modo, percebe-se que a previsão legal expressa no artigo 3º da
Lei nº 9.605/98, veio dirimir qualquer dúvida a respeito da responsabilização
das pessoas jurídicas por crimes ambientais, dispositivo este, que buscou
implementar mais efetivamente a determinação do texto constitucional.
O legislador tomou o cuidado de, no texto constitucional, afirmar que
a pessoa coletiva fosse penalizada com sanções compatíveis com a sua
natureza, conforme se extrai do § 5º do artigo 173 da Carta Magna de
1988, in verbis:
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Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade
econômica pelo Estado só será permitida quando
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
[...]
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§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade
individual dos dirigentes da pessoa jurídica,
estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às
punições compatíveis com sua natureza, nos atos
praticados contra a ordem econômica e financeira e
contra a economia popular. (grifo nosso).
Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, como no
julgamento do REsp nº 889.528/SC, admitiu a possibilidade da
responsabilização penal da pessoa jurídica. Desta feita, possivelmente se
5
constata que, não há o que se questionar acerca da responsabilidade penal
da pessoa jurídica por crimes ambientais, tendo em vista que esta constitui
um mandamento constitucional ratificado pela Lei nº 9.605/98 e pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Até o ano de 2013, o Supremo Tribunal Federal não havia se
pronunciado sobre a responsabilidade da pessoa jurídica, só havendo
decisões do STJ acerca da temática. No julgamento do RE 548.181/PR, de
relatoria da Ministra Rosa Weber, a Primeira Turma do STF enfrentou
diretamente o tema, decidindo que é admissível a condenação de pessoa
jurídica pela prática de crime ambiental, ainda que absolvidas as pessoas
físicas ocupantes de cargo de presidência ou de direção do órgão
responsável pela prática criminosa.
A partir do referido julgamento, a Primeira Turma do STF fixou
entendimento de que é inteiramente possível a responsabilização penal da
pessoa jurídica pela prática de crimes ambientais, ainda que não haja
responsabilização de pessoas físicas, visto que a turma entendeu que o artigo
225, § 3º, da Constituição não condiciona a responsabilização penal da
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pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da
pessoa física, em tese, responsável no âmbito da empresa infratora.
Desse modo, a Corte entendeu que, no que diz respeito à imputação
das condutas tipificadas aos dirigentes das empresas, deve ficar comprovado
o nexo causal entre a sua condição de dirigente e as imputações a ele
atribuídas, sendo apontados os elementos hábeis a descrever a relação entre
os fatos delituosos e a autoria, sob pena de ofensa direta ao princípio da
ampla defesa (THOMÉ, 2016).
Ainda, é importante destacar que o sistema da responsabilidade
penal diverge da teoria da responsabilidade civil ou administrativa, pois
enquanto as responsabilidades civil e administrativa são fundamentadas
pela teoria objetiva, a cominação da responsabilidade penal requer a
demonstração da culpa (MEDEIROS e ROCHA, 2014).
Resta evidente que a aferição do elemento subjetivo deve recair sobre
a conduta do ser humano que tomou a decisão, sem que isso negue a
existência da pessoa jurídica, ou seja, devem-se apurar os elementos
objetivos e subjetivos da responsabilidade penal da pessoa jurídica no fato
típico praticado pelo seu órgão colegiado.
Destarte, há delitos que somente podem ser cometidos por
determinadas pessoas, como por exemplo, alguns crimes contra a
administração ambiental, tipificados nos artigos 66 e 67 da Lei nº 9.605/98,
que se referem expressamente ao funcionário público.
Em decorrência da prática de crimes ambientais, a Lei nº 9.605/98
estabelece que são aplicáveis às pessoas jurídicas as seguintes penas: multa;
restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade. Dessa forma,
poderão ser aplicadas multas, penas restritivas de direitos e prestação de
serviços
à
comunidade, isolada, cumulativamente ou alternativamente,
conforme o caso concreto. A pena privativa de liberdade é a única não cabível
à pessoa jurídica, por ser incompatível com a natureza da pessoa.
A pena de multa imputada a pessoa jurídica será calculada também
de acordo com as regras do Código Penal, uma vez que a Lei nº 9.605/1998
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não estabeleceu regra específica para o cálculo da sanção pecuniária a ser
aplicada. Mesmo que fixada no máximo, pode ainda ser triplicada, tendo em
vista o valor da vantagem econômica auferida com o delito, nos termos do
artigo 18 da citada lei.
Com relação às penas restritivas de direitos, escreve Melo (2017, p.
499):
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As penas restritivas de direitos aplicáveis às
pessoas jurídicas estão definidas nos artigos 22 e 23 da
Lei nº 9.605/1998, quais sejam: suspensão parcial ou
total das atividades, aplicável quando a pessoa jurídica
não estiver obedecendo às disposições legais ou
regulamentares relativas à proteção do meio ambiente
(artigo 22, I e § 1º); interdição temporária de
estabelecimento, obra ou atividade, que poderá ser
aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade
funcionar sem
a devida autorização, ou em desacordo
5
com a concedida, ou com violação de disposição legal
ou regulamentar (artigo 22, § 2º); proibição de
contratar com o Poder Público e dele obter subsídios,
subvenções ou doações: tal pena não poderá exceder
o prazo de dez anos, independentemente de se tratar
de crime culposo ou doloso.
Já no que diz respeito à prestação de serviços à comunidade pela
pessoa jurídica, o artigo 23, I a IV da Lei nº 9.605/1998 aponta quatro
possibilidades que poderão ser apresentadas por proposição do Ministério
Público ou mesmo da própria entidade ré ao juiz para cumprimento, são elas:
“custeio de programas e de projetos ambientais, execução de obras de
recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos e
contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas”.
O artigo 24 da Lei nº 9.605/1998 ainda prevê à pessoa jurídica a sanção
extrema da liquidação forçada. Essa sanção implica a dissolução da empresa,
uma vez que todo o seu patrimônio será considerado instrumento de crime
e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Essa sanção
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somente poderá ser aplicada quando a empresa tiver como finalidade
preponderante (ou exclusiva) permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime
definido na Lei nº 9.605/1998.
Por último, é importante destacar que embora a atual orientação
dominante, corroborada tanto no STF como no STJ, entender que a
Constituição admite a possibilidade da pessoa jurídica figurar como sujeito
ativo de crime ambiental, ainda existe controvérsia quando a causadora do
dano é uma pessoa jurídica de direito público, que em tese, teria vinculo para
a proteção e não para o dano.
Os defensores da responsabilização penal da pessoa jurídica de direito
público se utilizam do argumento de que nem a Constituição nem a Lei nº
9.605/98 especificam a quais pessoas jurídicas (de direito público ou de
direito privado) se aplicam a responsabilidade penal. Segundo os defensores
dessa corrente, se a norma não fez tal distinção, não cabe ao intérprete fazêlo (THOMÉ, 2016).
Por outro lado, há quem sustente que a omissão da Constituição e da
Lei nº 9.605/98 em diferenciar, quanto à responsabilidade penal, as pessoas
jurídicas de direito privado e de direito público não autoriza a conclusão de
que ambas podem se submeter à pena criminal. Isto porque se trata de entes
cuja natureza e propósitos não se confundem, e, por isso, não podem receber
o mesmo tratamento, especialmente na esfera penal. Se o Estado não é um
fim em si, mas atua com propósito que lhe transcende, não é possível que
entidades públicas sejam equiparadas às privadas quando se trata de analisar
suas finalidades (SANCHES CUNHA, 2017).
Não se pode negar, no entanto, que o direito penal ambiental não
possa alcançar o poder público, assim como alcança as empresas privadas,
visto que a Constituição determina que é dever de todos a manutenção de
um ambiente sadio, equilibrado e limpo. Deve-se pensar, portanto, em um
direito que represente a realidade social, punindo todos os responsáveis por
eventuais danos ambientais na medida de suas responsabilidades, sejam
estes, entes públicos ou privados.
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No Brasil, portanto, verifica-se que há uma dificuldade de punição de
empresas responsáveis por danos ambientais, fato este que se pode ilustrar
a partir da análise do caso da tragédia ambiental em Mariana-MG no ano de
2015, em que até os dias atuais ainda não houve punição de nenhum
responsável pelo desastre.
4.4 CASO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA
– MG
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O dia 5 de novembro de 2015 ficou marcado na história do Brasil como
o dia em que ocorreu o maior desastre ambiental do país. O rompimento da
Barragem do fundão, no município de Mariana, no Estado de Minas Gerais
derramou uma enxurrada de mais de 60 milhões de metros cúbicos de lama
e rejeitos da produção de minério de ferro no meio ambiente (RIBEIRO,
2018).
Uma onda gigantesca de óxido de ferro, água e lama invadiu o distrito
de Bento Gonçalves (município de Mariana), que ficava próximo ao depósito
5
de rejeitos da mineração. O povoado, até então constituído por moradias de
trabalhadores, foi totalmente destruído, ficando submerso a uma camada
espessa de lama.
O desastre deixou 17 mortos, centenas de desalojados e atingiu
diversos municípios que circundavam a barragem. Áreas residenciais,
plantações, pastagens, rios, córregos foram destruídos, quando do
acontecimento do desastre e nos dias seguintes, à medida que a enxurrada
avançou por mais de 600 quilômetros até atingir o mar (MENEGHETTI, 2017).
A Mina do Germano, situada na porção sul da Serra do Espinhaço,
onde está localizada a Barragem do Fundão, é explorada pela mineradora
Samarco, que é de propriedade das empresas Vale (brasileira) e BHP Billiton
(australiana), e é a responsável pela exploração e controle dos rejeitos da
extração de minério no local do rompimento (PAES, 2018).
As barragens de rejeito – gigantescas represas que abrigam os
subprodutos da extração de minério – são estruturas utilizadas na região para
armazenar os resíduos da atividade mineradora.
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A Samarco, quando da ocorrência do desastre, divulgou que os
rejeitos originados na barragem não continham substâncias tóxicas para os
seres humanos. No entanto, foram publicados pela imprensa, resultados de
análises de laboratórios independentes que contrariam a tese da mineradora.
As análises independentes apontam que a lama despejada no solo e rios
contém
concentrações
significativas
de metais
pesados como mercúrio, alumínio, chumbo e cobre.
Aparentemente a Samarco tinha conhecimento que a barragem estava
acima da capacidade, tinha falhas na estrutura e problemas de drenagem. O
excesso e o tipo de rejeitos podem ter ajudado a liquefazer a estrutura (mas
as causas exatas do desastre ainda estão sendo apuradas). Além disso, em
2009, a mineradora não utilizou um plano de contingência mais amplo,
proposto por uma consultoria de segurança terceirizada (MENEGHETTI,
2017).
Os dejetos do acidente foram transportados pelas águas do Rio doce,
que margeia a barragem rompida, por aproximadamente 600 quilômetros,
até atingir o Oceano Atlântico no município de Linhares, foz do rio, no litoral
capixaba.
A região da bacia do Rio Doce está numa área que abriga mais de 3
milhões de habitantes e todos os municípios cortados pelo rio, nos estados
de Minas Gerais e Espírito Santo, tiveram impactos ambientais e sociais
significativos em razão da passagem da enxurrada de rejeitos da mineração.
A população da área afetada sofreu e ainda sofre prejuízo em
atividades, como a produção de alimentos pela agricultura, pecuária,
abastecimento de água potável, pesca, além da incalculável destruição da
vida aquática do Rio Doce, tendo em vista, que milhões de toneladas de
peixes foram mortos com a passagem da enxurrada de lama e outros
produtos contaminados pelo rio, além da extinção de áreas de lavouras e
pastagem.
A investigação da Polícia Federal apontou que, entre 2012 e 2015, a
Samarco reduziu em torno de 30% seu orçamento na área responsável pelo
controle de barragens. Além disso, ainda segundo a PF, o complexo de
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Germano estava recebendo, indevidamente, rejeitos de outras minerações da
Vale, em volume bem acima do divulgado pelas empresas (PAES, 2018).
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Um ano após o desastre, a Justiça Federal tornou rés, em uma ação por
homicídios e crimes ambientais, 22 pessoas, além das mineradoras Samarco, Vale
e BHP e da empresa de engenharia VogBR. Em 2017, o processo criminal chegou a
ficar suspenso por cerca de quatro meses devido à contestação da defesa sobre
legalidade de escutas telefônicas contidas nos autos. Atualmente, o processo segue
correndo na comarca de Ponte Nova, na Zona da Mata, sem que os réus tenham
sido julgados (PAES, 2018).
Constata-se, portanto, que após três anos do desastra ambiental
ocorrido pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana-MG, até a
presente data, ainda não houve, a responsabilização penal de nenhuma
pessoa física ou jurídica pelos danos ambientais causados e pelas mortes
ocorridas, sem adentrar na questão da indenização que a maioria das vítimas
ainda não recebeu.
5

Apesar da Constituição Federal e a Lei nº 9.605/98 terem determinada
a responsabilização penal da pessoa jurídica pela prática de crimes
ambientais, bem como o STJ e o STF já terem se manifestado acerca da
questão, reafirmando essa possibilidade, a temática ainda é alvo de
constantes debates doutrinários e jurisprudenciais. Além disso, fatores como
conchavos políticos e trocas de favores entre empresários e o Poder Público,
dificulta a punição dos responsáveis por tragédias ambientais como a
ocorrida em Minas Gerais.
O que se pode perceber é que os impactos atuais e futuros da tragédia
de Mariana, tanto para as pessoas atingidas, quanto para o meio ambiente
do qual fazem parte, além de gravíssimos, são impossíveis de ser
mensurados, atingindo não apenas a fauna e a flora da região, mas afetando
diretamente a vida de muitas famílias ainda desamparadas e sem previsão de
restabelecimento de seus direitos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto atual do mundo, não se concebe mais vivenciar as
questões ambientais num plano secundário, visto que a questão ambiental
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necessita ser cada vez mais pensada para garantir estratégias de proteção ao
meio ambiente, pois a natureza já apresenta fortes sinais do esgotamento de
seus recursos, sinais estes que representam graves problemas para toda a
humanidade.
Diante da realidade atual, é fundamental que se adote medidas em
nível mundial para combater a degradação da natureza e assim conseguir a
obtenção de um meio ambiente cada vez mais equilibrado e capaz de
viabilizar o desenvolvimento econômico dos países desenvolvidos ou em
desenvolvimento.
As pessoas jurídicas são, indiscutivelmente os maiores agressores e
tem também a maior parte da responsabilidade no que se refere a reparação
dos danos, em virtude de seu poder econômico. Nesse sentido, o Brasil,
seguindo a tendência mundial deu um importante passo na proteção ao
meio ambiente a fixar na Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 9.605/98 a
responsabilização da pessoa jurídica pela prática de crimes ambientais.
Ocorre que esses instrumentos normativos que tutelam o meio
ambiente não vêm conseguido alcançar o êxito esperado, como se
depreende da análise do caso da tragédia de Mariana-MG, em que até a
presente data, não houve nenhuma condenação criminal dos responsáveis
pelo desastre corrido.
Embora haja divergências, não se pode negar que a Carta Magna
brasileira e a Lei nº 9.605/98 foram taxativas em estabelecer, além da
responsabilização penal das pessoas físicas, a responsabilidade das pessoas
jurídicas por degradações ao meio ambiente. Trata-se, portanto, de um
progresso da legislação brasileira em buscar estabelecer mecanismos de
proteção ambiental.
A responsabilização penal da pessoa jurídica representou a vontade
do legislador em punir todos os responsáveis por práticas lesivas ao meio
ambiente, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Por possuir respaldo
constitucional e legal, não há o que se questionar acerca da aplicação de tal
responsabilidade às pessoas jurídicas, sejam elas de direito público ou
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privado, devendo as eventuais penalizações serem aplicadas de acordo com
a natureza de cada ente.
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A proteção penal do meio ambiente, portanto, é fundamental para
manutenção dos recursos naturais, visto que, meras sanções civis e
administrativas não são suficientes para impedir que condutas lesivas
continuem a ser perpetradas contra a natureza em nome do
desenvolvimento e da busca pelo lucro, que certamente fala mais alto
quando está em jogo o poder monetário.
Contudo, para garantir efetividade a proteção, o Estado necessita ser
efetivo em colocar em prática seu jus puniendi, de modo a fiscalizar e punir
a ação das pessoas jurídicas, adotando o princípio da prevenção para evitar
ao máximo que danos ambientais ocorram, cabendo ao Poder Público, ainda,
incentivar o desenvolvimento ecológico das empresas no país.
Nessa conjuntura, o Poder Judiciário precisa ser efetivo no
enfrentamento da responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes
5
ambientais, visto que a Constituição Federal e a Lei de Crimes Ambientais são
taxativas na imposição de tal responsabilidade. Nesta perspectiva, a
morosidade do Judiciário em estabelecer decisões finais que penalizem tanto
pessoas físicas quanto jurídicas por danos ambientais acaba agravando a
impunidade e gerando um descrédito na população para com os órgãos
julgadores, podendo até criar um sentimento de que não há punição
eficiente no país para aqueles que degradam o meio ambiente.
Desta feita, o Estado, as empresas e a sociedade não podem se eximir
de suas responsabilidades com as gerações futuras, devendo agir com
consciência ambiental e desempenhar papéis fundamentais na resolução de
problemas ambientais já existentes por conta da ampla degradação do meio
ambiente, com vistas a garantir o equilíbrio ecológico e a consequente
preservação da vida em todo o planeta Terra.
A presente pesquisa, utilizando da metodologia necessária, buscou
atingir seus objetivos em discorrer acerca da responsabilidade penal da
pessoa jurídica por crimes ambientais, e para tanto, abordou no primeiro
momento, e em linhas gerais, acerca do Direito Ambiental e do meio
ambiente enquanto bem jurídico, tratando de apresentar a evolução da
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proteção ao meio ambiente no Brasil até os ditames da Constituição Federal
de 1988.
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Posteriormente, no segundo momento, foi analisado o direito ao meio
ambiente equilibrado como direito fundamental, oportunidade, em que se
discorreu acerca do meio ambiente enquanto bem de uso comum do povo,
apresentando-se também os princípios regentes do Direito Ambiental no
Brasil.
No terceiro momento, por fim, foi feita uma análise do conceito de
dano ambiental, com vistas a compreender as nuances da responsabilidade
penal da pessoa jurídica quando da ocorrência desses danos, analisando o
atual estágio de responsabilização dos envolvidos no caso do rompimento
da barragem de Mariana no Estado de Minas Gerais.
Mesmo em razão de toda abordagem executada, não houve
pretensão de exaurir o tema abordado, mas sim, em demonstrar a
importância de investir na proteção de um meio ambiente saudável em favor
da vida, proteção esta que também deve ser garantida através dos
instrumentos legais de repressão a ilícitos cometidos contra este bem
jurídico, em razão de danos que em sua maioria, são perpetrados por pessoas
jurídicas.
Nesta senda, a proteção ao meio ambiente deve ser objeto de esforços
tanto por parte do Poder Público quanto de empresas e de toda a
coletividade, não podendo a questão ambiental ser negligenciada ou tratada
em um plano secundário, devendo os instrumentos legais de
responsabilização das pessoas jurídicas por danos ambientais serem
aplicados de modo efetivo, sob pena de se esvaziarem em si mesmos,
facilitando a impunidade e comprometendo o futuro das gerações.
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DOUGLAS LUCIANO DE OLIVEIRA:
Advogado atuante na área do direito
bancário, pós-graduando em Direito
Constitucional e pós-graduando em
Direito Empresarial.
RESUMO: A pesquisa foi desenvolvida com o propósito de demonstrar a
origem e evolução dos direitos fundamentais, bem com a necessidade de sua
estrita observação para a vida em sociedade. Nascido com escopo de limitar
e controlar os abusos do poder do Estado e assegurar aos cidadãos uma vida
mais digna, os direitos fundamentais referem-se um conjunto de dispositivos
contidos na Magna Carta destinados a estabelecer direitos, garantias e
deveres aos cidadãos, normatizando as noções básicas e centrais que
regulamentam a vida social, política e jurídica dos cidadãos que vivem no
país. Mencionados direitos estão em constante evolução e transformação, ou
seja, são alterados consoante o desenvolvimento da sociedade, estando, na
atual Constituição Federal, classificados em direitos de primeira, segunda e
terceira geração. A efetivação dos direitos fundamentais somente será
atingida mediante a conscientização, fiscalização e exemplar punição aos que
não os respeitam.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos fundamentais, evolução, positivação, eficácia.

1. INTRODUÇÃO
Os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal
destinam-se a estabelecer direitos, garantias e deveres aos cidadãos,
normatizando as noções básicas e centrais que regulamentam a vida social,
política e jurídica dos cidadãos que vivem no país.
As normas que consubstanciam os direitos fundamentais e
individuais são de eficácia e aplicabilidade imediata, conforme observamos
ao artigo 5°, §1ºda Constituição Federal.
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Os direitos fundamentais podem ser classificados em direitos
de primeira, segunda e terceira geração, sendo os de primeira geração
referentes aos direitos individuais, civis e políticos, os de segunda geração
referentes aos direitos sociais, econômicos e culturais, e, por fim, os direitos
de terceira geração tratam-se dos direitos de titularidade coletiva, difusos e
coletivos.
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Por tratar-se dos direitos mais básicos dos cidadãos e
inerente a vida em sociedade, a importância dos direitos fundamentais
decorre da própria da própria necessidade da vida inserida em um contexto
social, ao passo que tais direitos representam as liberdades públicas, que por
força constitucional tem sua observância imposta ao Estado, impondo a este
o dever de proteger e resguardar os direitos básicos dos cidadãos.
Os direitos fundamentais são alterados conforme o
desenvolvimento da sociedade e ao longo do tempo passaram por diversos
estágios de evolução.
5

Importante destacar a importância da força normativa da
Constituição na atuação e defesa dos direitos fundamentais. Através
supremacia constitucional, temos à efetivação dos direitos fundamentais lá
expostos, vez que a Constituição somente será eficaz se estiver de acordo
com a realidade política e social do país.
Não podemos deixar de mencionar que a Constituição de
1988, que comemora seu trigésimo aniversário no corrente ano, foi um marco
nos direitos dos cidadãos, por garantir liberdades civis e impor deveres do
Estado.
Os direitos fundamentais são uma construção histórica,
variando de acordo com a época e lugar, bem como permanecem em
constante evolução.
Os direitos fundamentais surgiram a partir da positivação
dos direitos humanos, os quais correspondem a verdadeiros direitos naturais,
que tiveram seu reconhecimento pelas legislações positivas.
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Podemos dizer que os direitos fundamentais advêm da
própria natureza humana, daí seu caráter inviolável, intemporal e universal,
são os direitos do ser humano, positivados na esfera do direito constitucional
em um estado democrático de direito, sendo indispensáveis ao convívio
harmonioso.
O objetivo de estudar os direitos fundamentais e a sua
evolução histórica no ordenamento jurídico brasileiro é entender melhor
quais os bens jurídicos protegidos, bem como sua imensurável importância
para a vida em sociedade, conforme será mostrado no corpo da pesquisa.
O trabalho é composto por 4 capítulos, começando com uma
breve introdução, exposição sobre o surgimento, definições, evolução
histórica, previsão na constituição de 1988 e a importância de sua rigorosa
observância.
Este trabalho teve por objetivo demonstrar que os direitos
fundamentais advêm da própria natureza humana e possui intuito de sempre
proteger a pessoa humana e garantir os seus direitos primordiais.
O método de estudo utilizado foi o hipotético dedutivo, com
o amplo estudo de vários livros dos mais diversos doutrinadores
disponibilizados na plataforma digital. Sempre buscando colher informação
e conhecimento para uma melhor e mais profunda exposição do tema.
2. A ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DIREITOS FUNDAMENTAIS
Os direitos fundamentais correspondem a verdadeiros
direitos naturais, que tiveram seu reconhecimento pelas legislações positivas,
assim, podemos dizer que os direitos fundamentais são os direitos do ser
humano, positivados na esfera do direito constitucional em um estado
democrático de direito.
Os direitos fundamentais surgiram com a finalidade de
limitar e controlar o poder do Estado, coibindo abusos, bem como
assegurando aos cidadãos de um modo geral uma vida mais digna. Tais
direitos estão em constante evolução e transformação, e são alterados
consoante o desenvolvimento da sociedade.
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Importante mencionar, os direitos fundamentais possuem
diversas nomenclaturas, tais como, direitos do homem, direitos humanos e
direitos fundamentais.
O Código de Hamurabi é considerado o primeiro conceito
de lei escrita conhecido, sendo este um conjunto de leis criadas na
Mesopotâmia, pelo rei Hamurabi.
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O Código de Hamurabi é baseado na lei de talião, “olho por
olho, dente por dente”, a qual previa que para cada ato considerado
atentatório as leis haveria uma punição, a qual acreditam ser proporcional ao
ato criminoso cometido.
Mencionado código tinha por objetivo defender a vida e o
direito de propriedade, e contemplava a honra, a dignidade, a família e a
supremacia das leis em relação aos governantes.
Após o Código de Hamurabi, diversos outros códigos de
5 vezes, baseados em princípios religiosos,
condutas foram criados, sendo, por
em ideais libertárias, como a Revolução Francesa, e, ainda, a Declaração
Universal dos Direitos do Homem, dentro outros códigos normativos, os
quais visavam proteger o indivíduo contra o abuso do poder estatual, bem
como garantir o mínimo a vivência com dignidade.
Neste sentido, Alexandre de Moraes:
“Os direitos humanos fundamentais, em sua
concepção atualmente conhecida, surgiram como
produto da fusão de várias fontes, desde tradições
arraigadas nas diversas civilizações, até a conjugação
dos pensamentos filosóficos-jurídicos, das ideias
surgidas com o cristianismo e com o direito natural. (...)
Assim, a noção de direitos fundamentais é mais antiga
que o surgimento da ideia de constitucionalismo, que
tão somente consagrou a necessidade de insculpir um
rol mínimo de direitos humanos em um documento
escrito, derivado diretamente da soberana vontade
popular”
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(MORAES, Alexandre de. Direitos humanos
fundamentais. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 2-3.
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Desta forma, temos claro que os direitos fundamentais
decorrem de lutas de toda a sociedade, e busca proteger e impor, sob pena
de sanção, o respeito e a preservação dos direitos humanos mais primitovos.
3. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988
Os Direitos Fundamentais da Constituição Federal referemse a um conjunto de dispositivos contidos na Magna Carta destinados a
estabelecer direitos, garantias e deveres aos cidadãos, normatizando as
noções básicas e centrais que regulamentam a vida social, política e jurídica
dos cidadãos que vivem no país.
Tais normas, que consubstanciam os direitos fundamentais e
individuais, possuem eficácia e aplicabilidade imediata, conforme exposto no
artigo 5°, §1ºda Constituição Federal, in verbis:
“Art. 5º, § 1º As normas definidoras dos direitos e
garantias fundamentais têm aplicação imediata.”
Vale elucidar que os direitos fundamentais são os direitos
humanos positivados na Constituição Federal, assim se diferindo direitos
humanos que são aqueles ligados a liberdade e a igualdade que estão
positivados no plano internacional. Note-se que o conteúdo dos dois é
essencialmente o mesmo, sendo o que difere o plano em que estão
legalmente previstos.
Os direitos fundamentais, liberdades Públicas ou, ainda,
direitos humanos são definidos como conjunto de direitos e garantias do ser
humano, cuja finalidade principal é o respeito a sua dignidade, com proteção
ao poder estatal e a garantia das condições mínimas de vida e
desenvolvimento do ser humano, isto é, garantir ao ser humano, o respeito
à vida, à liberdade, à igualdade e a dignidade, em prol do livre
desenvolvimento de sua personalidade.
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Não podemos deixar de mencionar que a Constituição de
1988, foi um marco nos direitos dos cidadãos, por garantir liberdades civis e
impor deveres do Estado. Logo em seu início, logo após os princípios
fundamentais previsto dos artigos 1º a 4º, a Constituição Federal destinou
seu Título II aos direitos e garantias fundamentais, que se inicia no artigo 5.º
e se conclui no artigo 17.
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Assim, resta evidente a importância dos direitos
fundamentos, a qual decorre da própria natureza humana e vida em
sociedade, bem como que a Constituição Federal atribui a estes a merecida
importância e proteção legal, por serem indispensáveis ao convívio
harmonioso.
No sentido, temos o ensinamento de José Afonso da Silva:
“O reconhecimento dos direitos fundamentais do
homem, em enunciados explícitos das declarações de
direitos, é coisa recente, e está longe de se esgotarem
5
suas possibilidades, já que cada passo na etapa da
evolução da Humanidade importa na conquista de
novos direitos. Mais do que conquista, o
reconhecimento desses direitos caracteriza-se como
reconquista de algo que, em termos primitivos, se
perdeu, quando a sociedade se dividira entre
proprietários e não proprietários”
(SILVA, José Afonso da. Curso de Direito
Constitucional Positivo. 9ªed. São Paulo: Malheiros,
1992. p.137)
Os direitos fundamentais previstos na atual Constituição
Federal podem ser classificados em direitos de primeira, segunda e terceira
geração:
3.1. DIREITOS FUNDAMENTAIS DE PRIMEIRA DIMENSÃO
A primeira geração de direitos fundamentais refere-se aos
direitos individuais, civis e políticos, que visa garantir a defesa do indivíduo
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perante o Estado, garantindo a liberdade diante da limitação da limitação do
poder estatal.
Podemos chamá-la de liberdade negativa, visto que impõe
ao Estado um dever de abstenção.
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3.2. DIREITOS FUNDAMENTAIS DE SEGUNDA DIMENSÃO
São direitos sociais, econômicos e culturais, garantidos
através da imposição a prestação de uma atividade estatal, voltada à
proteção e a dignidade da pessoa humana, com a satisfação das
necessidades mínimas da pessoa, tais como os direitos ao trabalho, o amparo
à doença, a seguridade social.
Trata-se de liberdade positiva, visto que exige do Estado a
prestação de uma atividade.
3.3. DIREITOS FUNDAMENTAIS DE TERCEIRA DIMENSÃO
Por fim, os direitos de terceira geração são aqueles que
tratam-se dos direitos de titularidade coletiva, ou seja, dos direitos difusos e
coletivos, compreende o direito ao meio ambiente sadio, à qualidade de vida,
à paz, à defesa do consumidor, ao passo que o homem vive inserido em uma
coletividade, gerando, desta forma, direitos decorrentes da vida em
sociedade.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a exposição do tema feita nos capítulos que compõem
esta pesquisa conclui-se que, os direitos fundamentais nada mais são do que
a incorporação dos direitos do homem no ordenamento jurídico de um
Estado, mas não basta que estes direitos sejam positivados é essencialmente
necessário que tenham efetividade
Graças à Constituição Cidadã, os direitos fundamentais,
indispensável para exercício da cidadania, passou a ter o merecido destaque
no ordenamento jurídico pátrio, impondo garantias aos cidadãos e deveres
ao Estado, que se mostram indispensáveis a defesa da cidadania.
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Importante destacar a importância da força normativa da
Constituição na atuação e defesa dos direitos fundamentais, visto que
somente através supremacia constitucional, temos à efetivação dos direitos
fundamentais lá expostos. A efetivação dos direitos fundamentais somente
será atingida mediante a conscientização, fiscalização e punição dos que
desrespeitam a Magna Carta.
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Assim, conclui-se que a Constituição Federal de 1988,
merecidamente conhecida como a Constituição Cidadã, atribuiu aos direitos
fundamentais o merecido destaque, ante a natural importância destes para a
vida em sociedade, impondo diversas garantias aos cidadãos, assim como
deveres ao Estado, sendo certo que para garantia da eficácia dos direitos
fundamentais, devemos ter estrita observância aos mandamentos
constitucionais, visto ser a Constituição de 1988 um marco de cidadania, a
qual garanti aos cidadãos as liberdades civis e impõe ao Estado, dentro
outras obrigações, o dever por zelar por tais liberdades.
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Resumo: O objetivo deste artigo é esclarecer a questão do ônus probatório
nas ações de alimentos, especialmente nos casos em que há
hipossuficiência/assimetria informacional do alimentando acerca dos
rendimentos do alimentante.
Palavras-Chave: Ação de Alimentos. Ônus da Prova. Assimetria ou
Hipossuficiência informacional. Dinamização do encargo probatório.

Preliminarmente, é importante
destacar que, a obrigação de prestar
5
alimentos pode ter origens diferentes[1]: (i) legal, pelo fato de existir vínculo
familiar; (ii) testamentária, mediante legado; (iii) judicial, resultante de
sentença condenatória por prática de ato ilícito; e (iv) contratual. Embora o
conteúdo das quatro categorias de obrigações seja substancialmente o
mesmo, as três últimas são regidas por outros ramos do Direito Privado e
apenas a primeira atrai a incidência das regras específicas do Direito de
Família. Sendo assim, para delimitar os contornos deste estudo, trataremos
apenas da obrigação alimentar derivada da lei, por força da existência de
vínculo familiar (ou princípio da solidariedade familiar[2]), compreendido
pela união estável, casamento ou parentesco.
Sendo assim, a expressão alimentos, no âmbito do direito de família,
designa as prestações pecuniárias para “satisfação das necessidades vitais de
quem não pode provê-las por si”[3]. Tais necessidades costumam ser
divididas em dois núcleos axiológicos distintos: (i) por um lado,
compreendem tão somente aquilo que é estritamente indispensável à vida
de uma pessoa, ou seja, a alimentação, a cura, o vestuário e a habitação,
denominando-se, necessarium vitae, que é contemplado pelos alimentos
naturais (ou necessários); e (ii) por outro lado, também podem dizer respeito
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a outras necessidades, como as intelectuais e morais, variando conforme a
posição social da pessoa necessitada, sendo então chamadas de necessarium
personae, que compreendem os alimentos civis (ou côngruos).[4] O Código
Civil (“CC”) contemplou ambos aspectos em seu art. 1694:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou
companheiros pedir uns aos outros os alimentos de
que necessitem para viver de modo compatível com a
sua condição social, inclusive para atender às
necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção
das necessidades do reclamante e dos recursos da
pessoa obrigada.
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis
à subsistência, quando a situação de necessidade
resultar de culpa de quem os pleiteia.
Portanto, em relação à natureza jurídica[5] dos alimentos, entendemos
que se trata de um direito misto, que aglutina aspectos econômicos e sociais,
pois, ao passo que o conteúdo econômico das prestações alimentícias é
inegável, não se pode olvidar a relevância do vínculo social fundamentador
desta relação de crédito e débito, qual seja, a solidariedade familiar e o
próprio interesse da sociedade em que o indivíduo necessitado não seja
abandonado à própria sorte, na medida em que sua marginalização pode
gerar consequências negativas não apenas para si, mas também para toda a
comunidade a seu redor. Sendo assim, o pagamento de alimentos está
atrelado à pacificação social, amparando-se nos princípios da dignidade da
pessoa humana e da solidariedade familiar, fato que justifica a existência de
normas de ordem pública a respeito da matéria[6]. Exatamente por isso, o
exercício dos poderes instrutórios do juiz nestes casos poderá ser mais
intenso, conforme se verá abaixo.
Nesta ordem de ideias, destacamos que há dois grandes pressupostos
para a incidência do direito à prestação de alimentos: o primeiro deles, como
visto acima, reside na existência de um vínculo jurídico apto a engendrar a
obrigação de prestar alimentos; trata-se do vínculo familiar, que pode ser
derivado do parentesco, do casamento e da união estável (inteligência dos
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arts. 1694, caput, 1696 e 1697, todos do CC). Este primeiro pressuposto,
portanto, revela a importância do aspecto ético-social do instituto em
comento, pois confere ao indivíduo necessitado a possibilidade de exigir
alimentos com base no princípio da solidariedade familiar. De outra banda,
o segundo pressuposto é pautado pelo binômio necessidadepossibilidade[7]; ou seja, o quantum das prestações alimentícias será
balizado pela necessidade do alimentando em contraposição à possibilidade
financeira do alimentante de prestá-las sem prejuízo de seu próprio sustento
ou de sua família (art. 1695, CC). Sendo assim, este segundo pressuposto
revela a importância do aspecto econômico do direito de alimentos.
Em relação ao primeiro componente do binômio supramencionado, o
art. 2º da Lei nº 5.478/1968 (“LA”) prevê que é ônus do alimentante fazer
prova de suas necessidades, bem como a prova do vínculo familiar que
sustenta seu direito. Do ponto de vista processual, entendemos que se trata
de um encargo razoável, pois, de um lado, impede que o pedido tenha
eventual caráter parasitário[8] – o que é vedado; de outro lado, entendemos
que o alimentando é o indivíduo5que possui melhores condições de produzir
a prova de sua necessidade (como por exemplo, apresentar faturas das
contas de água, luz, despesas com alimentação, vestuário, educação, etc.).
Todavia, também é fato constitutivo do direito do autor (alimentando) fazer
a prova da possibilidade econômica do alimentante em prestar os alimentos,
o que pode trazer sérias dificuldades ao alimentando, vez que tal prova “nem
sempre é simples porque o requerente tem pouco ou nenhum contato com
o requerido e padece de significativo desconhecimento quanto à sua real
capacidade econômica”[9]. Esta situação é agravada ainda mais quando o
alimentante é profissional liberal ou trabalhador autônomo e possui renda
desconhecida[10], sendo necessária dinamização do ônus da
prova.[11] Confira-se neste sentido julgado paradigmático do TJSP:
“Alimentos. Alimentante profissional autônomo.
Inversão do ônus da prova. Alimentada que
demonstrou viver em situação calamitosa. Sentença de
improcedência reformada, para se fixarem alimentos.
Recurso provido.
(...)
O excesso de formalismo conduz à injustiça. É o
caso dos autos, posto que a autora demonstrou,
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inclusive através de documentos oficiais, situação
calamitosa em que vive, cercada pela tragédia, filho
alcoólatra e agressivo, requerido, idem, além de sofrer
intervenção cirúrgica (AVC), com afundamento de parte
do crânio.
Se é verdade que o requerido percebe salário, ao
mesmo tempo afirma ‘bicos’, há a inversão do ônus da
prova, diante da impossibilidade total da autora tentar
promover qualquer espécie de prova, bastando para
tanto os indícios apontados. Mais a mais, tratando-se
de profissional autônomo há que se admitir a inversão
do ônus da prova, visto que aos alimentados
impossível, ou extremamente dificultosa será a
demonstração
dos
efetivos
ganhos
do
alimentante.”[12]
Dado este cenário de probatio diabolica da alimentanda, não poderia o
magistrado permanecer inerte[13]. Primeiro porque, ao juiz de hoje, cabe um
comportamento dinâmico no processo[14], exercendo seus poderes
instrutórios para reestabelecer – na medida do possível – a paridade de armas
entre os litigantes, reequilibrando suas forças e capacidades no desenrolar
da relação processual.[15]Segundo porque uma das principais características
do direito de alimentos é sua irrenunciabilidade (art. 1707, CC), o que justifica
uma atividade mais intensa do juiz no curso da instrução do processo, a fim
de subsidiar os autos com elementos probatórios que incrementem a chance
do provimento de uma tutela jurisdicional justa (no caso dos alimentos, isto
seria materializado pelo quantum das prestações alimentícias, que deve
corresponder – ou ao menos se aproximar – ao binômio da necessidadepossibilidade). Neste sentido, Dinamarco pontua que:
“Há situações em que as omissões probatórias das
partes seriam capazes de comprometer direitos sobre
os quais elas não têm disponibilidade alguma, ou não
têm toda disponibilidade. Assim são as relações de
direito de família, de modo geral regidas por
fundamentos de ordem pública relacionados com as
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repercussões que os resultados do processo podem
projetar na própria estrutura da sociedade”.[16]
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Justamente por isso, entendemos que em situações como essa o juiz
pode, de ofício ou a requerimento do alimentando, aplicar a técnica de
distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, CPC, para
impor ao réu o ônus da prova de sua capacidade econômica:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de
peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade
ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos
termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da
prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova 5de modo diverso, desde que o faça por
decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte
a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído.
Caso a inércia do alimentante persista, nos parece que há algumas
alternativas cabíveis ao magistrado: (i) presumir[17] compatível
o quantum inicial pleiteado pelo autor a título de alimentos com a renda do
alimentante; ou (ii) procurar se valer de sinais exteriores de riqueza[18] (v.g. a
propriedade de veículos, imóveis, o tipo dos lugares frequentados, viagens
internacionais, etc.) do réu para fixar, na medida do possível, um valor justo
para as prestações alimentícias; ou (iii) decretar a quebra do sigilo bancário
e fiscal do alimentante, bem como determinar pesquisas de bens (por
exemplo, via sistemas online, como o Bacenjud e Renajud), a fim de aportar
os autos com elementos probatórios consistentes, que reflitam as reais
condições econômicas do demandado, para que se possa fixar os alimentos
em um quantum justo, dentro dos padrões do binômio da necessidadepossibilidade.
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Portanto, sintetizando o que até agora foi dito, pontuamos que na
hipótese de excessiva dificuldade ou impossibilidade de o alimentando
demonstrar a real capacidade econômica do alimentante, poderá o juiz, de
ofício ou a requerimento do autor, aplicar a técnica de dinâmica de
distribuição do ônus da prova, a fim de redistribuir ao réu o ônus da prova
de
suas
possibilidades
financeiras.
Frustrada
a
dinamização
do onus probandi pela inércia do réu, entendemos que dentre as medidas
supramencionadas a segunda e a terceira são as melhores opções, vez que –
enquanto medidas de instrução – estão comprometidas com a busca de
elementos probatórios aptos a proporcionar uma sentença justa e
compatível com realidade fática (necessidade-possibilidade).
Infelizmente, a jurisprudência nacional ainda não foi uniformizada pelo
STJ (e quando o for, esperamos que seja para ratificar o entendimento aqui
ventilado), o que pode trazer problemas às pessoas que necessitam de
alimentos para viabilizar uma existência digna. Primeiro porque, conforme foi
explanado acima, muitas vezes o alimentando se encontra em uma situação
de extrema dificuldade, ou até mesmo impossibilidade, para produzir provas
acerca dos rendimentos do alimentante. Segundo porque, a existência de
dissídios jurisprudenciais no território nacional provoca um perigoso cenário
de insegurança jurídica, na medida em que um indivíduo que pleiteia
alimentos no Estado de São Paulo tem grande probabilidade de obter a
inversão (ou dinamização) do ônus da prova relativa aos rendimentos do
alimentante, ao passo que se o fizer no Distrito Federal, por exemplo, poderá
se deparar com um posicionamento diametralmente oposto:
“AÇÃO
DE
ALIMENTOS
BINÔMIO
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA. 1 Os alimentos devem ser fixados com observância ao
binômio necessidade-possibilidade, mantendo-se a
proporcionalidade entre os encargos suportados pelo
alimentante e o sustento dos alimentados, em
obediência ao disposto no artigo 1.694, § 1º, do Código
Civil. 2 - O ônus da prova, no tocante à situação
econômica do alimentante, incumbe ao alimentado. 3 Recurso conhecido e parcialmente provido.”[19]
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De outra banda, é interessante destacar que o Centro de Estudos do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao analisar a questão do ônus da
prova nas ações de alimentos, chegou à seguinte conclusão em seu
Enunciado nº 37:
“37ª - Em ação de alimentos é do réu o ônus da
prova acerca de sua impossibilidade de prestar o
valor postulado.

Justificativa:
Boletim Conteúdo Jurídico n. 886 de 29/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Noticia Yussef Said Cahali, em seu clássico DOS
ALIMENTOS ( 3ª. Ed., p. 841/843) a acirrada
controvérsia que grassa acerca do ônus da prova, na
ação de alimentos, sobre o pressuposto da necessidade
do autor.
Entretanto, ao abordar o tema na perspectiva da
possibilidade, é enfático o Mestre: "Quanto à outra
condição há consenso sobre o ônus da prova (...); a
impossibilidade do alimentante, como fato impeditivo
5 do alimentando, deve ser provado pelo
da pretensão
réu, como objeção que é".
Assim, apesar de o tema não ser com freqüência
abordado na jurisprudência, o consenso doutrinário
que o cerca é bastante expressivo, e se justifica pela
circunstância de que dificilmente o autor de uma ação
de alimentos terá acesso a informações seguras sobre
os rendimentos do réu. Por isso é que a própria Lei
5.478/68, em seu artigo 2º., carregou ao autor apenas
o encargo de provar a existência do vínculo originador
da obrigação alimentar e de demonstrar os recursos de
que ele mesmo dispõe, deixando, assim, evidente, que
o ônus de comprovar a possibilidade do prestador é
deste próprio, como fato impeditivo da pretensão
alimentar deduzida.”[20]
Embora este enunciado parta de uma premissa semelhante àquela
consignada por nós nos parágrafos anteriores (qual seja, a excessiva
dificuldade ou impossibilidade de o alimentando produzir provas acerca da
capacidade econômica do alimentante), a conclusão obtida não é a mesma,
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na medida em que o enunciado não estabelece uma hipótese de
dinamização do ônus da prova; pelo contrário, o que o texto prescreve é, a
bem da verdade, uma regra estática de distribuição do onus probandi acerca
da impossibilidade financeira do réu em prestar os alimentos no valor
postulado pelo autor. Por um lado, tal regra é benéfica para o alimentando,
que geralmente possuirá grandes dificuldades em provar a impossibilidade
econômica do alimentante, especialmente quando este for profissional
liberal ou trabalhador autônomo. Todavia, isto nem sempre ocorrerá, pois,
conforme explicado acima, há hipóteses[21] em que ao alimentando é
razoavelmente viável a produção de provas acerca da capacidade financeira
do réu.
Por outro lado, nas situações em que o alimentante for revel, ou
permanecer inerte, a regra preconizada pelo enunciado possibilitaria que se
presumisse como aceitável o quantum pleiteado pelo autor na petição inicial.
Em nossa opinião, um cenário como este possibilitaria a ocorrência de
abusos, na medida em que se desconsidera (através da presunção) o
segundo fator do binômio necessidade-possibilidade, o que pode levar à
fixação de prestações alimentícias excessivas (que extrapolam as
necessidades naturais e civis do alimentando), desnaturando a finalidade do
instituto por meio do enriquecimento sem causa. Exatamente por isto, a
nosso ver, a dinamização do ônus da prova, complementada com as outras
medidas instrutórias supramencionadas, oferece a melhor saída para a
eventual situação de probatio diabolica do alimentando, visto que subsidia
os autos – na medida do possível – com elementos probatórios que
aumentam a probabilidade de um provimento jurisdicional justo.
BIBLIOGRAFIA
BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 4ª Ed,
rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2009.
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6ª
Ed. São Paulo: Malheiros, 2013, v. III.
GOMES, Orlando. Direito de família. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Forense,
2000.
82
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591576

www.conteudojuridico.com.br

LAGRASTA NETO, Caetano. Prova dinâmica – parte vulnerável,
in LAGRASTA NETO, Caetano; TARTUCE, Flávio; e SIMÃO, José
Fernando, Direito de família: novas tendências e julgamentos
emblemáticos. São Paulo: Atlas, 2011.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 20ª Ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2012, v. 5.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 886 de 29/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

TARTUCE, Fernanda. Processo Civil aplicado ao direito de família. Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012.
TARTUCE, Flávio. Direito Civil. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. 5.
Acesso em: 22.08.2017.
NOTAS:
[1] GOMES, Orlando. Direito de família. 13ª Ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2000, p. 427.
5

[2] Segundo Flávio Tartuce, a solidariedade familiar deriva do princípio
da solidariedade social (insculpido no art. 3º, I, da CF), que objetiva a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária: “por razões óbvias, esse
princípio [solidariedade social] acaba repercutindo nas relações familiares, eis
que a solidariedade deve existir nesses relacionamentos pessoais.” Sendo
assim, “a solidariedade familiar justifica, entre outros, o pagamento dos
alimentos no caso da sua necessidade, nos termos do art. 1694 do atual
Código Civil.” Cf. TARTUCE, Flávio. Direito Civil. 11ª Ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2016, v. 5, pp. 13-15 e 519-520.
[3]

GOMES, Orlando. Direito de família. [...], p. 427.

[4] PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 20ª Ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2012, v. 5, p. 527.
[5] Sendo assim, o direito à prestação de alimentos possui um núcleo
axiológico patrimonial e extrapatrimonial (ético-social, pautado pelo
princípio da solidariedade familiar. Cf. GOMES, Orlando. Direito de
família. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, pp. 435-436. No mesmo
sentido: DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 27ª Ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, v. 5, p. 633.
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[6] TARTUCE, Flávio. Direito Civil. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016,
v. 5, p. 520.
[7] TARTUCE, Flávio. Direito Civil. [...] pp. 523-524. No mesmo sentido:
TARTUCE, Fernanda. Processo Civil aplicado ao direito de família. Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012, pp. 195-198.
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[8]

TARTUCE, Flávio. Direito Civil. [...]. p. 523.

TARTUCE, Fernanda. Processo Civil aplicado ao direito de
família. [...], p. 196.
[9]

[10] Na hipótese de o alimentante ser funcionário público, por
exemplo, entendemos que – caso o autor tenha ciência de tal fato – não há
que se falar em dificuldade na produção da prova da capacidade econômica,
pois, atualmente, bastaria uma consulta no sítio eletrônico do portal da
transparência para verificar os ganhos do réu; ademais, poderia também o
autor requerer ao juiz a expedição de ofício endereçado à repartição pública
em que trabalha o alimentante, com o objetivo de esclarecer quais são seus
rendimentos.
[11] Segundo Lagrasta Neto, “a hipossuficiência do alimentado nestes casos
é evidente, posto que a renda do profissional liberal ou autônomo é de
difícil comprovação, sendo caso de imperiosa determinação de inversão
do ônus da prova para que o réu apresente seus rendimentos.” Embora o
autor faça referência à “inversão” do onus probandi, entendemos que se
trata – conforme explanado no item III.2.a – de uma verdadeira técnica
dinâmica. Cf. LAGRASTA NETO, Caetano. Prova dinâmica – parte
vulnerável, in LAGRASTA NETO, Caetano; TARTUCE, Flávio; e SIMÃO, José
Fernando, Direito de família: novas tendências e julgamentos
emblemáticos. São Paulo: Atlas, 2011, pp. 286-287.
[12] TJSP, Apelação com Revisão nº 9132904-16.2009.8.26.000, rel. Des.
Caetano Lagrasta, j. 29.04.2009. No mesmo sentido: TJSP, Apelação com
Revisão nº 9096598-82.2008.8.26.0000, rel. Des. Caetano Lagrasta, j.
04.03.2009.
[13] Sobre este tema, Lagrasta Neto anota que: “é essencial que os
juízes, com esteio nos princípios constitucionais da solidariedade e igualdade
entre as partes, da boa-fé que deve nortear a conduta processual e da
garantia de acesso a uma ordem jurídica justa, apliquem, desde logo, a prova
dinâmica, como circunstância do verdadeiro e eficaz julgamento, deixando
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de lado a ferramenta inerte do aguardo da comprovação ou o julgamento
no estado, em razão da fata desta ou da própria incapacidade”. Cf. LAGRASTA
NETO, Caetano. Prova dinâmica – parte vulnerável, in LAGRASTA NETO,
Caetano; TARTUCE, Flávio; e SIMÃO, José Fernando, Direito de família: novas
tendências e julgamentos emblemáticos. São Paulo: Atlas, 2011, p. 290.
[14] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual
Civil. 6ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2013, v. III, p. 51.
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[15] BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do
juiz. 4ª Ed, rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2009, p. 100.
[16] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual
Civil, [...], p. 52.
[17] Neste sentido: “Apelação cível. Ação de alimentos. Fixação.
Binômio alimentar. Revelia. Inexistência de prova quanto aos rendimentos do
alimentante. Ônus da prova. Presunção de veracidade dos fatos articulados
na inicial (...)” Cf. TJRS, AC n. 70031816622, rel. Claudir Fidelis Faccenda, j.
17.09.2009.
5

[18] Confira-se nesta linha: “À míngua de provas específicas quanto aos
rendimentos reais do alimentante, deve o magistrado, na tarefa de fixação
dos alimentos, valer-se dos sinais exteriores de riqueza daquele, a
denotarem, ante a visão de seu patrimônio e de seu modo de vida, o seu
verdadeiro poder aquisitivo, mormente quando se tratar de empresário ou
de profissional liberal, dada a pouca credibilidade das declarações unilaterais
feitas por eles, em Juízo, a respeito de seus rendimentos mensais.” Cf. TJSC,
Apelação nº 2009.011622-1, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. 09.12.2010.
[19] TJDF, Apelação Cível n. 2007061002869 (Acórdão n. 301590), rel.
Des.ª Haydevalda Sampaio, j. 09.04.2008. No mesmo sentido TJDF, Agravo de
Instrumento n. 108731520088070000, rel. Des. Flávio Rostirola, j. 14.01.2009.
[20] Disponível em: Acesso em: 03.12.2018.
[21] Vide nota n. 10.
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RESUMO: O presente trabalho tem como finalidade de expor o tema dos
legados no ordenamento jurídico brasileiro, salientando alguns conceitos, a
classificação dos legados, dos efeitos do legado, do seu pagamento, e da sua
caducidade.
Palavras-Chave: Direito Civil. Da Sucessão Testamentária. Dos legados.

1. INTRODUÇÃO
Quando o testador individualiza um bem ou um conjunto de bens no
testamento ele cria o legado e, o nomeado recebe a denominação de
legatário. É relacionado a singularidade, pois é coisa certa e determinada.
Como no caso do testamento dispor que deixa a certa pessoa uma casa
situada em tal lugar, ou a importância de 10 mil reais, ou seu carro,
caracterizados no testamento.
O legado é o meio de que se vale o testador para cumprir deveres
sociais. Qualquer pessoa, parente ou não, natural ou jurídica, simples ou
empresária, pode ser contemplada com o legado. Podem ser objeto do
legado coisas corpóreas, bens incorpóreos, alimentos, créditos, entre outro
que não estejam fora do comércio e sejam economicamente apreciáveis.
Devendo ser um objeto lícito e possível como ocorre em todo negócio
jurídico.
A nomeação do legatário deve resultar sempre de uma designação
explicita. Quando o legado é atribuído a herdeiro legítimo, no qual cumula a
qualidade de herdeiro e legatário, denomina-se de prelegado. Se o mesmo
objeto cabe vários beneficiados, se denominam de colegatários. Se ao
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legatário é imposta a entrega de outro legado, de sua propriedade, a este
denomina-se sublegado, á pessoa a que o bem se destina.
2.
2.1

DESENVOLVIMENTO
Classificação:

As várias modalidades de legado podem ser classificadas quanto ao
objeto:
Boletim Conteúdo Jurídico n. 886 de 29/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

2.1.1 Legado de bem singularizado:
O testador ao criar esse legado identifica de forma perfeita o bem,
exigindo para sua validade que a propriedade seja do testador no momento
da abertura da sucessão sob pena de sua ineficácia. Se o testador especificar
a coisa por suas características, singularizando-a, individualizando-a dentre
todas as coisas que existam no mesmo gênero, só terá eficácia o legado se a
coisa for encontrada ou ainda pertencer ao de cujus ao tempo da sua morte
(art. 1.916, 1ª parte, CC). Se ainda existir, mas em quantidade inferior á do
legado, este só será eficaz quanto à existente (art. 1.916, 2ª parte, CC).
5

Ao referir-se á propriedade dos bens “no momento da abertura da
sucessão” o art. 1.912 deixa implícito que embora a coisa legada não pertença
ao testador à época do testamento, valerá o legado se este, posteriormente
vier a adquiri-a, no qual ganha eficácia como título translativo da
propriedade, e deve-se interpretar o comportamento do testador, que
adquirindo a coisa legada, revela a vontade de efetivamente beneficiar o
legatário.
2.1.2

Legado de bem pertencente a terceiros:

Este legado o bem não pertence ao testador e, nunca pertencerá pois
sua característica é aquele proprietário entregar um bem de sua propriedade
ao legatário. Para validade desse legado é imprescindível que esse terceiro
seja nomeado também no testamento, e que se não cumprindo esse último
a entrega, entende-se que ele renunciou (art. 1.913, CC).
A disposição é condicional, pois o beneficiário só receberá a herança,
ou o legado, se entregar a coisa de sua propriedade. A presunção de renúncia
é juris et de jure. Sendo válida a cláusula, expressa e condicionalmente,
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determina que a coisa alheia seja adquirida pelo herdeiro, para ser entregue
ao legatário.
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2.1.3

Legado de propriedade condominial:

A propriedade condominial é possível estar dentro de um testamento
em benefício a um legatário. Quando o testador assim vier dispor, entendese que sempre o fez sob o seu quinhão, mesmo que assim não se refira. Se a
coisa legada for comum, pertencendo somente em parte ao testador, só em
parte valerá o legado, porque, no restante, ela será alheia, e é ineficaz o
legado de coisa certa que não pertença ao devedor, preceituando o art. 1.914
do Código Civil.
A parte da coisa que não pertence ao testador, nem ao legatário, será
de coisa alheia, e pois, o legado é inválido. Ocorre o mesmo na hipótese do
artigo anterior, no caso do testador ordenar ao herdeiro, ou legatário, que
entregue a outrem coisa que só em parte lhe pertença, apenas quanto a essa
parte recairá a obrigação.
2.1.4

Legado pelo gênero:

Apesar do legado ser uma individualização do bem, o testador pode
não identifica-lo perfeitamente, bastando a individualização ocorrer no
gênero. A consequência desse legado é que sempre será cumprido e, sendo
necessário ter um critério de escolha. No silencio é feito pelo herdeiro
legítimo, podendo o testador indicar alguém para fazê-lo. Nessas duas
hipóteses a escolha recai “meio termo”. Poderá o testador indicar o próprio
legatário que fica livre dos critérios de escolha.
Segundo dispõe o art. 1.915 do Código Civil, “deve ser cumprido,
ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados pelo testador”. Esse
legado sacrifica demais os herdeiros legítimos, pois sempre será cumprido.
Se o testador não tiver o bem deixado em legado, os herdeiros terão que
comprar o bem devido.
2.1.5

Legado de bem em local determinado:

Neste legado o testador vincula a existência de validade quando da
morte o bem lá exista. Não existindo torna-se ineficaz o legado, essa
88
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2.1.6
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ineficácia é condicionada na alteração do local, tenha ocorrido de forma
definitiva pelo testador. O legado de coisa que deva encontrar-se em certo
lugar só terá eficácia se nele for achada, “salvo se removida a título
transitório” (art. 1.917, CC). Este dispositivo trata de coisas que devam estar,
habitual e permanentemente, no lugar designado pelo testador, se eram
vários, mas só existia um ao tempo da morte do testador, o legado só valerá
no tocante a este, isto é, ao de fato encontrado, salvo se ficar demonstrado
que os demais foram removidos provisoriamente ou retirados de forma
dolosa por outrem.
Legado de crédito:

Neste legado o legatário não recebe propriedade mas sim, um direito
creditício. O legatário não tem a garantia de recebimento do crédito. O
testador é um credor e deixa seu crédito para o legatário. O devedor é
terceiro, caracterizando-se verdadeira cessão, em que o legatário substitui o
testador e primitivo credor e pode promover a respectiva cobrança. O espólio
do devedor não responde, todavia, pela exigibilidade do crédito, nem pela
5
solvência ou insolvência do devedor. De acordo com seu artigo 1.918 do
Código Civil o legado de crédito terá eficácia somente até a importância
desta, ou daquela, ao tempo da morte do testador. Cumpre este legado
quando o herdeiro entregar ao legatário o título respectivo (§1º).
2.1.7

Legado de quitação de vívida:

Neste legado entende-se que o legatário tem uma dívida para com o
testador. Com este legado deixa o devedor de ter que cumprir sua obrigação.
Quando não especificada a dívida, entende-se aquelas existentes até o
momento da feitura do testamento. Bem como já exposto no art. 1.918 do
Código Civil, dispõe o §2º que não compreende as dívidas posteriores à data
do testamento, não existiam na ocasião, não poderiam ser objeto de
liberalidade. Não há impedimento que o testador inclua, no legado, os
débitos posteriores, de modo expresso.
2.1.8

Legado de alimentos:

É possível o testador em forma de legado criar um direito alimentar
que nada sendo estipulados os alimentos compreende o sustento, o remédio,
o vestuário, moradia, e sendo menor de idade acrescenta a educação. Trata89
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se de um benefício vitalício. Alimentos voluntários – o legatário não tem
direito, mas passa a ter por causa do legado. Pode disciplinar o que eu quero
que o legatário receba. Ex. Só para sua cura. Contudo, no silencio, direito a
todos os alimentos.
Na definição de Orlando Gomes alimentos “são prestações para
satisfação de necessidades vitais de quem não pode provê-las por si.” Se não
houve disposição expressa quanto ao período que abrange o legado de
alimentos, entende-se que são vitalícios. Sendo fixados o valor pelo testador
ou pelo Juiz, não se alteram em razão da modificação das circunstâncias e da
situação econômica do beneficiado.
2.1.9

Legado alternativo:

Esse legado caracteriza-se pela existência de dois ou mais bens, toda
vida não serão entregue todos. O silencio do legado será feita a escolha pelo
legatário. O testador determina a quantidade de objetos a ser recebido pelo
legatário. A escolha segue as regras do legado pelo gênero, onde a escolha
será feita pelo sucessor legitimo, caso este que não houver regra ao contrário.
Aqui sempre se encontra a palavra “ou”. No mínimo dois bens, caso o testado
insira três bens, ele deverá justificar para quem vai o outro, se não justificar
quem escolhera será a parte legitima, podendo também especificar com o
nome a pessoa que poderá fazer a escolha. Neste legado mesmo se não
restar nenhum bem, ele é eficaz. Escolha – herdeiro, terceiro, legatário (nessa
ordem).
2.2 Dos efeitos do Legado e do seu pagamento
Aberta sucessão, o herdeiro, legítimo ou testamentário, adquire desde
logo a propriedade e a posse da herança pelo princípio da saisine, acolhido
no art. 1.784 do Código Civil. Já o legatário só receberá a propriedade do
bem legado com a abertura da sucessão, desde que o legado seja puro e
simples, e se tratar de coisa certa. Quanto à posse, a abertura da sucessão
confere ao legatário somente o direito de pedi-la aos herdeiros instituídos.
Devido a aparente contradição do Art. 1.923 e seu § 1º, Silvio Rodrigues
(2003) expõe:
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(...) faz-se preciso recorrer à distinção entre posse direta e
indireta. O legatário, no momento da morte do testador, adquire o
domínio da coisa certa legada, bem como a posse indireta dela (CC,
art. 1.923). A posse direta, entretanto, só será por ele adquirida no
momento em que o herdeiro lhe entregar o objeto do legado (CC,
art. 1.923, § 1º). Até esse momento, cabe-lhe o direito de reclamar a
entrega daquilo que se tornou seu por força do testamento, e cuja
propriedade resultou da morte do testador (RODRIGUES, 2003).
O segundo efeito ocorre quanto ao direito de pedir o legado, já que o
legatário não entra na posse por autoridade própria, caso o testador não
deixe tal situação explícita lhe permitindo. O direito de pedir é transmissível
aos herdeiros do legatário, se este vier a óbito após a abertura da sucessão,
no entanto, se o legatário falecer antes do testador nenhum direito será
transmitido a seus herdeiros.
O art. 1.924 do Código Civil aduz:
5 não se exercerá, enquanto se litigue
O direito de pedir o legado
sobre a validade do testamento, e, nos legados condicionais, ou a
prazo, enquanto esteja pendente a condição ou o prazo não se vença

(CC, art. 1924).
Ficará suspenso o direito de pedir nestas três possibilidades expostas:
enquanto se litigue sobre a validade do testamento, pois enquanto houver
ação de anulação do testamento, não se entrega o legado, devendo aquela
ação ser transitada em julgado para a entrega da deixa; na pendência da
condição suspensiva, nos legados condicionais, pois por ser condicional, a
aquisição do bem só se dá com o implemento da condição imposta pelo
disponente, de maneira que a capacidade para suceder, é a do tempo da
verificação da condição e não a do momento da abertura da sucessão, mas
se o legatário falecer antes do implemento da condição, nenhum direito se
transmitirá a seus sucessores; nos legados a prazo , enquanto o termo não
se vencer, entendendo que terá o direito de pedir o legado apenas por
ocasião do vencimento, neste caso se o legatário vier a falecer depois do
testador, porém antes do advento do termo, o domínio do legado transmitirse-á aos seus sucessores.
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O legado poderá ser requisitado ao testamenteiro ou inventariante, se
estiverem com a posse dos bens, a certos herdeiros, se o testador assim
determinar ou a todos os herdeiros conjuntamente.
2.2.1

Efeitos dos legados quanto às suas modalidades
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2.1 Frutos da coisa legada. Legado de dinheiro:
Pertencem ao legatário os frutos que produzir, desde a morte do
testador, exceto de dependente de condição suspensiva, ou de termo inicial,
excluídos os acolhidos anteriormente. Não pertencem ao legatário, portanto,
os frutos colhidos anteriormente ao falecimento do de cujus.
Há, no entendo, algumas exceções:
a-) O legado em dinheiro só vence juros “desde o dia em que se
constituir em mora a pessoa obrigada a prestá-lo” (art. 1925, CC).
b-) No legado condicional ou a termo, o legatário só terá direito aos
frutos após o implemento da condição ou advento da data estipulada.
c-) Excluem-se os frutos desde a morte do testador no legado de coisa
incerta ou não encontrada entre os bens por ele deixados.
2.2 Legado de rena ou pensão periódica:
O herdeiro deverá pagar ao legatário determinado valor após a morte
do testador, em frutos ou em dinheiro, o testador poderá fixar o termo inicial
da prestação, e caso não fixe esse prazo, começará a contar do dia da morte
do de cujus. O pagamento poderá ser feito por dinheiro ou através de imóvel,
podendo ser estipulado mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou
anualmente. As prestações periódicas são devidas integralmente desde o
início do período sucessivo, podendo ser perceptível até mesmo após a sua
morte, a seus sucessores, conforme exemplifica Carvalho Santos (1920):
O testador ordena ao herdeiro que dê a José R$ 500,00 todos os meses
e morre no dia 10 de fevereiro. Neste mesmo dia José adquire o direito de
haver a primeira prestação de R$ 500,00; em 10 de março, e todos os meses
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sucessivamente, em igual data, adquire o direito a igual quantia. Mas, se o
legatário morre, por exemplo, em 9 de outubro, a mesada que devia ser paga
a 10 deste mês não é devida aos herdeiros de José, precisamente porque
tendo morrido antes de iniciado o período, o legado desta mesada, assim
como das sucessivas, se extinguiu definitivamente (SANTOS, 1920).
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As prestações só podem ser exigidas no final de cada período,
conforme estabelece o art. 1.928, mas seu parágrafo único traz uma única
exceção, quando se tratar de prestação a título de alimentos, hipótese em
que serão exigidas no início de cada período, devido a sua natureza
alimentícia.
2.3 Legado de coisa incerta:
Quando se tratar de coisa incerta, mas determinada no gênero e
espécie, será válido o legado, podendo o devedor escolher o bem, utilizando
de meio-termo entre os congêneres da melhor e da pior qualidade (CC,
art. 1.929). A mesma regra é aplicada em caso de o testador deixar ao arbítrio
5
de um terceiro, ou de um juiz, se aquele não quiser ou não puder escolher.
Se a escolha couber ao legatário, poderá este escolher, dentre as coisas do
mesmo gênero, o melhor que existir na herança.
2.4 Legado alternativo:
O legado alternativo é aquele que tem por objeto duas ou mais coisas,
mas que dentre elas somente uma deverá ser entregue ao legatário e
extingue-se com a prestação de apenas um. O poder de escolha da coisa que
vai ser entregue cabe ao herdeiro, sendo ele o devedor, porém o testador
pode dispor de forma diversa, transferindo o poder de escolha para um
terceiro ou para o próprio legatário (OLIVEIRA, 1987). Caberá aos herdeiros
o poder de escolha, caso o herdeiro ou legatário a quem couber esse poder
vier a falecer antes de exercê-lo. Caducará o legado se o legatário falecer
antes do testador, depois de ser feita a escolha, esta não poderá ser
revogada, entretanto poderá ser anulada, caso tenha sido feita fora dos
padrões estabelecidos.
2.5 Responsabilidade pelo pagamento do legado:
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A princípio, quem tem o dever de pagar o legado é o herdeiro. Ele
deve tirar do seu acervo hereditário os bens que são objetos de legado. O
testador pode nomear herdeiros que ficarão encarregados de cumprir o
legado e eles serão chamados de onerados. Os demais herdeiros ficarão
livres dessa responsabilidade, porém havendo um único herdeiro, este será
o responsável.
Se a coisa legada pertencer ao herdeiro ou legatário, somente eles
poderão repassar a coisa ao sublegatário e terá direito de regresso contra os
demais coerdeiros.
Todas as despesas, como o recolhimento do imposto de
transmissão causa mortis, depósito, transportes, bem como os riscos da
entrega do legado, “correm à conta do legatário” ou gratificado, senão
dispuser diversamente o testador (CC, art. 1.936) (GONÇALVES, 2012).
Segundo o artigo 1.937 do Código Civil “(...) entregar-se-á, com seus
acessórios, no lugar e estado em que se achava ao falecer o testador,
passando ao legatário com todos os encargos que a onerarem”.
Complementa Itabaiana de Oliveira (1987) que por acessório:
Entende-se tudo aquilo que, sem ser a própria coisa, tem com ela tal
ligação, que se não deve separar, mas, antes, deve segui-la. Assim, devem ser
entregues, com a coisa legada e por serem acessórios dela, os títulos e as
chaves dos prédios legados, os animais necessários à exploração de uma
propriedade agrícola, os utensílios de uma fábrica, o jardim dependente de
uma casa legada, etc. (ITABAIANA DE OLIVEIRA, 1987, pag. 182-183).
2.3 Da caducidade dos legados
A caducidade do legado é a sua ineficácia em razão de causas
posteriores à sua instituição, que mesmo sendo feito de forma válida, perderá
a razão de existir. Não se confunde com nulidade, caso em que o testamento
nasce inválido.
O legado quando válido poderá caducar por causas supervenientes de
ordem subjetiva, quando faltar beneficiário, ou por ordem objetiva, quando
faltar o objeto do legado. Nesses casos, verificado a caducidade o legado
volta à massa do espólio
94
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591576

www.conteudojuridico.com.br

Caducará o legado, art. 1.939:
I- Se depois do testamento, o testador modificar a coisa
legada, ao ponto de já não ter a forma nem lhe caber a
denominação que possuía.
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Se o testador, ou algum terceiro deixado por ele, transformar a coisa
legada ao ponto de mudar sua forma, isso demonstra que existe vontade do
testador em revogar o legado. Ex: foi legado uma barra de outro, mas
transformou-se em anéis.
II- Se o testador, por qualquer título, alienar no todo ou em
parte a coisa legada; nesse caso, caducará até onde ela deixou
de pertencer ao testador.
Se após feito o testamento, o testador dispor da coisa legada por
doação, permuta, por título gratuito ou oneroso, partilha, dação em
pagamento, sub-rogação feita à terceiros, no todo ou em parte, haverá a
caducidade. Desse modo o testador demostra sua mudança de vontade, e
5
que não deseja mais fazer a liberalidade, ou seja, essa presunção é juris et de
jure, não admitindo prova em contrário.
III-Se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto o testador,
sem culpa do herdeiro ou legatário incumbido do seu
cumprimento.
Quando o perecimento ocorrer por culpa comprovada do herdeiro ou
legatário, o beneficiário estará autorizado a postular o direito a
ressarcimento, respondendo este por perdas e danos. Porém se o
perecimento ocorrer por culpa de terceiro, o legatário não poderá acioná-lo
no intuito de receber o valor da coisa legada, pois esta ação compete
somente aos herdeiros e o testador. E no caso em que o objeto da coisa
legada deixa de existir por destruição, perda, incêndio, inutilização, resolvese o legado, havendo a caducidade da liberalidade, assim o legatário não terá
o direito de reclamar o pagamento do valor da coisa, pois se desaparece o
objeto, caduca o legado por falta deste
IVSe o legatário for excluído da sucessão, nos
termos do art. 1.815.
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Presume-se que o testador não queria deixar a coisa legada para uma
pessoa que se mostrasse indigna, atentando assim contra sua honra,
liberdade, integridade. Torna-se ineficaz cláusula que beneficia o legatário,
desde que prove, por um dos interessados que, depois de feito o testamento,
praticou um dos atos referidos no artigo 1.814 do Código Civil, tal
indignidade deve ser declarada por sentença que declarará a exclusão do
legatário
V- Se o legatário falecer antes do testador.
Se o legatário vier a falecer antes da sucessão do testador, haverá a
caducidade, pois desaparece o sujeito da liberalidade. O legado não pode
subsistir por ser intuito personae, ou seja, a intenção do testador era de
beneficiar o legatário e não seus eventuais sucessores, assim sendo, os
descendentes do legatário não podem reclamar o legado
Caducado o legado pela morte antecipada do legatário, a coisa legada
permanece no acervo hereditário, passando assim para os herdeiros
legítimos.
3.

CONCLUSÃO

O estudo acima teve a finalidade de conceituar o legado e suas
espécies, de modo a mostrar suas modalidades e como produzem seus
efeitos, sendo este um dos grandes institutos do direito sucessório brasileiro.
Foram apresentadas, de forma sucinta, as maneiras e opções que o
testador (legante) tem para deixar um legado a alguém pela forma
testamentária.
Quanto ao legatário, este traz um efeito negativo perante o herdeiro,
pois mesmo não sendo necessariamente um destes, tira um quinhão da
universalidade para si, respeitando a vontade do testador, mas contrariando
muitas vezes a vontade dos herdeiros que subsistem.
Por fim, vale salientar que seus efeitos relatam a eficácia do legado,
no entanto se não observados seus requisitos, este caducará ou será nulo,
não podendo dizer que não foi respeitada a vontade do de cujus, mas que a
sua ineficácia adveio de vícios ocorridos na sua instituição ou no decorrer
dela.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo uma discussão suscita sobre
a cobrança correta do imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana – IPTU.
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ABSTRACT: The purpose of this article is to discuss the correct collection of
urban land and property tax (IPTU).
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RESUMEN: El presente artículo tiene como objetivo una discusión suscita
sobre el cobro correcto del impuesto sobre la propiedad predial y territorial
urbana - IPTU.
Palabras clave: Impuestos a la propiedad. Colección. Correcta.

1 INTRODUÇÃO
Apesar do fato gerador do IPTU ser o mesmo para todos os municípios,
sempre em janeiro, não existe regra geral para a cobrança do imposto. Sendo
assim, cada prefeitura define o melhor período para o processo.
Para realizar a cobrança da maneira mais efetiva possível, os gestores
precisam contar com um sistema que atenda às suas demandas. Um dos
principais pontos que merece atenção é se ele segue a legislação, garantindo
tranquilidade em toda e qualquer ação tomada.
O IPTU é um tributo que incide sobre a propriedade imobiliária, incluindo
todos os tipos de imóveis – residências, prédios comerciais e industriais,
terrenos e chácaras de recreio.
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O fato gerador do IPTU é a propriedade predial e territorial, assim como o
seu domínio útil e a posse. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do
imóvel. Pela legislação, o valor venal é o valor pelo qual um bem é
comercializado, com pagamento à vista, em condições normais de mercado.
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O IPTU é calculado através da multiplicação do valor venal do imóvel pela
respectiva alíquota, que é definida pela Lei Municipal. Alíquota é um
percentual definido em lei, que aplicado sobre a base de cálculo, no caso o
valor venal, chega-se ao valor do imposto.
2 DESENVOLVIMENTO
A cobrança é realizada quando o imóvel obedece pelo menos um dos
critérios abaixo, sendo compostos ou mantidos pelo poder público:
Meio fio ou calçamento com canalização de águas pluviais;
Abastecimento de água;
Sistema de esgotos sanitários;

5

Rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição
domiciliar;
Escola primária e/ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km;
Como se trata de um imposto municipal, é o município que define valor a ser
pago, parcelamento, descontos, etc.
Sendo assim, é o legislativo municipal que decide qual área é urbana e
destinada a habitação, indústria ou comércio, mesmo que esteja fora dos
termos acima. Então, uma área que não se enquadre nos itens acima ou
mesmo que esteja fora da zona urbana, pode estar sujeita à cobrança do
imposto caso a lei municipal determine.
Para entender como se calcula o IPTU, devemos saber o que é o valor venal
e a Planta Genérica de Valores Imobiliários (PGVI).
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Neste caso, o valor venal é o valor de venda estimado para aquele imóvel
pela administração pública.
A Planta Genérica de Valores Imobiliários é um complexo digital de fatores e
índices que determinam os valores médios unitários do metro quadrado de
terreno e de construção, usado para a apuração do valor venal de imóveis.
Ela também serve para calcular o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI). Ou seja, o PGVI estabelece critérios para apurar o valor de venda dos
imóveis.
O valor venal do imóvel é definido a partir dos seguintes fatores:
Tamanho do terreno;
Localização no PGVI;
Área construída;
Tipo de acabamento.
Para resumir, o valor que o contribuinte paga no IPTU é o valor de venda do
imóvel (que foi definida com a ajuda do PGVI), multiplicada pela
porcentagem definida pela Lei Municipal.
Cada município decide qual vai ser a forma de pagamento e as datas.
Normalmente é possível fazer o parcelamento do imposto, porém com o
pagamento à vista há descontos.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o aumento da base de cálculo
depende da elaboração de lei. O entendimento está consolidado na Súmula
160: É defeso [proibido] ao município atualizar o IPTU, mediante decreto, em
percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Essa também é a
posição do Supremo Tribunal Federal.
Seguindo essa tese, a Segunda Turma negou recurso do município de Bom
Sucesso (MG), que aumentou a base de cálculo do IPTU por meio de decreto.
De acordo com o relator, ministro Humberto Martins, mesmo que o Código
Tributário Municipal traga critérios de correção dos valores venais dos
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imóveis, o município não está autorizado a majorar os valores sem a
participação do Poder Legislativo local (AResp 66.849).
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O IPTU é um dos impostos mais tradicionais e que a maioria das pessoas
simplesmente paga, sem nem saber exatamente como ele é calculado. O
mais interessante é que, apesar de ser um imposto municipal, ele parte de
um cálculo feito da mesma forma no país todo, mas com alíquotas específicas
para cada cidade, pois contam investimentos que a região tenha recebido
em questão de preço médio do metro quadrado na região.
O valor venal é o cálculo principal do IPTU, ou seja, ele é a parte principal que
você precisa entender como funciona. O valor venal diz o quanto a sua casa
vale, de acordo com o governo, baseado no total de metros quadrados
construídos que a sua casa possui e quanto custa, em média, o metro
quadrado da sua região.
Dessa forma, se a sua residência tem, por exemplo, 100m2 e o valor do Metro
quadrado na sua região, é, por exemplo, R$ 400,00, você tem um valor venal
5
de R$ 40.000,00 do seu imóvel. Além disso, existem as alíquotas, que são os
valores relacionados ao valor venal para calcular o IPTU. Ou seja, se a sua
casa tem o valor venal de R$ 40.000,00 e a alíquota da sua região é, por
exemplo, de 1%, o valor do IPTU da sua casa é de R$400,00.
Para calcular o IPTU com mais facilidade, basta usar a guia do IPTU do ano
passado, baseando-se assim no valor venal apresentado nesta guia. O valor
venal geralmente costuma ser desatualizado, então ele não costuma ser o
problema, sendo que a grande dificuldade são as alíquotas que o seu
município coloca sobre estes valores.
Dessa forma, se você acredita que o valor do seu IPTU está indevido, refaça
o cálculo em casa e então entre em contato com a prefeitura. Se a solução
não parecer adequada, existe sempre a possibilidade de acionar a justiça, mas
isto é apenas recomendável no caso de consultar um especialista antes.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A forma de fixação do reajustamento do IPTU por alguns municípios deu
origem à Súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça, que narra: “ É defeso,
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ao município atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao
índice oficial de correção monetária”.
E o que o contribuinte pode fazer? Além de reclamar na Prefeitura
administrativamente, é possível reclamar no Ministério Público da sua cidade
e dar entrada com uma ação na Justiça pedindo uma revisão dos aumentos.
Isso pode ser feito de forma individual e coletiva. Mesmo entrando na justiça,
a recomendação é pagar os tributos para evitar ser inscrito na dívida pública.
A primeira medida é formalizar a reclamação administrativa junto à
Prefeitura.
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RESUMO: As discussões em torno das ações públicas no setor dos direitos
sociais remanescem no cenário5 jurídico com expressiva significância. Por
assim ser, mesmo que apresentados na Carta Política de 1988 como
fundamentais, estas diretrizes têm sofrido para sua implementação barreiras
impostas por restrições orçamentárias justificadas na cláusula da reserva do
possível, é o caso da garantia social à saúde. Diante do fato em apreço,
fundado que é o sistema constitucional brasileiro nos princípios da dignidade
humana, mínimo existencial e vedação do retrocesso, propõe-se neste ensaio
a análise da contraposição entre a reserva do possível e o direito à saúde,
pesquisando-se, por meio de revisão de literatura e análise jurisprudencial,
abordadas qualitativamente, se a interferência daquela cláusula possibilita a
inefetividade desta garantia.
Palavras-chave: Reserva do possível. Saúde. Dignidade humana.
ABSTRACT: The discussions about public actions in the social rights sector
remain in the legal scenario with significant significance. Thus, even if
presented in the Political Charter of 1988 as fundamental, these guidelines
have suffered for their implementation barriers imposed by budget
constraints justified in the clause of the possible reserve, is the case of social
guarantee to health. In view of this fact, based on the fact that the Brazilian
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constitutional system is based on the principles of human dignity, the
existential minimum and the prohibition of retrocession, it is proposed in this
essay the analysis of the contraposition between the reserve of the possible
and the right to health, through a literature review and jurisprudential
analysis, approached qualitatively, if the interference of that clause allows the
ineffectiveness of this guarantee.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Principiologia e direitos sociais na Constituição
de 1988. 3. Direito à saúde como expressão de dignidade humana e a reserva
do possível. 4. Considerações finais. 5. Referências.

1. INTRODUÇÃO
Frente à transição pela qual passou o Estado brasileiro para o processo
de redemocratização, a Constituição Cidadã de 1988, pautada em premissas
de garantia do mínimo existencial, como as oriundas da Declaração Universal
de Direitos Humanos de 1948, bem assim da Convenção Americana de
Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) de 1969, fez inserir em
seu texto direitos cuja observância e resguardo se tornaram obrigatórios, seja
por parte dos indivíduos, seja por parte do Estado (MENDES; BRANCO, 2012).
Nesta linha de raciocínio, desde o preâmbulo, o constituinte originário
buscou solidificar o contexto político moderno do Brasil por meio da
asseguração pelo poder público do exercício pleno dos direitos
fundamentais, mormente em razão da necessidade de estruturar sob estas
bases um Estado Democrático que se erguia, longe do autoritarismo e da
violência à condição humana dos sujeitos de direitos vigente em tempos
anteriores.
Segundo Bulos (2012, p. 522), “sem os direitos fundamentais o homem
não vive, não convive, e, em alguns casos, não sobrevive”, de modo que
representam, nas palavras do autor, “um conjunto de normas, princípios,
prerrogativas, deveres e institutos, inerentes à soberania popular, que
garantem a
convivência
pacífica,
digna,
livre e igualitária,
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Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591576

www.conteudojuridico.com.br

independentemente de credo, raça, origem, cor, condição econômica
ou status social”.
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Sob tal ótica, é nítida a vontade do legislador na proteção dos direitos
inerentes à condição humana, os quais se espalham por toda a Carta Maior
tomando formas claras e expressivas entre os art. 5º e 17 do diploma em
referência e se mantendo sob a roupagem de cláusulas pétreas (direitos que
não podem a lei ou o poder constituinte derivado suprimirem) pela
interpretação extensiva do art. 60, §4º, IV, da Carta Política de 1988.
Não se olvida, entretanto, que para atingir o papel de sua criação tais
garantias de primeira ordem dos indivíduos devam perpassar pela
observância de princípios que lhe dão forma e modelo ou que o limitam, em
especial quando se busca, pelas vias do Judiciário, a resolução de embate
firmado entre a concessão do direito e a limitação do erário, como nas
querelas cuja matéria versa sobre a saúde.
Por assim ser, diante do forte conteúdo principiológico que norteia a
5
legislação nacional, este ensaio objetiva, por meio de revisão de literatura e
análise jurisprudencial, frente a uma abordagem qualitativa, analisar a relação
hodierna firmada entre o direito constitucional à saúde e a reserva do
possível, perquirindo se diante da existência de limitação trazida pela referida
cláusula à garantia constitucional analisada acentua-se a inefetividade deste
direito.
2. PRINCIPIOLOGIA E DIREITOS SOCIAIS NA CONSTITUIÇÃO DE
1988
Em razão da importância que possuem, os direitos fundamentais
guardam em seu seio matrizes principiológicas cuja expressão não só lhes
abarca, mas serve a toda a regulação do sistema jurídico brasileiro.
Dentre os inúmeros princípios umbilicalmente ligados à temática,
incumbe apontar para este estudo a dignidade humana e a proibição do
retrocesso social.
Norte de todo o ordenamento jurídico nacional, o princípio da
dignidade humana ganhou força e rosto no panorama constitucional
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brasileiro a partir da Constituição de 1988, a qual no art. 1º, III, já o anuncia
enquanto fundamento da República Federativa do Brasil.
Decorrência dos diplomas internacionais já citados na introdução do
estudo, inspirados no combate às violações praticadas durante a Segunda
Guerra Mundial, a exemplo da tortura, o princípio da dignidade humana
denota a relevância da proteção às garantias basilares dos indivíduos, sem as
quais nenhum outro direito há, servindo, portanto, ao mesmo tempo, de
norma motriz, metanorma, princípio e regra.
Nas palavras de Novelino (2012, p. 379)
Dentre os fundamentos do Estado brasileiro, a
dignidade da pessoa humana possui um papel de
destaque. Núcleo axiológico do constitucionalismo
contemporâneo, a DPH é o valor constitucional
supremo que irá informar a criação, a interpretação e a
aplicação de toda a ordem normativa constitucional,
sobretudo, o sistema dos direitos fundamentais.
Completa o mesmo autor ao dizer que dignidade humana e direitos
fundamentais são elementos indissociáveis de modo a que:
A dignidade é o fundamento, a origem e o ponto
comum entre os direitos fundamentais, os quais são
imprescindíveis para uma vida digna. Nas palavras de
Jürgen HABERMAS, “a dignidade humana, que é uma e
a mesma em toda parte e para todos, fundamenta a
indivisibilidade de todas as categorias de direitos
humanos. Só em colaboração uns com os outros
podem os direitos fundamentais cumprir a promessa
moral de respeitar igualmente a dignidade humana de
cada pessoa”. (NOVELINO, p. 383)
Não é demais lembrar que ao enunciar a dignidade humana como
princípio conformador do sistema constitucional brasileiro e intrínseco aos
direitos fundamentais, não se olvida a representação fática efetiva que deve
ter este nos casos concretos. De nada adianta o anúncio da dignidade sem
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que ao lado exista a garantia patente do mínimo existencial a quem dela se
arroga. Sendo assim, não à toa, mescla-se a dignidade humana ao princípio
do mínimo existencial quando se tratam dos direitos fundamentais/sociais,
sobretudo porque não se fala de um dissociado do outro.
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Por mínimo existencial se entende a concessão aos indivíduos das
condições basilares para a sobrevivência. No cenário constitucional brasileiro,
a doutrina lê tal diretriz com os olhos dos direitos individuais e sociais,
delimitados pelas gerações de direitos humanos estatuídas por Vasak nos
fins dos anos 1970, para quem, à época, existiam três dimensões de direitos:
na primeira, os direitos de liberdade (civis e políticos); na segunda, os de
igualdade (sociais, econômicos e culturais); na terceira, os de fraternidade
(paz e autodeterminação dos povos).
A partir disto, o mínimo existencial é observado junto à dignidade
humana como parte integrante desta e cuja atenção deve ter sobre si recaída,
uma vez que, nos dizeres de Sarlet e Zockun (2016, p. 125)
5
[...] remete-se
à noção de que a dignidade da
pessoa humana somente estará assegurada – em
termos de condições básicas a serem garantidas pelo

Estado e pela sociedade – onde a todos e a qualquer
um estiver assegurada nem mais nem menos do que
uma vida saudável. De outra parte, até mesmo a
diferença entre o conteúdo do direito à vida e da
dignidade da pessoa humana, que, a despeito dos
importantes pontos de contato, não se confundem,
poderá vir a ser negligenciada.
Dignidade humana e mínimo existencial, portanto, são matrizes que
não se deve esquecer quando a discussão toca os direitos fundamentais.
Junto ao princípio da dignidade humana, também de forte significância
no contexto dos direitos fundamentais é o princípio da proibição ao
retrocesso social.
Uma vez garantidos direitos ao indivíduo, na forma de condições
essenciais ao seu pleno exercício de vida, incorporam-se-lhe ao patrimônio
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jurídico e daí não podem ser retirados, eis que, se assim fosse, garantias
constitucionalmente previstas retroagiriam em malefício dos sujeitos.
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Segundo anota Vasconcelos (2013, p. 122), “defende-se, com efeito,
que o princípio da proibição de retrocesso social é um princípio
constitucional, com índole retrospectiva, na medida em que tem por fim a
manutenção de algumas conquistas sociais, econômicas e culturais, indo
contra a sua restrição ou supressão arbitrárias”.
Neste ínterim, diante de uma ordem constitucional que assegura
direitos e não os suprime, a vedação ao retrocesso social é matriz que se
espraia por todo o âmbito normativo, de sorte que sua aplicabilidade se
estende a todos os dispositivos assecuratórios de direitos, em especial os que
asseveram os sociais.
O Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já afirmou a relevância
do princípio em comento no sistema constitucional, salientando que,
estipulada norma garantidora de direitos, não pode o poder público deixar
de aplicá-la, omitindo-se ao texto, sob pena de inconstitucionalidade por
omissão. Veja-se, exemplificativamente, ementa de acórdão do Ag. no RE
639.337/SP abordando a temática:
CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA –
[...] OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS
DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO
ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA
EC Nº 53/2006) [...] DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL [...] A PROIBIÇÃO
DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO
CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS
PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do
retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais
de caráter social, que sejam desconstituídas as
conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela
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formação social em que ele vive. - A cláusula que veda
o retrocesso em matéria de direitos a prestações
positivas do Estado (como o direito à educação, o
direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.)
traduz, no processo de efetivação desses direitos
fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que
os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma
vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou
suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em consequência
desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os
direitos prestacionais, assume o dever não só de tornálos efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de
transgressão ao texto constitucional, a preservá-los,
abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou
parcial - os direitos sociais já concretizados. [...] (STF,
Ag. no RE 639.337/SP, Min. Rel. Celso de Mello, DJe:
15/09/2011).
5

Perceba-se que o princípio em espeque assume dupla face. Cabe ao
Estado não somente se abster da supressão de direitos já garantidos, mas
também de atuar positivamente para que tais normas possam ser
visualizadas e aplicadas no mundo fático, com destaque para os direitos
sociais.
É, portanto, sob tal espeque que sustentam as garantias sociais na
ordem constitucional vigente.
Fortemente influenciada pela industrialização que sustentava a
economia dos séculos XVIII e XIX e negligenciava condições basilares de vida
humana, a exemplo de cuidados com a saúde e o labor, extraindo-se a
empresa excessivamente do trabalhador a mais-valia, fatores até então
conformadores dos extratos sociais, exigia-se do Estado maior atenção, em
especial pela forte noção de igualdade remanescente da Revolução Francesa
de 1789.
Tecidos, pois, na necessidade de atuação positiva do Estado como
direitos humanos de segunda geração, voltados à referida isonomia, no
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sentido material do termo, o olhar legislativo para os direitos sociais
remonta-se ao início do século XX, cujo pontapé fora dado pelas
Constituições Mexicana, de 1917, e Alemã, de 1919, marcos
reconhecidamente tomados pela doutrina e representativos dos direitos
sociais, econômicos e culturais (TOLFO, 2013).
Segundo Agra (2012, p. 158), “os direitos de segunda dimensão
produzem uma simbiose entre o Estado e a sociedade, propiciando que a
igualdade saia da esfera formal e adentre na esfera material, garantindo
direitos a todos, principalmente àquela parte da população que é carente de
recursos”.
No Brasil, nomeadamente, desde as Cartas de 1930, alguns dos direitos
de segunda dimensão já se previam no prisma constitucional, mas, é com a
forma de Estado Democrático de Direito e a Cidadã de 1988 que as garantias
sociais tomam corpo e se tornam cláusulas insuprimíveis por lei ou ato
normativo que apenas reforme o texto constitucional (SARLET; MARINONI;
MITIDIERO, 2012).
Previstas expressamente nos arts. 6º a 11 da Constituição Federal de
1988, representaram, e ainda na atualidade representam, rol exemplificativo
de direitos (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2012) por meio dos quais o
constituinte originário buscou assegurar garantias que, em uma nova ordem
jurídica que se apresentava, outorgassem aos cidadãos a dignidade
necessária ao exercício da vida. Dentre aqueles reputados de maior
significância, merecedores, portanto, de indicação manifesta na Carta Maior,
elencaram-se, nesta ordem, educação, saúde, alimentação, trabalho,
moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade,
proteção à infância e assistência aos desamparados.
Nas palavras de Paulo e Alexandrino (2015, p. 247), “os direitos sociais
constituem liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado
Social de Direito, tendo por objetivo a melhoria das condições de vida dos
hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social”. Em iguais
passos, afirma Agra (2012, p. 280-281):
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De forma bastante genérica, pode-se dizer que o
fator teleológico dos direitos sociais é a proteção dos
hipossuficientes estatais, a redistribuir os ativos
materiais para que a população possa ter uma vida
condigna e de criar um Welfarestate, forcejando a
criação de uma justiça equitativa. Personificam a
principal ferramenta de que dispõe o Estado para a
realização da justiça distributiva, em que os entes
estatais auxiliam os cidadãos carentes de recursos
mínimos para sua subsistência ou que possam cair na
marginalidade social ou que não possam obter por
conta própria esses bens ou serviços em qualidade
razoável. Por essa razão não é possível o retrocesso das
normas que os definem, a não ser em virtude da
existência de motivos plausíveis.
Por tais linhas, exalta-se a importância dos direitos sociais na ordem
constitucional para a asseguração
5 da isonomia e do mínimo existencial, bem
como da proibição do retrocesso aos direitos da coletividade já suscitada
neste estudo.
3. DIREITO À SAÚDE COMO EXPRESSÃO DE DIGNIDADE HUMANA
E A RESERVA DO POSSÍVEL
Elencado entre os direitos sociais considerados de maior relevância, ao
lado da educação e segurança pública, a efetividade do direito à saúde
representa a garantia do mínimo existencial.
Preliminarmente, deve-se antes de adentrar ao mérito de qualquer
discussão a respeito da asseguração de tal direito social, tecer breves
considerações sobre o que é saúde.
Segundo denota Silva (s.d), a definição de saúde sofreu inúmeras
modificações ao longo do tempo, reorientando-se historicamente. Neste
ponto, o conceito do termo incialmente abarcou a ideia de ausência de
doenças (físicas ou espirituais) e, a partir daí, reorientou-se diante da
evolução social.
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Para cada um dos instantes históricos tem-se um conceito, de maneira
que é com o ápice da Revolução Industrial, em meados do século XX, que as
discussões de significado da expressão se acentuaram.
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Silva (s.d, p. 10) advoga que
O ambiente social do fim do século passado e
primeira metade do século XX, auge da Revolução
Industrial, propiciou o debate entre as duas grandes
correntes que buscaram conceituar a saúde. De um
lado, grupos marginais ao processo de produção que
viviam em condições de vida miseráveis, enfatizavam a
compreensão da saúde como diretamente dependente
de variáveis relacionadas ao meio ambiente, ao
trabalho, à alimentação e à moradia. A incidência de
tuberculose, por exemplo, era acentuadamente mais
elevada nas camadas sociais com menos renda. Por
outro lado, a descoberta dos germes causadores de
doença e seu subsequente isolamento, que possibilitou
o desenvolvimento de remédios específicos, falava a
favor da conceituação da saúde como ausência de
doenças.
No fim da Segunda Guerra Mundial, entretanto, que politicamente o
conceito outrora discutido se apazigua. Com o nascimento da Organização
das Nações Unidas e, junto a ela, da Organização Mundial da Saúde - OMS,
em 1948, inspiradas em instrumentos normativos internacionais que
garantiam a primazia do bem-estar, a saúde, em notas mundiais, passou a
significar “o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não
apenas a ausência de doença”.
Apesar de aparentemente utópico, em especial porque a saúde se
sujeita a elementos não passíveis de controle ou estabilidade e devido as
mudanças corriqueiras, inerentes à vida humana, quis-se com o conceito
sinalizar um compromisso assumido pelas nações do mundo com a
manutenção da dignidade humana.
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De acordo Abreu et. al. (s.d., p. 65), “a própria compreensão de saúde
tem também alto grau de subjetividade e determinação histórica, na medida
em que indivíduos e sociedades consideram ter mais ou menos saúde
dependendo do momento, do referencial e dos valores que atribuam a uma
situação”.
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Nos moldes atuais da OMS tem-se buscado conceituar a saúde da
maneira mais dinâmica possível, intentando abarcá-la em um significado
mais próximo do real. Por assim ser, Abreu et. al. (s.d., p. 65) insiste que
Diversas tentativas vêm sendo feitas a fim de se
construir um conceito mais dinâmico, que dê conta de
tratar a saúde não como imagem complementar da
doença e sim como construção permanente de cada
indivíduo e da coletividade, que se expressa na luta
pela ampliação do uso das potencialidades de cada
pessoa e da sociedade, refletindo sua capacidade de
defender a vida. [...] nenhum ser humano (ou
5
população) será totalmente saudável ou totalmente
doente. Ao longo de sua existência, viverá condições de
saúde/doença, de acordo com suas potencialidades,
suas condições de vida e sua interação com elas.
Entretanto, apesar da cota de responsabilidade socialmente assumida,
o Estado, historicamente, adquiriu a condição de principal mantenedor das
condições básicas de vida saudável de sua população. No Brasil não foi
diferente.
Desde o início da organização do Estado brasileiro a preocupação com
a saúde já se apresentava pedra de toque. As Santas Casas de Misericórdia e
os “socorros públicos”, instalados logo no Brasil Império, importantes
instrumentos assistencias a este ramo eminentemente público, simbolizavam
as primeiras marcas de atenção com a saúde.
Todavia, é com a Carta Federal de 1988 que o direito à saúde ganha
efetiva proteção jurídico-constitucional. Considerada um dos ramos da
seguridade social, conforme art. 194, CF/1988, caracterizada, em destaque,
pelos objetivos da universalidade da cobertura e do atendimento,
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uniformidade e equivalência na prestação dos benefícios e serviços às
populações urbanas e rurais, bem assim pela seletividade e distributividade
dos benefícios e serviços, demonstra-se essencial à existência humana.
Inaugurada no art. 196, CF/1988, a saúde no Brasil é “direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
Cada elemento trazido no citado artigo guarda relevância em seu
significado. Em razão disto, Mendes e Branco (2012) esmiúçam-nos e cabe
neste estudo fazê-lo de igual modo.
Dizer “direito de todos” é asseverar que tal ramo da seguridade, como
apontou o Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, no AgR-RE
n. 271.286-8/RS, “é direito subjetivo assegurado à generalidade, que conduz
o indivíduo e o Estado a uma relação jurídica obrigacional. [...] Há um direito
subjetivo público a políticas públicas que promovam, protejam e recuperem
a saúde” (MENDES; BRANCO, 2012, p. 696-697).
O “dever do Estado” assinala que os entes da federação se
responsabilizam pela prestação da saúde, viabilizando sua existência e
manutenção. Não à toa, o art. 23, II, CF/1988, impõe-na como dever comum
a todos eles.
Falar “garantido mediante políticas sociais e econômicas” significa
ressalvar a necessidade de elaboração de ações estatais que viabilizem a
prestação do direito indicado por meio do emprego de recursos suficientes
para tal finalidade.
O desenvolvimento de “políticas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos” labora com o sentido preventivo das ações de
saúde. A Carta Constitucional evoca a necessidade de priorizar a prevenção
(art. 198, II) e, para isto, exige uma atuação ampla dos serviços no setor, o
que engloba não só a saúde propriamente dita (seja individual ou coletiva),
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mas também o serviço de saneamento básico e distribuição de água potável
como forma de evitar o alastramento de doenças e contaminações.
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O “acesso universal e igualitário” das políticas de saúde reafirma os
princípios securitários da universalidade do atendimento e da uniformidade
na prestação de serviços já escritos neste estudo. A saúde deve ser o mais
abrangente possível e, para além, não deve diferenciar-se na prestação, de
maneira que a capacidade econômica individual é insignificante no que se
refere à assistência prestada pelo ramo.
Por fim, não menos relevante, é dizer que o Estado deve nas ações e
serviços de saúde atuar para a “promoção, proteção e recuperação” desta, o
que, segundo Mendes e Branco (2012, p. 698) no
estudo do direito à saúde no Brasil leva a concluir
que os problemas de eficácia social desse direito
fundamental devem-se muito mais a questões ligadas
à implementação e manutenção das políticas públicas
de saúde 5já existentes – o que implica também a
composição dos orçamentos dos entes da federação –
do que à falta de legislação específica. Em outros
termos, o problema não é de inexistência, mas de
execução (administrativa) das políticas públicas pelos
entes federados. [...] o direito à saúde há de se efetivar
mediante ações específicas (dimensão individual) e
mediante amplas políticas públicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos
(dimensão coletiva). Nessas perspectivas, as pretensões
formuladas e formuláveis tanto poderão dizer respeito
a atos concretos como a políticas e ações
administrativas que contribuam para a melhoria do
sistema de saúde, incluídas
organização e procedimento.

aqui

normas

de

Inegável, deste modo, a necessidade de atenção e proteção do Estado
a tal garantia fundamental, a qual se encontra intensamente restringida pela
reserva do possível.
115
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591576

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 886 de 29/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

Tecido no seio da administração pública como aquele responsável por
atender às barreiras econômicas impostas ao erário, a cláusula da reserva do
possível tem servido de argumento para a não prestação da saúde adequada
pelos governos.
Conceitualmente entende-se que tal cláusula significa analisar o
binômio necessidade-possibilidade na tomada de decisões em direitos
sociais no âmbito do Estado, ou seja, no compasso do princípio da
seletividade e distributividade, previsto no parágrafo único do art. 194,
CRFB/1988, ao ente administrativo só se permite a concessão do direito se
financeiramente possível.
Não se olvida a limitação orçamentária do poder público na
asseguração dos direitos sociais previstos na Constituição de 1988,
entretanto, segundo denotam Matsuda, Pereira e Souza (s.d), o uso da
reserva do possível não é apto a deslegitimar o dever assumido pelo Estado
no atendimento universal deste direito previsto nos arts. 194 e 196, do
diploma constitucional.
Esquece-se a administração pública de que sob manto dos princípios
que norteiam o sistema jurídico brasileiro, em destaque os anotados neste
ensaio, deve-se garantir a quem necessite de atendimento amplo e eficaz
suporte por meio de políticas governamentais no âmbito da saúde.
Por expressão do mínimo existencial, não se pode arvorar o discurso
infundado da ausência de recursos públicos como fundamento à omissão do
Executivo. É de destacar, neste sentido, que não se tratam os direitos
fundamentais, mormente os sociais, como folha de papel ou norma
meramente programática, mas, muito além disto, compromisso afiançado
pela administração e obrigação imposta pela Carta Política de 1988.
A Suprema Corte, por oportuno, já teve a possibilidade de se posicionar
sobre a reserva do possível e o dever de assistência aos direitos sociais por
meio do Estado, afirmando:
[...] A questão da reserva do possível:
reconhecimento de sua inaplicabilidade, sempre que a
invocação dessa cláusula puder comprometer o núcleo
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básico que qualifica o mínimo existencial (RTJ 200/191197). O papel do Poder Judiciário na implementação de
políticas públicas instituídas pela Constituição e não
efetivadas pelo poder público. A fórmula da reserva do
possível na perspectiva da teoria dos custos dos
direitos: impossibilidade de sua invocação para
legitimar o injusto inadimplemento de deveres estatais
de prestação constitucionalmente impostos ao poder
público. A teoria da "restrição das restrições" (ou da
"limitação das limitações"). Caráter cogente e
vinculante das normas constitucionais, inclusive
daquelas de conteúdo programático, que veiculam
diretrizes de políticas públicas, especialmente na área
da saúde (CF, arts. 6º, 196 e 197). (STF, STA 223 AgR, rel.
min. Celso de Mello, j. 14-4-2008, P, DJE de 9-4-2014).
Da relevância, pois, que exprimem na ordem jurídica, a garantia dos
direitos da coletividade, albergados
como fundamentais, afigura-se foco de
5
proteção por parte do Estado, o qual, pela evolução social, não pode apagálos ou esquecê-los sob o argumento preliminar e, por mais das vezes,
desarrazoado, da escassez de recursos públicos, mas, de outra banda,
garantir-lhes a máxima efetividade e aplicabilidade, para que não se esvaziem
seus conteúdos. Assim reiteradamente vem assinalando a jurisprudência o
caso da saúde:
REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE
TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INOPONIBILIDADE
DA RESERVA DO POSSÍVEL. TEORIA DO MÍNIMO
EXISTENCIAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
SENTENÇA
MANTIDA.
1.O
fornecimento
de
medicamentos pelo Estado decorre do dever
insculpido no artigo 196 da Constituição da República,
ensejando
responsabilidade
solidariamente
compartilhada por todos os entes da Federação.
2.Inoponibilidade da teoria da reserva do possível ou
de que a droga em questão não integra mais a lista de
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medicamentos gratuitamente disponibilizados pela
suspensão do convênio com a clínica que aplica a
droga, sob pena de se admitir restrições orçamentárias
ao direito à vida e à saúde. 3.O Poder Público não pode
se furtar a garantir aos cidadãos o mínimo essencial
para sua sobrevivência. Teoria do mínimo existencial. 4.
Reexame
necessário
improvido.
(TJ-AM
06049999720168040001
AM
060499997.2016.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro
Guedes Moura, Data de Julgamento: 02/04/2018,
Segunda Câmara Cível).
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL CIVIL. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE
UTI. DIREITO À SAÚDE E À VIDA DIGNA. DEVER DO
ESTADO. RESERVA DO POSSÍVEL E MÍNIMO
EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISSOCIAÇÃO.
1.Caracterizada a violação a direito líquido e certo,
assegurado no art. 196 da Constituição Federal, o
Mandado de Segurança revela-se, indiscutivelmente, a
via adequada para a proteção desse direito. 2. A
disponibilização do leito de UTI objetiva assegurar o
direito à saúde e à vida da paciente,
constitucionalmente
garantidos.
3.
Direito
fundamental, de aplicação imediata e dever do Estado,
previstos na Constituição Federal (arts. 5º, caput e § 1º,
6º e 196). 4. A "reserva do possível" nunca pode estar
dissociada do "mínimo existencial", pois somente
depois de atendido o mínimo existencial, aí incluído o
direito à saúde, é que o Poder Público terá
discricionariedade para cogitar a efetivação de outros
gastos. 5.Precedentes do STF, do STJ e desta Corte.
6.Segurança concedida. Liminar ratificada. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda o
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará, por maioria em conceder a segurança
requestada, nos termos do voto do relator.
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PRESIDENTE TJCE Presidente do Órgão Julgador Exmo.
Sr. JUCID PEIXOTO DO AMARAL Relator MINISTÉRIO
PÚBLICO. (TJ-CE 06286882220168060000 CE 062868822.2016.8.06.0000, Relator: JUCID PEIXOTO DO
AMARAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Órgão
Especial, Data de Publicação: 15/02/2018)
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Os Colegiados, deste modo, firmes, elevam o direito à saúde à
essencialidade de que desfruta no sistema jurídico-político-coletivo,
acentuando sua significância e relação intrínseca como mínimo existencial,
bem como afastando, em muitos casos, a tese estatal da ausência de recursos
públicos a assisti-lo.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sobreleva no ordenamento jurídico nacional a importância dos direitos
sociais, tidos pela jurisprudência e doutrina como uma das expressões dos
direitos fundamentais.
5

Não sem razão, diante desta relevância que ostentam, em especial por
seu caráter de atenção ao mínimo existencial, fator que conforma e
perfectibiliza a dignidade humana, não podem sofrer com as ingerências de
um Estado que, arrogando-se da ausência de recursos originária da patente
má-administração de fundos, deixa de prestar garantias tão essenciais à
sobrevivência humana.
Neste contexto, o direito à saúde se insere como norma motriz da
sistemática de segurança aos riscos e contingências que acometem os
indivíduos e sociedade, e cuja proteção deve ser assegurada, em primeiro
plano, pelo poder público.
A fragilidade da cláusula da reserva do possível, erigida sem
fundamentos pelo poder público, não deve ser capaz de se opor àquilo que
de basilar o texto constitucional oferta ao ser humano, condições de vida
dignas e saudáveis. Do contrário, legitimar-se-ia o retrocesso social, o
desrespeito à Constituição e o enfraquecimento do direito social à saúde em
contramão da norma, tornando-o sem efetividade no mundo fático.
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Para isto, deve o Poder Judiciário, como guardião da sistemática
jurídica, zelar para que não haja abuso de poder pelos governos que,
inobstante a possibilidade, deixam de atender a quem dele necessita, em
clara afronta ao princípio da universalidade da cobertura e do atendimento,
norte da seguridade social.
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Saúde, embora ramo que perpassa o público e o privado, é dever
indissociável do Estado.
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COMO CHEGAR AO VALOR VENAL DE UM IMÓVEL

Boletim Conteúdo Jurídico n. 886 de 29/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

BENIGNO
NÚñEZ
NOVO:
Advogado, doutor em direito
internacional pela Universidad
Autónoma de Asunción.
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo uma discussão suscita de
como chegar ao valor venal de um imóvel para a cobrança correta do
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU.
Palavras-chave: Valor venal. Imóvel. Cálculo correto.
ABSTRACT: The objective of this article is to discuss how to arrive at the real
value of a property for the correct collection of the tax on urban land and
property - IPTU.
Keywords: Venal value. Immobile. Calculation correct.
RESUMEN: El presente artículo tiene como objetivo una discusión suscita de
cómo llegar al valor venal de un inmueble para el cobro correcto del
impuesto sobre la propiedad predial y territorial urbana - IPTU.
Palabras clave: Valor venal. Propiedad. Cálculo correcto.

1 INTRODUÇÃO
Chega início de ano, todo mundo tem que pagar o IPTU ou parcelar o
IPTU. O IPTU é o Imposto Predial e Territorial Urbano, cobrado de todos os
imóveis de um município. Queremos é falar sobre o cálculo do IPTU, o cálculo
do valor venal do imóvel, e a relação entre essas duas informações.
O valor venal de um imóvel refere-se a uma estimativa de preço por
compra e venda que o Poder Público estipula para determinados bens — ou
seja, o preço que o imóvel alcançaria em uma transação à vista, de acordo
com a análise da prefeitura da sua cidade.
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Para chegar a esse valor, o município busca embasamento no preço
praticado no mercado e determina o valor final do m² do terreno urbano e
da área construída/predial.
A finalidade principal dessa avaliação é definir o valor de emolumentos
administrativos ou judiciais — quando necessário — e, principalmente, de
certos impostos. Como exemplo, temos a cobrança do IPTU (Imposto sobre
Propriedade Territorial Urbana), em nível municipal.
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É graças ao cálculo do valor venal que a prefeitura decide quais bairros
pagarão IPTU mais alto, qual será o valor mais baixo cobrado e, ainda, que
pontos da cidade ficarão isentos da cobrança — de modo geral, bairros
localizados em áreas que oferecem risco aos moradores.
Alguns coeficientes são considerados no cálculo do valor venal do
imóvel, e eles podem variar de cidade para cidade.
Normalmente, o cálculo leva em consideração as características do
5 a função da área da edificação, a utilização
imóvel (posição, idade, tipologia),
(comercial, residencial ou outra) e a média de valor do m² para os imóveis no
mesmo logradouro (valor unitário padrão).
Em algumas cidades esse valor não é atualizado com frequência. Por isso,
uma pessoa que construiu uma casa pequena pode ficar isenta do IPTU por
anos, ainda que tenha ampliado o imóvel. Isso acontece porque o valor venal
do imóvel não foi atualizado.
2 DESENVOLVIMENTO
O cálculo do valor venal do imóvel segue a seguinte fórmula:
V = A x VR x I x P x TR
A saber:
V = valor venal do imóvel;
A = área do terreno ou edificação;
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VR = valor unitário padrão residencial, com base na Planta Genérica de
Valores do Município (PGV);
I = idade do imóvel (contada a partir da concessão do “Habite-se”, da
reconstrução ou da ocupação do imóvel — quando não houver “Habite-se”);
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P = posição do imóvel no logradouro;
TR = tipologia residencial ou característica construtivas (modificações,
acréscimos reformas etc.).
São quatro fatores:
1. O tamanho do terreno,
2. A localização deste terreno na Planta Genérica de Valores,
3. A sua área construída,
4. A sua qualificação, ou seja, o tipo de acabamento desta construção.
O IPTU só pode ser calculado através do valor venal do imóvel. Este, por
sua vez, é o valor do imóvel caso fosse vendido à vista, seguindo condições
do mercado atual, a função da área da edificação, características do imóvel
(idade, posição, tipologia), utilização do imóvel (residencial ou comercial), e
do valor unitário padrão (metro quadrado dos imóveis no mesmo endereço).
Em outras palavras, mesmo que você tenha um imóvel que possa ser vendido
por 1 milhão de reais no mercado, o valor venal pode ser de 500 mil reais,
levando em consideração outros elementos, como a depreciação e
degradação do bem.
Com o valor venal do imóvel em mãos, o IPTU é então calculado como
uma porcentagem (alíquota) do valor venal total. A alíquota varia muito entre
os municípios brasileiros, mas, geralmente, gira em torno de 3% do valor
venal do imóvel. Exemplo: se o valor venal de meu imóvel é de R$100.000, e
o IPTU é de 3% desse valor, terei de pagar R$3.000 de IPTU.
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Se sua região valorizar, o imóvel terá um IPTU mais caro. O mesmo pode
ser dito quando o imóvel tiver reformas, como reforma de fachada, reformas
estruturais, entre outras. Se sua região recebe obras da prefeitura, como
recapeamento, reforma no sistema de captação de esgoto, o imóvel também
tende a valorizar, e o IPTU vai ficar mais caro. Aprendi isso muito bem com
meu imóvel comprado há pouco tempo, que teve uma valorização e aumento
no IPTU.
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O IPTU é calculado através da multiplicação do valor venal do imóvel pela
respectiva alíquota, que é definida pela Lei Municipal. Alíquota é um
percentual definido em lei, que aplicado sobre a base de cálculo, no caso o
valor venal, chega-se ao valor do imposto.
O que define o valor venal é a relação da oferta e da procura. Como
diversos fatores influenciam tal relação, seria uma luta insana a procura do
valor em sua perfeição absoluta, podendo-se, assim, definir valor venal como
um valor razoável de venda. A tentativa do perfeccionismo nesta área é
inviável, quase impossível de5 ser alcançada e que acarreta esforços
desnecessários.
De qualquer forma, a base de cálculo tem que obedecer aos princípios
da razoabilidade, da impessoalidade e do equilíbrio. As autoridades
fazendárias têm que estabelecer critérios razoáveis para cálculo, que sejam
adotados para todos os imóveis, conforme suas características, e que
garantam um equilíbrio isonômico entre todos os contribuintes. Exceções,
que se estabeleçam nas leis como isenções ou condições especiais de cálculo!
Os contribuintes devem sentir e saber que critérios uniformes e equilibrados
foram determinados para todos, sem ranços de bairrismos ou favoritismos,
devem saber que o valor venal do seu imóvel é compatível aos dos seus
vizinhos, e se houver diferenças, que estas sejam justificadas, claramente
explicáveis, e facilmente compreendidas.
O valor razoável de mercado de um determinado imóvel varia, dentre
diversos fatores, de acordo com sua localização e época em que for feita a
avaliação. Impossível ao Município efetuar avaliações individuais constantes,
e, também, seria inviável realizar avaliações anuais de todo o conjunto de
imóveis urbanos. Urge, assim, a aplicação de novas metodologias, mais
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práticas e de menor custo, tendo por finalidade acompanhar razoavelmente
as oscilações dos valores venais dos imóveis, de ano a ano.
Planta (ou Mapa) de Valores Genéricos é o conjunto descritivo de tabelas,
listas, fatores e índices determinantes dos valores médios unitários de metro
quadrado ou linear de terreno e de construção, para apuração do valor venal
dos imóveis. Trata-se de uma ferramenta administrativa, infralegal, adotada
para cumprir o dispositivo legal que determina como base de cálculo do IPTU
o valor venal dos imóveis. A Planta de Valores Genéricos, por ser instrumento
de uso meramente administrativo, não precisa ser incorporado ou aprovado
por lei. O que a Justiça costuma exigir é que a lei estabeleça os critérios
adotados, ou seja, os índices e fórmulas utilizados na referida Planta. Nada
mais do que isso, o que, aliás, já seria um exagero, porque a lei estabelece
como base de cálculo o valor venal, e não a maneira pela qual este será
calculado, assunto de pertinência exclusiva da Administração. Nos
Municípios, a maioria das fórmulas adotadas, senão todas, define a base de
cálculo como sendo o resultado da soma de duas parcelas: o valor do terreno
e o valor da benfeitoria (se) nele existente.
A Constituição Federal traz vedação da utilização de tributos com função
confiscatória. O texto do artigo 150, IV da Magna Carta está inserido no
contexto das limitações do Poder de Tributar, e o Capítulo neste caso é
importante para chegarmos a uma interpretação do texto, dentro do
contexto para não corremos o risco que se transforme em pretexto.
O que quero dizer é que o valor venal do imóvel não pode ser confundido
com o valor econômico e efêmero do imóvel. Embora muitos especialistas,
alguns dos quais temos um estimado respeito dão como certo o conceito de
que valor venal nada mais é do que o valor possível diante da venda imediata
do bem, uma análise mais detida e atual leva a outro tipo de conclusão.
Não é proporcional um aumento que chegue, por exemplo, ao teto do
reajuste para áreas comerciais em 35%. Tal reajuste pode – e certamente irá
– inviabilizar negócios, uma vez que será repassado ao consumidor final. Ou
há alguém que duvide que o dono de imóvel locado a um restaurante não
irá repassar o aumento ao locatário, que por sua vez irá repassa-lo ao preço
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da comida e assim sucessivamente em uma cadeia que nitidamente fere
qualquer tipo de razoabilidade.
A forma de fixação do reajustamento do IPTU por alguns municípios deu
origem à Súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça, que narra: “É defeso,
ao município atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao
índice oficial de correção monetária”.
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A discussão à época de edição da Súmula do STJ girava em torno da
possibilidade do IPTU ser majorado por simples decreto – ato privativo do
executivo sem a tramitação pelo legislativo municipal – ou se seria necessário
todo tramite legislativo relativo às leis. Todavia o que chamava atenção nos
Recursos Especiais que deram azo à Súmula foi a motivação do Executivo de
alguns estados – cite-se Rio Grande Do Sul, Mato Grosso do Sul, Ceará – vez
que afirmavam que se tratava apenas de reajuste do valor venal do imóvel,
inclusive com ares de reposição.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5

Em termos gerais, o valor venal de uma casa não se altera porque o
imóvel tem dez ou vinte anos de construção. Se estiver bem conservada, uma
casa de cinquenta anos vale tanto quanto uma mais nova, nas mesmas
condições de localização e metragem, porém com estado de conservação
inferior ao daquela. E, afinal, quais as Prefeituras que anualmente recalculam
corretamente os valores venais dos imóveis em razão dessa depreciação, o
que exigiria vistorias anuais nos imóveis? Pode-se responder que
pouquíssimas fazem isso.
A forma de fixação do reajustamento do IPTU por alguns municípios deu
origem à Súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça, que narra: “ É defeso,

ao município atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao
índice oficial de correção monetária”.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar elementos que
permitam refletir sobre as graves violações de normas constitucionais
presentes no sistema penitenciário brasileiro, após uma análise bibliográfica,
a luz dos direitos humanos, perfil da massa carcerária e sua direta influência
na reincidência.
Palavras-chaves: Direitos humanos, criminoso, penitenciaria.
ABSTRACT: The present work has as objective to analyze elements that allow
to reflect on the serious violations of constitutional norms present in the
Brazilian penitentiary system, after a bibliographical analysis, the light of the
human rights, profile of the prison mass and its direct influence in the
5
recidivism.
Keywords: Human rights, criminal, penitentiary.
1.

INTRODUÇÃO.

A pena privativa de liberdade no Brasil é um meio pelo qual o
Estado exerce seu poder maior sobre os indivíduos que nela habita, com
intuito de tornar cada vez mais harmônico a vida em sociedade, e a paz social.
Hoje pode se dizer que grande parte dos conflitos tem previsão no Código
Penal Brasileiro, ou seja, os bens jurídicos tutelados pelo direito penal, sob a
pena privativa de liberdade são bens inerentes ao bem comum, e sua
violação com exceção os crimes próprios, pode ter como sujeito ativo
qualquer um.
Dentro deste cenário, é de suma importância que cada vez mais
o sistema funcione, sendo isto de interesse social, a violação do bem jurídico
tutelado deve ter sua resposta com base na medida e proporcionalidade,
qualquer coisa fora disso, poderá ser considerado retrocesso para a
humanidade.
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A luz dos princípios constitucionais, nos quais em suma,
tem com como objetivo de garantir o mínimo existencial para
dignidade da pessoal, observa-se que a violação desta, traduz à
violação do Estado democrático de direito, sendo assim, todas as
exclusões de direito, podem ser interpretado como um retrocesso
para a todos.
2. SISTEMA PRISIONAL FALIDO.
Diante das normas vigentes no Brasil, do grande número de
presos, a falência do sistema prisional que mais aglomera pessoas a situações
não dignas para um ser humano, diante de tais informações, percebe-se que
a regularização é uma iniciativa necessária.
Ocorre que a dignidade efetivamente constitui qualidade
inerente de cada pessoa humana que faz destinatária do respeito e proteção
tanto do Estado, quanto das demais pessoas, impedindo que ela seja alvo
não só de quaisquer situações desumanas ou degradantes, como também
garantindo o acesso a condições existenciais mínimas (MARTINS, 2003).
Na perspectiva de que a Constituição, a Declaração Universal
dos Direitos Humanos, e, principalmente, a Lei de Execução Penal já têm
positivados de forma satisfatória os direitos que conservam a dignidade do
apenado, mas que pouco é efetivado, transformando a ressocialização de
uma possibilidade para utopia. Que estes direitos estão positivados, tanto
nos documentos legais internacionais como nacionais, é fato, entretanto, às
condicionantes que impedem a efetivação desses direitos Dimenstein (2003).
Porém já vislumbrando a impossibilidade de efetividade dessas
garantias, acima citada, entre outras mencionadas no decorre desse trabalho,
os Tribunais Superiores, tendem para o seguinte entendimento:
O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas
submetidas a encarceramento, enquanto ali permanecerem detidas, e que é
seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de
humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir os danos
que daí decorrerem. Ademais, asseverou que as violações a direitos
fundamentais causadoras de danos pessoais a detentos em estabelecimentos
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carcerários não poderiam ser relevadas ao argumento de que a indenização
não teria o alcance para eliminar o grave problema prisional
globalmente considerado, dependente da definição e da implantação de
políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e
administrativa, não de provimentos judiciais [RE 580.252, rel. p/ o ac. min.
Gilmar Mendes, j. 16-2-2017, P, Informativo 854, RJ].
2.1 O perfil do preso
Boletim Conteúdo Jurídico n. 886 de 29/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

A prisão, inclusive a cadeia pública, está organizada para guarda e
manter um segmento social submetido a um regime de controle total ou
quase total, o regime de controle total, ou quase total, do sistema prisional
sobre sua clientela expressa-se, inclusive, pela arquitetura de
suas construções, pelo isolamento de seus prédios e pela custodia armada,
além de outros elementos simbólicos como censura d correspondência,
controle do tempo e distribuição do espaço, desnudamento de visitas e de
seus pertences, espera-se a punição e a reeducação do infrator com a
simultânea proteção da sociedade, isto é, ações de natureza punitiva,
5
pedagógica e protetora (MARQUES, SPOSATO & FONSECA 2012).
Apesar da importância dos direitos humanos, o que se percebe é um
hiato entre a efetividade e o usufruto dos que está estabelecido como norma
a importância ética e valorativa dos referidos direitos, tem-se em
contrapartida, um conceito comumente chamado de “desumanização do
humano” (ALVES,2005).
Marques, Sposato & Fonseca (2012) explica que esse conceito tratase de uma maneira encontrada dentro do Estado, que se intitula democrático
de direito, de tornar “justa” a negação dos direitos humanos fundamentais a
determinados grupos, como, por exemplo, os encarcerados. O criminoso
passa a ser como não humano, pois sua atividade transgressora o deferência
dos “cidadãos honestos, os seres humanos verdadeiros” Isso pode ser
“aceitável” por uma ótica afetiva, mas não deve ser pela ótica do direito e da
justiça. Através dessa perspectiva, não seriam considerados sujeitos de
direitos, nem cidadãos os homens e mulheres presos.
Nesse âmbito, as autoras acreditam que, além do conceito de
desumanização do humano, as pessoas estão divididas em três categorias,
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resultantes das desigualdades sociais e econômicas: os imunes, porque estes
acreditam estar acima do controle social estatal e não terem para com ele
obrigação alguma; os invisíveis são aqueles submetidos a pobreza extrema,
a violência, sendo inclusive vítimas da própria ação delituosa; e os
demonizados que são aqueles aos quais as leis não despertam
nenhuma reação moral, nem mesmo engajamento social dos mais
privilegiados.
Fazendo uma análise ao que foi exposto, é perceptível que o grupo
de invisíveis sofre com a falta de direitos e garantias, onde estão submetidos
apenas a um Estado imperativo, no qual será posteriormente incluso no
grupo de demonizado, que em outras palavras, é a população carcerária
brasileira.
Tobias Barreto (1886) o primeiro crítico de Lombroso
compreende a criminalidade fortemente influenciada pelos
organização social, má distribuição de riquezas e remuneração
ainda que é possível corrigir, segundo ele conforme se corrige o
rios, considera possível corrigir o curso da criminalidade.

no Brasil,
vícios da
salarial, e
curso dos

Por sua vez, o papel que deve desempenhar o Tribunal em favor da
superação do quadro de inconstitucionalidades do sistema prisional:
retirar as autoridades públicas do estado de letargia, provocar a formulação
de novas políticas públicas, aumentar a deliberação política e social sobre a
matéria e monitorar o sucesso da implementação das providências
escolhidas, assegurando, assim, a efetividade prática das soluções
propostas. Ordens flexíveis sob monitoramento previnem a supremacia
judicial e, ao mesmo tempo, promovem a integração institucional cogitada
pelo ministro Gilmar Mendes, formuladas que são no marco de um
constitucionalismo cooperativo [ADPF 347 MC, voto do rel. min. Marco
Aurélio, 9-9-2015, P, DJE de 19-2-2016, grifo nosso.
2.3. Institucionalização de detento
É a partir da “prisionização[1]” que ocorre as transmissões de valores,
atitudes e costumes impostos pela população carcerária são aprendidos e
assimilados pelos reclusos, como uma forma natural de adaptação ou até
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mesmo de sobrevivência ao rígido sistema prisional, ao longo do tempo, as
experiências de injustiça, violência, entre outras vivenciadas no complexo
carcerário, tornam-se “naturalizadas” em decorrência da internalização
(OLIVEIRA, 2015).
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Segundo Oliveira (2015) o ingresso numa instituição total impõe uma
série de desvios na “Carreira moral” do indivíduo, que são experimentados
como degradantes, e constituem modificações no “eu”, por “carreira moral”,
o autor entende como o processo geral de socialização, que se desenvolve
na constante interação do indivíduo no interior de diferentes grupos sociais,
já as modificações do “eu” são entendidas como mutilações que são
impostas a uma identidade previamente constituída.
Por sua vez, os autores Sá, Tangerino & shecaira (2011) examinandose o perfil da população carcerária brasileira atual, perceberam que o alvo
preferencial do sistema punitivo segue sendo homens jovens, negros e
pardos, com baixa escolaridade, condenados por crimes patrimoniais e
tráfico de entorpecentes. A permanência
desse perfil de presos ao longo da
5
História brasileira é um fato, apenas uma minoria deles participar de
programas de reintegração social, indica claramente o papel que a prisão
desempenha em uma sociedade autoritária e desigual como a nossa,
marcada profundamente pela escravidão e pela ausência de programas
sociais dignos de um Estado de Bem-Estar Social: a reafirmação da hierarquia
social e o controle de estratos marginalizados econômica e socialmente.
3.

CONCLUSÃO.

Sendo assim, diante do exposto é notório a violação constante das
garantias Constitucionais, por falta de interesse de Politicas Pública a
reinserção ainda está longe de atingir grandes números de detentos,
influenciando diretamente no aumento da violência e causando muita revolta
a população.
A sociedade fecha os olhos para tais violações, por fatores interno e
externo não é incomum presenciar conduta, por parte do povo, que apõe
essa visão arcaica de punir, não muito diferente das punições prevista na lei
de talião.
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Contudo a educação social é primordial para desmistificar e reeducar
a todos, o quanto esse retrocesso é prejudicial, sendo muito mais agravante
punir dessa forma do que até mesmo não punir, a sociedade sofre violações
constantemente sem perceber que direitos e garantias fundamentais, são
inerentes a qualidade de ser humano e a exclusão deste não pode ser
admitida e pior ainda se for realizada por parte do garantidor o Estado.
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[1] A ideia de prisionização está relacionada ao conceito sociológico de
assimilação, o qual pode ser entendido como “[...] processo lento, gradual,
mais ou menos inconsciente, pelo qual a pessoa adquire o bastante da
cultura de uma unidade social, na qual foi colocada, a ponto de se tornar
característico dela”. Fábio Lobosco (2016).
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RESUMO: A prisão domiciliar feminina é um instituto existente no Brasil,
capaz de beneficiar algumas mulheres entre elas as gestantes, lactantes e
com filhos menores, dessa maneira, pretende-se, com este trabalho realizar
a abordagem do tema proposto, fazendo-se também menção ao estudo da
Criminologia Crítica, ciência que questiona o “rotulamento” de indivíduos
concebido pela sociedade. No presente artigo é possível se visualizar a
tratativa de casos reais, julgados no Supremo Tribunal Federal, possibilitando
ao final, deparar-se com a real aplicabilidade da prisão domiciliar para essas
mulheres, cristalizando-se assim que tal concessão é garantida
independentemente da classe social, como bem enfoca a criminologia crítica.
PALAVRAS-CHAVE: Prisão domiciliar; gestantes; lactantes; Criminologia
Crítica.
SUMÁRIO: Introdução. 1 Histórico sobre a prisão domiciliar feminina:
surgimento da primeira penitenciária no Brasil. 6 2 Criminologia Crítica. 3
Aplicabilidade e repercussões das decisões sobre a prisão domiciliar no
âmbito do Supremo Tribunal Federal. 3.1 Caso 1: HABEAS CORPUS 137.234 RIO DE JANEIRO. 3.2 Caso 2: HABEAS CORPUS 142.279 - CEARÁ. 3.3 Caso 3 :
HABEAS CORPUS 134.069 - DISTRITO FEDERAL. Considerações Finais.
Referências.
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A população carcerária feminina existente demonstra que a mulher
também tem figurado no polo ativo do cometimento de ilícito. Por vezes, sua
condição gravídica ou de lactante coloca em evidência um grande dilema: o
cumprimento da sanção estabelecida pelo Estado versus a proteção integral
do menor que necessita da presença materna. O Código de Processo Penal
Brasileiro assegura às mulheres gestantes o direito de cuidar dos filhos,
dentro dos limites legais, assim a prisão domiciliar das mulheres gestantes e
lactantes, disciplinada no ordenamento jurídico brasileiro, é uma garantia
assegurada aos legitimados a usufruírem deste benefício. Dessa forma, se a
prisão domiciliar é um benefício para as gestantes e lactantes, então deverá
ser aplicada imediatamente a partir do conhecimento de situação
autorizadora. Portanto, faz-se necessário um efetivo acompanhamento dos
casos que abarcam tal situação de modo a conferir, a quem de direito, esta
garantia, independentemente de classe social.
5

Logo, o presente artigo propõe-se a identificar a aplicabilidade da
prisão domiciliar quando o sujeito ativo do ilícito for mulher gestante,
lactante ou com filho menor de doze anos, de modo que os estudos se
direcionarão a compreender os resultados da análise processual feita em
julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão domiciliar à luz do art.
318, IV e V do Código de Processo Penal como também a partir do referencial
da Criminologia Crítica.
A abordagem inicial se dará com a conceituação histórica da prisão
domiciliar feminina, posteriormente um breve apanhado sobre a
Criminologia Crítica e por fim a apresentação de casos julgados em sede do
Supremo Tribunal Federal.
Dessa maneira, a presente pesquisa tentará demonstrar os casos de
mulheres que se encontram em situação aptas a usufruir da prisão domiciliar
feminina, nos termos da legislação pátria, com a sua efetiva concessão,
evidenciando a real aplicabilidade desse instituto conjugado com o interesse
público em cumprir esse direito.
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penitenciária no Brasil.
O instituto da prisão domiciliar a algum tempo já fazia parte do
ordenamento jurídico brasileiro, estando previstos na lei nº 5.256, de 6 de
abril de 1967 em pleno regime militar, promulgada pelo então Presidente da
República Costa e Silva, sob o título de “prisão especial”, em 1977 a lei 6.416,
também disciplinava sobre a prisão domiciliar, assim chamada de “prisão
albergue”, uma espécie de regime aberto. Em 1984 a promulgação da lei nº
7.210 que institui sobre a execução penal, também abordava a prisão
domiciliar, inferindo-se que tal instituto tinha sua relevância para o legislador
ao ser abordado em diversas fases na história do Brasil.
Em resumo estas são as datas que se tem notícia sobre o instituto da
prisão domiciliar. No entanto convém destacar, preliminarmente, o
surgimento da penitenciária feminina, para com maior fluidez se entender a
modalidade da prisão domiciliar feminina.
Foi na década de 40, na cidade de São Paulo, que surgiu a primeira
penitenciária feminina do país, sob a administração de um grupo religioso, a
Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor.
Sobre esse instigante assunto do encarceramento das mulheres, bem
como da gestão da penitenciária feminina ser de um grupo religioso, a
historiadora Angela Teixeira Artur (apud PAIXÃO, 2017) se dedicou a
pesquisar de maneira a esclarecer como eram a penas aplicadas às internas
da época, assim no decreto de criação da penitenciária se determinava que
a pena das internas deveria ser executada com trabalho e instrução
domésticos (PAIXÃO, 2017), corroborando com as palavras de Artur (apud
PAIXÃO, 2017) “É uma insistência de que a mulher era um ser doméstico, do
lar, e que, se ela cometeu algum desvio, foi porque não estava nesse lugar".
Merece destaque que a administração da penitenciária por freiras estava no
interesse não só de converter pessoas ao cristianismo, mas tinha também o
interesse econômico e político, com destaca Artur (apud PAIXÃO, 2017):
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A possibilidade de ter controle de uma instituição
empodera a Congregação no sentido da influência, da
diferenciação com outras congregações, de ter mais
voz dentro da própria Igreja e poder se posicionar
frente a ordens que vêm de cima.
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Com esta afirmação conclui-se que na época, o primordial era deter o
poder de uma instituição para receber do Estado pelo serviço prestado e
assim conseguir manter a renda da Congregação, não se importando muito
com os resultados das penas aplicadas às então chamadas internas.
Ora, da mesma forma em que pouco se fala do sistema carcerário
feminino no Brasil, também é escasso a historicidade da aplicação da prisão
domiciliar para gestantes e lactantes. No relato acima, é possível visualizar
que a mulher mesmo cometedora de um ilícito, no século passado, era
considerada um ser doméstico que tinha que assumir esse papel social, sem
nenhuma alternativa.
5

Dessa forma, no que diz respeito à modalidade da prisão domiciliar
feminina, este é um tema ainda a ser explorado, pois não se tem muita
discussão em décadas passadas. Sabe-se que sua previsão consta no artigo
318, IV e V, do Código de Processo Penal e artigo 117, III e IV, da Lei de
Execução Penal, a saber:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva
pela domiciliar quando o agente for:
IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de
idade incompletos
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:
III - condenada com filho menor ou deficiente
físico ou mental;
IV - condenada gestante.
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Embora encontre previsão legal, como dito, pouco se discute sobre tal
instituto, ele só ganhou maior visibilidade, de proporções midiáticas, quando
foi vindicado, em 2017, pela Srª Adriana Ancelmo, ex-primeira dama do Rio
de Janeiro, que foi condenada a mais de 18 anos de reclusão por associação
criminosa e lavagem de dinheiro em um dos processos da operação Calicute,
um desdobramento da “lava jato”. Nesse ínterim, o juiz Marcelo Bretas da 7ª
Vara Criminal Federal do Rio, concedeu prisão domiciliar à Adriana Ancelmo
por conta do filho menor de 12 anos, no entanto a decisão foi anulada pelo
Tribunal Regional Federal da 2ª Região e determinou ainda que a ex-primeira
dama fosse transferida para o regime fechado, diante da situação os
advogados de defesa interpuseram Habeas Corpus, sendo este concedido
pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, voltando Adriana
Ancelmo a cumprir prisão domiciliar.
O que se pode concluir com tal fato é que a prisão domiciliar feminina
existe, mas não é divulgada com amplitude, pois foi preciso que ocorresse
um caso demonstrado em mídia nacional para que se conhecesse da previsão
legal a qual diversas mulheres podem se valer, e não a utiliza por não
saberem e não poderem recorrer do direito que tem, ou seja, outras
mulheres encontram-se no anonimato, mas também possuem iguais
condições a pleitear o pedido de prisão domiciliar.
2 Criminologia Crítica
O crime é um fato que acontece no mundo inteiro e
consequentemente visualiza-se a devida punição prevista no ordenamento
jurídico de cada país, como bem preceitua o princípio nullum crimen, nulla
poena sine praevia lege - não há crime, nem pena sem lei anterior que os
defina logo, o crime só será um delito se este tiver previsão legal cominada
com uma pena.
Nesse cenário, faz-se necessária uma breve conceituação quanto ao
termo “Criminologia”, que quer dizer, segundo Zafaroni e Pierangeli (2011, p.
144): “Criminologia é a disciplina que estuda a questão criminal do ponto de
vista biopsicossocial, ou seja, integra-se com as ciências da conduta aplicadas
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às condutas criminais”, assim sendo, vislumbra-se com este conceito fatores
que envolvem o delito e delinquente.
Na historicidade da Criminologia, surge a Criminologia Crítica que
segundo Urbanski (2010):
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É um movimento que teve início na segunda
metade do século XX, contra a Criminologia
Tradicional. Este modelo de Criminologia teve origem
no trabalho de Taylor, Walton e Young, "The New
Criminology", de 1973, o qual procura questionar a
ordem social, ataca os fundamentos do castigo
aplicado as minorias, e por consequência, a não
punição do Estado.
Corroborando com o pensamento acima se tem Lavor (2017):
O núcleo principal da Criminologia crítica ou
dialética é a supressão da desigualdade social,
5
defendendo a tese de que a solução para a
problemática do crime depende da abolição da
exploração econômica e da arbitrariedade política
sobre as classes dominadas.
Este ramo da Criminologia propõe uma alternativa
ao controle social da sociedade capitalista, com
fundamento na separação das estruturas da
criminalidade que corresponde à classe dominante
versus classe dominada, proveniente da acumulação
legal e ilegal de capital, juntamente com o controle dos
processos de incriminação legal e de criminalização
pelos instrumentos coibitórios.
Acrescente-se também o que preceitua Cirino Santos (2008, p.131 – 132):
A política criminal alternativa da Criminologia
Radical, como meio de reduzir as desigualdades de
classes no processo de criminalização e de limitar as
consequências da marginalização social do processo de
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execução penal, distingue das classes dominantes,
entendida como articulação funcional da estrutura
econômica com as superestruturas jurídico-políticas da
sociedade, de um lado, e a criminalidade das classes
dominadas, definida como resposta individual
inadequada do sujeito em posição social desvantajosa,
de outro lado, propondo o seguinte: a) no processo de
criminalização, (1) a penalização da criminalidade
econômica e política das classes dominantes, com
ampliação do sistema punitivo, (2) a despenalização da
criminalidade típica das classes de categorias sociais
subalternas, com contração do sistema punitivo e
substituição de sanções estigmatizantes por nãoestigmatizantes; b) no processo de execução penal,
mediatizada pela mais ampla extensão das medidas
alternativas da penal e pela abertura do cárcere para a
sociedade, a abolição da prisão: se o crime é resposta
pessoal de sujeitos em condições sociais adversas, a
correção do criminosos – e a prevenção do crime –
depende do desenvolvimento da consciência de classe
e da reintegração do condenado nas lutas econômicas
e políticas de classe.
Quem também contribui para melhor se clarificar o que vem a ser a
Criminologia Crítica é Batista (2007, p. 32-33) ao trazer seu ponto de vista
sobre o assunto:
Ao contrário da Criminologia Tradicional, a
Criminologia Crítica não aceita, qual a priori
inquestionável, o código penal, mas investiga como,
por que e para quem (em ambas as direções: contra
quem e em favor de quem) se elaborou este código e
não outro. A Criminologia Crítica, portanto, não se
autodelimita pelas definições legais de crime
(comportamentos
delituosos),
interessando-se
igualmente por comportamentos que implicam forte
desaprovação social (desviantes), A Criminologia Crítica
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procura verificar o desempenho prático do sistema
penal, a missão que efetivamente Ihe corresponde, em
cotejo funcional e estrutural com outros instrumentos
formais de controle social (hospícios, escolas, institutos
de menores, etc), A Criminologia Crítica insere o
sistema penal - e sua base normativa, o direito penal –
na disciplina de uma sociedade de classes
historicamente deter minada e trata de investigar, no
discurso penal, as funções ideológicas de proclamar
uma igualdade e neutralidade desmentidas pela
prática.
Na construção do conceito de Criminologia Crítica também se
encontram os apontamentos de Furquim (2017), que assim descreve:
A Criminologia Crítica é uma concepção teórica de
matriz materialista que pretende explicar, a partir das
bases estruturais econômicas e sociais, o processo de
5
criminalização e o sistema de justiça criminal, para
assinalar a relação entre punição e modo de produção
capitalista (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004, p. 20 apud
FURQUIM, 2017), sociedade essa marcada pelo
imperativo da valorização do valor.
Nessa conceituação sobre a Criminologia Crítica, convém destacar a
opinião de Juzo (2016) ao descrever o seguinte:
A ciência da Criminologia Crítica ampara-se em
métodos empíricos, considerando o verdadeiro
funcionamento das instituições em comparação com o
que é previsto na norma. Assim, resulta no auxilio à
uma realidade objetiva e empírica da qual o direito
penal e processual penal podem, e devem amparar-se.
Percebe-se então que a Criminologia Crítica está para questionar a
forma pela qual alguns indivíduos são taxados de criminosos, bem como o
tipo de controle que é aplicado às minorias tidas por delinquentes.
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3 Aplicabilidade e repercussões das decisões sobre a prisão domiciliar
no âmbito do Supremo Tribunal Federal
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3.1 Caso 1: HABEAS CORPUS 137.234 - RIO DE JANEIRO
O citado Habeas Corpus tem por relator o Ministro Teori Zavascki,
paciente Telma Pereira de Souza, impetrante Marcos Freitas Ferreira e
Outro(A/S) e Coator Superior Tribunal De Justiça.
De acordo com o relato dos fatos tem-se que a paciente foi presa
preventivamente, por decreto expedido em 15/10/2015, pela suposta prática
do crime de associação para o tráfico (art.35 c/c art. 40, VI, da Lei
11.343/2006) e inconformada com o decreto prisional, a defesa impetrou
habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que
denegou a ordem, assim foi impetrado, então, novo habeas corpus no
Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido. Ao chegar em sede do
Supremo Tribunal Federal, no presente habeas corpus, os impetrantes
alegam, em suma, que o decreto de prisão preventiva carece de
fundamentação jurídica idônea, que a paciente é primária, ostenta bons
antecedentes, possui domicílio certo, exerce ocupação lícita, e possui filho
menor de 12 anos de idade, o que, a teor do art. 318, V, do CPP autoriza a
substituição da preventiva em domiciliar. Requereu-se, ao final, a revogação
do decreto prisional, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.
A respeito da decretação da prisão preventiva, esclarece o Ministro
Teori Zavascki (Relator) em seu voto, “a decisão está lastreada em aspectos
concretos e relevantes da necessidade de se resguardar a ordem pública ante
a possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada pelas circunstâncias em
que supostamente praticado o delito”. No que tange à prisão domiciliar o
Ministro Relator também se posiciona: “referente à substituição da prisão
preventiva por domiciliar, convém registrar que o pedido, sob esse prisma,
não foi submetido à análise das instâncias ordinárias. (...) a possibilidade de
colocação do preso em custódia domiciliar pressupõe prova idônea dos
requisitos afirmados, requisitos que seriam melhores avaliados pelo juízo de
origem”.
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Dessa forma, no presente caso, o voto do relatou foi pela concessão à
ordem do habeas corpus, de ofício, tão somente para que o magistrado de
origem analise a possibilidade de conversão da prisão preventiva por
domiciliar nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, conforme
fundamentação apresentada pelo impetrante. O acordão, por votação
unânime se deu então seguindo-se o voto do relator.
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Em síntese esta foi a decisão da 2ª turma, presidida pelo Ministro
Gilmar Mendes estando presentes à sessão os Ministros Celso de Mello,
Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Teori Zavascki.
3.2 Caso 2: HABEAS CORPUS 142.279 - CEARÁ
O citado Habeas Corpus tem por relator o Ministro Gilmar Mendes a
paciente Patrícia Sousa Silva, o impetrante Francisco Ubiratan Pontes De
Araújo e o coator o relator do HC Nº 392.739 do Superior Tribunal de Justiça.
Pelo relato dos fatos tem-se que a paciente foi presa em flagrante em
5
28 de fevereiro de 2017 convertida a custódia em prisão preventiva, pela
suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de
drogas), foi indeferido o pedido de liberdade provisória e inconformada com
a decisão foi impetrado HC 0621813-02.2017.8.06.0000 no TJ/CE, cujo relator
indeferiu o pedido de liminar, posteriormente houve impetração de outro
Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça com o número
392.739/CE. Em sede do Supremo Tribunal Federal, o Habeas Corpus tinha
como alegação o seguinte: relevância do fato de que as instâncias inferiores
não levaram em consideração ter a paciente juntado aos autos cópias das
certidões dos filhos menores, bem como a avó materna cuidar de outro filho
portador de problemas psiquiátricos; não ter sido evidenciado, no auto de
prisão em flagrante, ser a paciente traficante ou que se associe a este tipo de
atividade criminosa; ausência de fundamentação da decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva; importância de a paciente ser primária,
bem como possuir bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, além
de ser mãe de dois filhos os quais convivem com ela e a avó materna, a saber:
Paulo Ricardo Silva Santos (8 anos) e Poliana Sousa Silva (3 anos); o fato de
que o Ministério Público local sequer apresentou denúncia contra a
paciente; possibilidade de concessão da prisão domiciliar, nos termos do art.
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318, inciso III, do CPP, porquanto a paciente possui dois filhos, um deles
menor de 6 anos (Poliana Sousa Silva). Por esta fundamentação apresentada
ao final, a parte impetrante pediu a concessão liminar da ordem para revogar
a ordem de prisão ou, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar; ou a
concessão definitiva da ordem para que a paciente pudesse responder em
liberdade à ação penal perante a Vara Única da Comarca de
Frecheirinha/Ceará; ou a concessão da liberdade provisória, com aplicação
das medidas cautelares objeto dos arts. 318 e 319 do CPP.
Passou assim a votar o relator: no que diz respeito à prisão preventiva
que “por oportuno, no sentido de ser idônea a prisão decretada para
resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime”. No
que tange à prisão domiciliar o Ministro Relator mencionou: “(...) enquanto
estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação
definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser
respeitados pelas autoridades públicas”. Destacou as previsões na
Constituição, na Lei de Execução Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente,
Código de Processo Penal e nas Regras de Bangkok, de modo que votou
assim: (...) “acolhendo a manifestação da PGR e com base no art. 318, inciso
V, do CPP (mulher com filho de até 12 anos incompletos), concedo, de ofício,
a ordem, em parte, para, confirmando a liminar deferida, determinar que a
paciente seja colocada em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico,
e, ainda, com a obrigação de comparecimento periódico em juízo para
informar e justificar suas atividades, sem prejuízo da adoção de outras
medidas cautelares dispostas no CPP. Além disso, deverá a paciente: a)
solicitar previamente autorização judicial sempre que pretender ausentar-se
de sua residência (artigo 317 do CPP); b) atender aos chamamentos judiciais;
c) noticiar eventual transferência; e d) para fins de apuração da melhor
situação para a criança (ECA doutrina da proteção integral à criança e ao
adolescente), submeter-se, periodicamente, juntamente com sua família, a
estudos psíquico-sociais. (...) Registro que o Juízo de primeiro grau ficará
responsável pela fiscalização do cumprimento das medidas e condições
impostas, devendo advertir a paciente de que eventual desobediência
implicará o restabelecimento da prisão preventiva”. A votação foi unânime,
seguindo-se o voto do relator.
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Esta foi a decisão proferida, concernente ao referido Habeas Corpus,
pela 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, presidida pelo Ministro Edson
Fachin, estando presentes à sessão Ministros Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de
Mello.
3.3 Caso 3: HABEAS CORPUS 134.069 - DISTRITO FEDERAL
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Este Habeas Corpus tem por relator o Ministro Gilmar Mendes, a
paciente Jessica de Fátima de Souza, por impetrantes Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, procuradores Defensor Público-Geral do Estado de
São Paulo e como coator o relator do HC Nº 353.804 do Superior Tribunal
de Justiça.
O presente caso consta que a paciente foi presa em 16 de setembro
de 2015, em razão de mandado de prisão temporária, pela suposta prática
do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei
11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas
com envolvimento de adolescente).
5
Posteriormente, em 25 de setembro de 2015, o Juízo de Direito da 2ª Vara
da Comarca de Adamantina/SP converteu a prisão temporária em preventiva.
Como não se conformou com tal medida, a defesa impetrou Habeas Corpus
no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando ausência dos requisitos
autorizadores da custódia cautelar, dispostos no artigo 312 do CPP. Na
oportunidade foi requerida a substituição por prisão domiciliar, tendo em
vista que a paciente estaria em seu nono mês de gestação e o cárcere traria
riscos tanto a ela quanto ao nascituro, porém não se obteve êxito. Impetrouse outro Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, mas também
sem sucesso para a paciente. Insistente, a defesa ratifica a possibilidade da
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Na data de 15.3.2016, a
paciente foi encaminhada ao hospital para a realização do parto, tendo dado
à luz a Micaelly Vitória. Diante de tal fato, invocou-se o princípio da dignidade
da pessoa humana, porquanto criança e a mãe têm o direito de permanecer
juntas em ambiente que não causasse dano a nenhuma delas.
O voto do relator se baseou da seguinte maneira: “Inicialmente,
destaco que o decreto prisional não apresenta fundamentação concreta para
decretação da custódia cautelar. Além de ser pequena a quantidade de droga
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apreendida (aproximadamente 450 gramas de maconha), o magistrado
limitou-se a fazer referências genéricas acerca dos requisitos da prisão
cautelar e invocar a gravidade abstrata do crime. (...) extrai-se do conteúdo
probatório que a paciente, ao ser presa por força de mandado de prisão
temporária, estava grávida e passou por toda a gestação detida
preventivamente. Em 15.3.2016, deu à luz, encarcerada, à criança de nome
Micaelly Vitória, que se encontrava recolhida junto com a mãe por ainda estar
em fase de amamentação”.
O relator mencionou alguns dispositivos legais demonstrando que ao
preso são garantidos alguns direitos que devem ser respeitados,
principalmente diante da peculiaridade do referido caso em questão, de
modo que decidiu, de ofício, pela concessão a ordem para, confirmando a
liminar deferida, determinar a substituição da prisão preventiva da paciente
por prisão domiciliar. O acórdão da 2ª turma seguiu o voto do relator por
votação unânime. O julgamento teve por presidente o Ministro Gilmar
Mendes estando presentes à sessão os Ministros Celso de Mello, Cármen
Lúcia, Dias Toffoli e Teori Zavascki.
Considerações Finais
A prisão domiciliar feminina no Brasil, prevista no artigo 318, IV e V é
um instituto que pode beneficiar diversas mulheres que atendem a esta
condição, com o objetivo de se prezar pelo bem estar da criança e do
adolescente, pois para estes que é voltado tal benefício, muito embora a
mulher que é contemplada com a referida vantagem.
Convém mencionar que esta condição de mulher grávida ou lactante,
não apaga o ilícito realizado por ela, apenas se discute qual a melhor forma
para que a criança não seja penalizada pelo ato cometido pela
mãe. Importante destacar que se visa o bem estar do menor seja ao lado da
mãe ou não. Esta hipótese não pode ser descartada, visto que, pode ocorrer
da mãe não ter condições de garantir os devidos cuidados que o menor
precisa para se desenvolver.
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Muitas vezes a convivência entre mães e filhos não é salutar, daí a
extrema relevância em se fazer a análise de cada caso quanto à prisão
domiciliar, pois mais uma vez reforça-se, o destinatário principal é a criança
que não pode ser privada dos cuidados mínimos para sua existência,
enquanto que a mãe não se exime totalmente da infração cometida, apenas
tem a oportunidade do convívio familiar.
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Pois bem, se visualiza com os exemplos demonstrados, a possibilidade
de concessão da prisão domiciliar para mulheres gestantes, lactante e com
filhos menores, em sede do Supremo Tribunal Federal. O que se percebe
também é que foi preciso chegar a última instância para garantir o que
preceitua a legislação pátria. Infere-se assim que as situações ensejadoras de
prisão domiciliar feminina não são analisadas com o devido cuidado.
No primeiro caso a Suprema Corte indicou que cabia ao magistrado
de origem analisar a possibilidade da concessão do benefício pleiteado, no
segundo caso se decidiu por conceder a prisão domiciliar com
monitoramento eletrônico sob a5responsabilidade do Juízo de primeiro grau,
e no terceiro e último exemplo votou-se pela prisão domiciliar da paciente
em questão.
Ora, se tais elementos caracterizados da prisão domiciliar, prevista no
Código de Processo Penal, são visualizados pelo Supremo Tribunal
Federal, há de se admitir que muitas mulheres estão em situação semelhante
e não se beneficiam de tal previsão legal. Porém deve-se ter o bom censo de
que a análise dos casos em concreto é fundamental para que não se banalize
a concessão da prisão domiciliar feminina, pois em vez de garantir a
dignidade da pessoa humana, se estaria incentivando o cometimento de
ilícitos sob a alegação de que as mulheres, abrangidas pela referida
vantagem, podem fazer o que quiser, ultrapassando os limites legais.
Ressalte-se que não se pode ter o Supremo Tribunal Federal como um
balcão de concessão de prisão domiciliar feminina, mas este deve ser como
as demais instâncias do Judiciário, os guardiões dos direito e garantias
fundamentais do cidadão, e se este cometeu algum ilícito, mesmo assim deve
estar protegido pelas autoridades públicas. O que se pretende, é que o
direito seja garantido a quem demonstrar legitimidade, independentemente
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da pessoa que esteja a pleitear, de modo que nos casos apresentados, podese visualizar uma nuance da criminologia crítica, pois com os julgados,
percebe-se o acesso a Justiça a qualquer cidadão que a ela suplica, quer seja
rico, quer seja pobre.
Dessa forma, levando-se em consideração a população carcerária
feminina existente no país, a prisão domiciliar na modalidade antes
mencionada no artigo 318 do Código de processo Penal é uma realidade
cada vez mais frequente no poder Judiciário inclusive na instância maior
como bem demonstrado no presente artigo.
Referências
BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 11ª ed.,
Rio de Janeiro: Revan, 2007.
Código
de
Processo
Penal
disponível
em http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/Decreto-Lei/Del3689.htm acesso
em 15 out 2018.
FURQUIM, Gabriel Martins. Apontamentos sobre o método da
Criminologia
Crítica. 12
de
agosto
de
2017.
Disponível
em: https://canalcienciascriminais.com.br/metodo-criminologiacritica/ acesso em 22 out 2108.
HABEAS
CORPUS
142.279
CEARÁ
disponível
em http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=312460029&ext
=.pdf acesso em 15 out 2018.
HABEAS
CORPUS
134.069
DISTRITO
FEDERAL
disponível
em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=309866597&ext
=.pdf acesso em 16 out 2018.
HABEAS
CORPUS
137.234
RIO
DE
JANEIRO
disponível
em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311194052&ext
=.pdf acesso em 15 out 2018.

152
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591576

www.conteudojuridico.com.br

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5256-6-abril1967-359244-publicacaooriginal-1-pl.html acesso em 04 abril 2018.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-6416-24-maio1977-366407-publicacaooriginal-1-pl.html acesso em 04 abril 2018.
https://www.centraljuridica.com/dicionario/g/2/l/n/p/1/dicionario_de_l
atim_forense/dicionario_de_latim_forense.htmlacesso em 08 out de 2018.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 886 de 29/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

JUZO, Ana Carolina de Sá. A função ressocializadora da pena sob a
ótica da Criminologia Crítica. 10 de janeiro de 2016. Disponível
em: https://canalcienciascriminais.com.br/pena-criminologia-critica/ acesso
em 22 out 2018.
LAVOR, Isabelle Lucena: Criminologia Crítica: você já ouviu falar dela,
mas
sabe
o
que
realmente
significa? Disponível
em https://canalcienciascriminais.com.br/critica-significa/ acesso em 08 out
2018.
5

SANTOS, Juarez Cirino. A Criminologia Radical. Curitiba: ICPC: Lúmen
Júris, 2008.
PAIXÃO, Mayra. Primeira penitenciária feminina do Brasil era
administrada
pela
Igreja
Católica.
Disponível
em: https://paineira.usp.br/aun/index.php/2017/10/02/primeirapenitenciaria-feminina-do-brasil-era-administrada-pela-igrejacatolica/ acesso em 1º de out de 2018.
URBANSKI , Rodrigo Barbosa. Criminologia crítica: um suspiro na
modernidade.
Disponível
em
https://www.webartigos.com/artigos/criminologia-critica-um-suspiro-namodernidade/50032/ acesso em 08 out de 2018.
ZAFFARONI, Eugênio Raúl. PIERANGELI, José Henrique. Manual de
Direito Penal Brasileiro – Volume 1 Parte Geral. 9 ed. São Paulo. Revista
dos Tribunais. 2011.

153
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591576

www.conteudojuridico.com.br

O SEGURO DESEMPREGO

Boletim Conteúdo Jurídico n. 886 de 29/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

JOSE FELIPE DA SILVA DO VALE:
Graduando em Direito pelo Centro
Universitário Luterano de Santarém.
RESUMO: O instituto do seguro desemprego apresenta-se como importante
instrumento capaz de sustentar o trabalhador que, pelo infortúnio do caos
social e econômico causado pelo desemprego, necessita de um amparo
estatal. Este amparo dá-se na forma do benefício acima subscrito, sendo de
suma importância, não somente para suprir financeiramente o trabalhador
desempregado, mas também para qualifica-lo visando uma melhor
capacitação para exercer futuramente uma atividade laboral. Justamente as
modalidades existentes de seguro desemprego, e suas peculiaridades, serão
abordadas no presente artigo a seguir.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Seguro desemprego. 2.1. contexto histórico. 2.2.
natureza jurídica. 3. Modalidades de seguro desemprego. 3.1. Seguro
Desemprego do Trabalhador Formal. 3.1.1. Trabalhador Formal. 3.1.2.
Requisitos para obtenção do seguro desemprego. 3.2. Seguro desemprego
bolsa qualificação. 3.2.1. Suspensão do contrato de trabalho. 3.3. seguro
desemprego do trabalhador resgatado. 3.3.1. requisitos para obtenção do
seguro desemprego. 3.4. seguro desemprego do empregado doméstico. 3.5.
seguro desemprego do pescador artesanal. 3.5.1. a figura do pescador
artesanal. 3.5.2. requisitos para obtenção do seguro defeso. 4. Disposições
gerais. 5. Considerações finais.

1

INTRODUÇÃO

O desemprego antes de ser um problema jurídico, é um problema
social, nesse sentido buscando manter o mínimo necessário ao trabalhador
que, por circunstâncias alheias a sua vontade, perde o trabalho, ou mesmo
se encontra em situação vulnerável socialmente sendo impossibilitado de
buscar outro labor, o Estado, então, instituiu o programa do Seguro
Desemprego em 1986 através do Decreto-lei nº 2.284 (BRASIL, 1986).
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Da instituição até os dias atuais, o nível de desemprego no Brasil
alcançou altos índices devido a inúmeros fatores sociais e principalmente
econômicos. O seguro desemprego é custeado com recursos públicos, e
atende milhares de trabalhadores, sendo com frequência alvo de inúmeras
fraudes.
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Nesse contexto, o presente trabalho pretende demonstrar quais são os
trabalhadores que podem receber a cobertura do seguro desemprego e
delinear quais os critérios e como se dará o processamento do seguro, bem
como as causas de suspensão e extinção do benefício.
Abordaremos, respectivamente, as seguintes modalidades de seguro
desemprego: seguro desemprego do trabalhador formal, seguro
desemprego na forma de bolsa qualificação, seguro desemprego do
empregado doméstico, seguro desemprego do trabalhador resgatado, e por
último, o seguro desemprego do pescador artesanal, também conhecido
como seguro defeso.
2 SEGURO DESEMPREGO
2.1 Contexto Histórico

5

Por muitos anos os trabalhadores sofreram com o desamparo legal por
parte da legislação brasileira, pois as questões sociais sempre foram tratadas
em segundo plano, apesar da sua forte relevância. Quanto as questões
trabalhistas, de praxe, não foi diferente pois a convivência entre
representantes do Estado e donos de empresas contribuíam para que o
processo de evolução de igualar os direitos dos empregados e empregadores
se tornasse cada vez mais lento.
Dentre inúmeras calamidades sofrida pelos trabalhadores, uma delas
era o fato de se tornar desempregado sem justa causa e ter que passar um
bom tempo a busca de um novo emprego, pensando nisso é que as
concessões de garantias assistências aos desempregados surgiram na
constituição de 1946, artigo 157 que diz que: “A legislação do Trabalho e da
Previdência Social obedecerá aos seguintes preceitos, além de outros que
visem a melhoria da condição dos trabalhadores: XV – assistência aos
desempregados” (BRASIL, 1946).
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Desse modo com os passar dos anos, mais precisamente em 1965, foi
criado o fundo de amparo ao desempregado (FAD), pela Lei nº 4923, tendo
como função principal ajustar as fontes de recurso a um possível programa
de seguro desemprego por ser um dos direitos dos trabalhadores brasileiros
com elevado grau de importância, resguardado pela seguridade social.
Desde então este princípio ampara tanto os empregados urbanos quanto os
rurais desde que este esteja em situação de desemprego. Busca também o
referido benefício, auxiliar os trabalhadores a uma recolocação no mercado
de trabalho, promovendo ações integradas de orientações, recolocação e
qualificação profissional.
A aplicabilidade do seguro-desemprego sempre fora acompanhada de
dificuldades principalmente pela omissão governamental na época, pois suas
receitas seriam constituídas por dois terços dos 20% das contribuições
sindicais e por 1% da folha salarial. O artigo quinto da lei acima citada
autorizava o Executivo a instituir um plano de assistência aos trabalhadores
que após 120 dias consecutivos de serviço na mesma empresa se
encontrassem desempregados, por dispensa sem justa causa ou pelo
fechamento parcial ou total da firma.
Este movimento criou o embrião do seguro desemprego, entretanto
não recebeu a devida atenção do governo. Em 1966, as fontes dos recursos
do FAD foram consolidadas pelo Decreto nº 58155, entretanto, a
elegibilidade de um trabalhador sem ocupação para o ganho do benefício
foi dificultada.
As condições de acesso foram estranguladas de forma que só seriam
aptos ao recebimento do auxílio, os desempregados de uma empresa que
tivesse mais de 50 funcionários demitidos em um intervalo de tempo de 60
dias. A dispensa em massa seria uma comprovação de que o trabalhador
individual não era culpado pela situação em que se encontrava.
Outra mudança estabelecida por essa lei adveio do valor assumido pelo
benefício. De 80% do salário mínimo, passou a ser fixado em uma parcela de
50% do mesmo. Outro avanço na limitação das relações capital e trabalho foi
à criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em 13/09/66.
Ele funcionou como um mecanismo de gerenciamento do processo de
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demissão dos trabalhadores. Esta situação perdurou, inviabilizando um
combate efetivo ao desemprego.
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Apresentado ao Senado no ano de 1946 o projeto sobre o seguro
desemprego instituído pelo José Sarney, quando era presidente do senado,
só se tornou eficaz socialmente no ano de 1986 no qual foi instituído
juntamente com o Plano Cruzado pelo Decreto-lei nº 2.284, de 10 de março
do ano citado e passou a ser concedido aos trabalhadores a partir da sua
regulamentação, que veio logo a seguir, pelo Decreto nº 92.608, de 30 de
abril do mesmo ano (BRASIL, 1986).
Sarney esclareceu que, com a instituição do Plano Cruzado, houve a
preocupação de adotar também medidas de proteção aos trabalhadores.
Desse modo, o seguro desemprego passou por uma vasta trajetória para que
trabalhadores legalmente fossem amparados.
2.2 Natureza Jurídica

5

A grande celeuma doutrinária que paira sobre o seguro desemprego,
tanto na área trabalhista quanto na área previdenciária, se dá no aspecto de
sua natureza jurídica. Tudo gira em torno da afirmação de o seguro
desemprego ser benefício previdenciário. Quem defende entendimento
contrário aduz que o seguro desemprego não integra o rol do art. 9º da Lei
nº 8.213/91, é regulamentado por lei especial e possui fonte pagadora
diversa dos benefícios previdenciários advinda do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) conforme dispõe o art. 10[1] da lei de referência.
Ademais, o seguro-desemprego é pago através de bancos oficiais[2], os
benefícios previdenciários, por sua vez, são de competência do Instituto do
Seguro Social.
De outro lado, quem defende a natureza previdenciária se pauta na
Carta Maior, o art. 201, inciso III da CF/88[3], elenca o seguro desemprego
como um dos riscos sociais aos quais o trabalhador é suscetível, constituindo
uma das hipóteses a ser abrangidas pela previdência social brasileira.
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No âmbito do próprio Ministério do Trabalho e Emprego essa discussão
parece não mais ter sentido em virtude de posicionamento expresso do
órgão administrativo afirmando a natureza previdenciária do segurodesemprego, colaciona-se passagem do parecer consultivo sob o nº
256/2010 da Consultoria Jurídica do MTE sobre o assunto:
“Por primeiro, deve-se considerar que o benefício
do Seguro Desemprego foi criado com o objetivo de
conceder assistência financeira temporária ao
trabalhador demitido sem justa causa de forma a
possibilitar o sustento do trabalhador e de sua família.
E assim um beneficio que visa proteger a situação de
desemprego involuntário, um infortúnio na vida de um
cidadão que pode causar graves desequilíbrios sociais.
Assim por essas características, não se pode negar a
natureza previdência do benefício. Não e por outra
razão o próprio poder constituinte em homenagem ao
princípio da seletividade (art.194, parágrafo único, inc.
III da CF) elegeu o desemprego involuntário como
hipótese de proteção previdenciária (art.201, III da CF).
Portanto, somente pela sua tipologia constitucional,
poder-se ia afirmar que se trata de um benefício
previdenciário. Observa-se que também no campo
infraconstitucional, o Seguro-Desemprego é tratado
como benefício previdenciário. Não se quer aqui
afirmar que o Seguro-Desemprego integra o Regime
Geral da previdência Social, até porque o art.9º, § 1º da
Lei nº 8.213/917 expressamente o exclui desse regime.
Contudo, esse aspecto, por si só, não afasta a natureza
previdenciária do benefício[4].
Visto os aspectos acima descritos, passamos agora a analisar cada
modalidade de seguro existente no ordenamento jurídico brasileiro.
3
MODALIDADES DE SEGURO- DESEMPREGO
3.1 Seguro Desemprego do Trabalhador Formal
3.1.1 Trabalhador Formal
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Antes de aprofundarmos mais sobre o assunto SeguroDesemprego Formal, devemos conceituar trabalhador formal, pois este é o
ponto fundamental para compreendermos este tópico. Portanto, considerase trabalhador formal aquele que tem a sua Carteira de Trabalho e
Previdência Social - CTPS assinada em concordância com as normas
elencadas na Consolidação das Leis do Trabalho[5] – CLT, consequentemente
estará protegido pelas leis trabalhistas e receberá todos os direitos que a ele
são garantidos elencados no Art. 7º da CF/88, tais como salário, férias e 13º
salário, horário para repouso ou alimentação, horas extra, proteção
social, seguro-desemprego, saque do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço -FGTS,
auxílio-doença,
salário-família,
salário-maternidade,
aposentadoria e muitos outros.
Desta forma, o trabalhador ao ser desligado da empresa sem justa
causa, terá o prazo do 7º ao 120º dia após a data da demissão, para se
deslocar até o Ministério do Trabalho e Emprego, para dar entrada ao pedido
de requerimento deste direito, portando o formulário do segurodesemprego já preenchido pelo empregador, bem como documentos
pessoais, Carteira de Trabalho e5 Previdência Social e os seus dois últimos
contracheques.
3.1.2 Requisitos para obtenção do seguro desemprego
De acordo com o art. 3º da lei nº 7.998/90, o trabalhador ao solicitar
o seguro deverá comprovar através das documentações o período que
recebeu salários de pessoas físicas ou jurídicas. Passamos a explicar:
Quando for a primeira solicitação deverá ser de pelo menos 12 meses
nos últimos 18 meses imediatamente anteriores a dispensa. Quando for a
segunda solicitação que seja ao menos 9 meses nos últimos 12 meses
também imediatamente anteriores a dispensa. Nas demais solicitações a
cada um dos 6 meses, imediatamente anteriores à data de dispensa.
Este seguro será disponibilizado ao trabalhador desempregado no
período de três a cinco meses, ou como coloca alguns doutrinadores de três
a cinco parcelas de forma contínua ou alternada o que vai depender do
tempo em que o trabalhador tiver mantido vínculo empregatício com
pessoas jurídicas, físicas ou a elas equiparadas, nos trinta e seis meses que
antecedem a data da dispensa, conhecido também como período de
referência. Explicaremos o que consta no art. 4º da lei nº 7.998/90:
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Quando se tratar da primeira solicitação, será concebido em quatro
parcelas se o vínculo for de no mínimo, 12 meses e, no máximo, 23 meses,
no período de referência ou de cinco parcelas, se o vínculo for de no mínimo,
24 meses, no período de referência.
Da segunda solicitação, será concebido em três parcelas, se o vínculo
for de no mínimo, 9 meses e, no máximo, 11 meses, no período de referência;
quatro parcelas, se o vínculo for de no mínimo 12 meses e, no máximo, 23
meses, no período de referência ou ; cinco parcelas, se o vínculo for de, no
mínimo, 24 meses, no período de referência.
Já a partir da terceira solicitação, será de três parcelas, se o vínculo for
de, no mínimo, 6 meses e, no máximo, 11 meses, no período de referência;
quatro parcelas, se o vínculo for de, no mínimo, 12 meses e, no máximo, 23
meses, no período de referência ou; cinco parcelas, se o vínculo empregatício
for de, no mínimo, 24 meses, no período de referência.
Frisa-se que, se houver uma fração de 15 ou mais dias de trabalho será
contado como mês integral.
3.2 Seguro Desemprego Bolsa Qualificação
A bolsa de qualificação profissional, instituída incialmente pela medida
provisória nº 2.1642001 em vigor como lei ordinária em virtude do disposto
no art.2º da EC 32/01, é uma política ativa que visa prestar auxílio ao
trabalhador que esteja com o contrato de trabalho suspenso, estando em
conformidade com o disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho,
em decorrência de participação em curso ou programa de qualificação
profissional oferecido pelo empregador.
O uso do benefício seguro desemprego como bolsa de qualificação
profissional para trabalhador com contrato de trabalho suspenso é uma
forma de opção a possível ocorrência de demissão, que desonera o
empregador do pagamento de salários e encargos legais a fim de possibilitar
a recuperação do seu empreendimento, bem como auxilia o trabalhador a
ter melhor qualificação e, consequentemente, ser realocado no mercado de
trabalho caso a dispensa seja inevitável (MACHADO; ZAINAGHI, 2017).
Os períodos, valores, o cálculo do número de parcelas e os demais
procedimentos para o pagamento de bolsa de qualificação profissional, bem
como os pré-requisitos para habilitação são os mesmos dispostos adotados
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com relação ao benefício do seguro desemprego do trabalhador formal, com
a exceção á dispensa sem justa causa.
Ressalte-se que o bolsa qualificação deverá ser requerido pelo
trabalhador durante o período da suspensão contratual pactuada no acordo
ou convenção coletiva.
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O pagamento da bolsa de qualificação profissional é custeado pelo
fundo de amparo ao trabalhador- FAT e será suspenso se ocorrer rescisão do
contrato de trabalho.
Ocorrendo a dispensa do empregado no tempo do período de
suspensão contratual ou nos ou nos três meses seguidos ao seu retorno ao
trabalho, as parcelas da bolsa de qualificação profissional que o empregado
tiver recebido serão descontadas das parcelas do benefício do seguro
desemprego a que faz jus, sendo-lhe garantido, no mínimo, o recebimento
de uma parcela do seguro desemprego.
5 artigo 476-A da CLT, para efeitos de
Conforme o dispositivo do
habilitação ao seguro desemprego, desconsiderar-se á o período de
suspensão contratual, para o cálculo do chamado período aquisitivo (BRASIL,

1946).
3.2.1

Suspensão do Contrato de trabalho

Nesta modalidade de seguro desemprego conforme já mencionado em
linhas pretéritas ocorrerá a suspensão do contrato, que necessita de acordo
ou convecção coletiva além de autorização expressa e formal do empregado.
Prevista no Art. 476-A da CLT a suspensão do contrato poderá ocorrer
por um período de dois a cinco meses, sendo o empregador obrigado a
comunicar o respectivo sindicato com antecedência mínima de quinze dias
após a autorização dada pela convenção ou acordo coletivo.
Ressalte-se que o contrato de trabalho não poderá ser suspenso mais
de uma vez no período de dezesseis meses. Ademais, o limite de cinco
meses poderá ser prorrogado com as mesmas exigências da primeira
instituição, qual seja acordo ou convenção coletiva e aquiescência formal e
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expressa do trabalhador, no entanto, o valor correspondente a bolsa
qualificação será pago pelo empregador e não mais pelos recursos do FAT.
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Aduz o mesmo dispositivo que o empregador poderá conceder ajuda
de custo ao empregado durante a suspensão e que não terá natureza salarial,
que independe do seguro desemprego pago com os recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador-FAT (JUNIOR, 2017).
Interessante apontar que, para a obtenção do seguro bolsa qualificação,
há a necessidade de homologação do Ministério do Trabalho, com claro
intuito fiscalizador do órgão do Poder Executivo para o correto
processamento do benefício, conforme preceitua a Resolução nº
591/2009[6] do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
– CODEFAT.
3.3 Seguro Desemprego do Trabalhador Resgatado
O trabalhador resgatado é aquele que, por meio de ações de
fiscalização do Ministério do Trabalho, é retirado da condição análoga a de
escravo ou do trabalho forçado. De acordo com o texto do Código Penal
Brasileiro, Artigo 149, parágrafo primeiro, I e II essa condição cerceia os
direitos fundamentais do cidadão, o constrangendo de alguma forma,
impossibilitando sua locomoção, emprego de castigos físicos e muitas outras
formas de redução da dignidade da pessoa humana.
Com a alteração da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990, pela Lei 10.068,
de 20 de dezembro de 2002, ficou garantido também ao trabalhador
resgatado o seguro-desemprego, devendo ser pago em, no máximo, três
parcelas, no valor de um salário mínimo cada.
Importa salientar que o trabalhador resgatado deve requerer o seguro
até o 90º dia, contados da data do resgate.
3.3.1

Requisitos para obtenção do seguro desemprego

Para fazer jus a esse benefício o trabalhador resgatado deverá obedecer
aos seguintes requisitos: haver sido dispensado sem justa causa, mesmo de
forma indireta; não está recebendo nenhum tipo de benefício da Previdência
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Social, exceto, auxilio acidente e pensão por morte; não possuir renda própria
com a qual seja possível sua subsistência.
Além disso, se faz necessário a apresentação da Carteira de Trabalho e
Previdência Social, devidamente registrada, ou o Termo de Rescisão de
Contrato de Trabalho, ou documento emitido pela Auditoria-Fiscal do
Trabalho comprovando o resgate da situação análoga a de escravo, e o
registro no Programa de Integração Social-PIS.
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3.4 Seguro Desemprego do Empregado Doméstico
Será abordado neste tópico o seguro desemprego para o empregado
doméstico. O contexto histórico nos mostra que esta foi e ainda é uma
função desvalorizada que não assegura ao trabalhador que a exerce
igualdade de direitos a demais classes. Inicialmente o benefício
supramencionado era instituído apenas para aqueles que tinham conta
aberta vinculada ao FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, sendo
realizada de maneira opcional pelo empregador, conforme termos do Art. 6º
- A da Lei 5859/1972, o que veio5 a se modificar com Emenda Constitucional
nº 72/2013, também conhecida como PEC das domésticas.
A Emenda Constitucional nº 72/2013[7] alterou a redação do parágrafo
único do art. 7º da Constituição Federal de 1988 para estender aos
trabalhadores domésticos direitos trabalhistas que antes contemplavam
apenas os trabalhadores urbanos e rurais, no entanto mesmo após a
promulgação desta PEC em 2013, muitos direitos ainda ficaram dependendo
de regulamentação que somente ocorreu em 01 de junho de 2015, por meio
da aprovação da Lei Complementar n° 150[8], a partir desta o empregado
doméstico passa a ter direito ao FGTS obrigatório e ao seguro desemprego
referente ao parágrafo único do art. 7° da Constituição Federal de1988. O
direito ao seguro desemprego foi uma das principais conquistas para a
categoria nos últimos anos.
Para que seja possível explicitar a abrangência da classe dos
empregados domésticos, vamos utilizar o conceito do art. 1 da Lei
Complementar nº 150/2015 trabalhador doméstico é todo maior de 18 anos
contratado para trabalhar em um ambiente residencial e familiar de forma
contínua, e de finalidade não lucrativa a pessoa ou família, por mais de 2 dias
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por semana. São, por exemplo, profissionais responsáveis pela limpeza da
residência, lavadeiras, passadeiras, babás, cozinheiras, jardineiros, caseiros de
residências na zona urbana e rural, motoristas particulares, pilotos de aviões
particulares entre outros.
Conforme preceitua o Art. 26 da LC N°150/2015[9] terá direito ao
seguro desemprego o empregado doméstico dispensado sem justa causa,
sendo da seguinte maneira: 3 (três) parcelas no valor de 01 (um) salário
mínimo de forma contínua ou alternada. Determinando ainda, que o
benefício será concedido na forma expressa pelo Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo do Trabalhador - CODEFAT.
O CODEFAT regulamentou o Direito ao Seguro Desemprego a classe
dos empregados domésticos por meio da Resolução 754 de 26 de agosto de
2015 desde que cumpram os seguintes requisitos: atuação como domésticos
por no mínimo 15 meses dentro dos últimos 24 que antecederam à data da
demissão que deu origem a solicitação de seguro desemprego; não estejam
recebendo qualquer tipo de benefício previdenciário de prestação mensal
recorrente exceto, quando se tratar de auxilio acidente e pensão por morte;
e não tenham outra renda ou salário que seja suficiente para manter a família.
De acordo com o §1º do Art. 3° do mesmo dispositivo legal “os
requisitos serão verificados a partir das informações registradas no Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS) e, se insuficientes, por meio das
anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, por meio de
contracheques ou documento que contenha decisão judicial que detalhe a
data de admissão, demissão, remuneração, empregador e função exercida
pelo empregado”.
O requerimento do seguro desemprego para esta categoria de
trabalhadores diferencia-se dos empregados urbanos e rurais que podem
solicitar o benefício do 7º ao 120° dia contados a partir data da demissão,
enquanto os empregados domésticos só poderão fazer do 7º ao 90°
dia. Outras diferenças em relação a este benefício são respectivamente: o
número de parcelas que serão de no máximo 3 (três) e o valor que será de
01 (um) salário mínimo enquanto outros trabalhadores que tem seu benefício
calculado com base nos últimos 3 (três) salários recebidos antes da demissão,
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obedecendo o teto, sendo considerada tal situação por alguns
doutrinadores, tratamento desigual a luz do que propõe a emenda
constitucional nº72/2013.
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Segundo Martinez (2015, p.682) “ao contrário do que acontece com
beneficiários empregados urbanos e rurais, que podem requerer o seguro
desemprego do 7º a 120º dia da data de dispensa, os empregados
domésticos, sem que exista uma justificativa plausível para mais esse
tratamento diferenciado e menos favorável, somente poderão fazê-lo do 7º
ao 90° dia a partir da data de dispensa”.
Conforme especifica o Art. 4° da Resolução 754/2015, a solicitação do
seguro desemprego para empregados domésticos deve ser feita em agências
do SINE, delegacias regionais do trabalho ou outros estabelecimentos com
ligação ao MTE – Ministério do Trabalho e do Emprego.
Para solicitar o encaminhamento do Seguro desemprego, é
necessário apresentar qualquer um dos seguintes documentos, que
comprovem o tempo de serviço prestado: Carteira de Trabalho e Previdência
5
Social - CTPS; contrato de trabalho; contracheques; documentos que
contenha a decisão judicial, constando todas as informações trabalhistas
como demissão, admissão e função exercida pelo empregado; além de uns
documentos supracitados é necessário ainda: termo de rescisão de contrato
de trabalho atestando a dispensa sem justa causa (não sendo necessária
homologação deste); declaração de que não está recebendo benefício
previdenciário de forma continuada, com exceção pensão por morte e auxílio
acidente; declaração de que não possui renda própria para sustento familiar.
As declarações mencionadas serão efetuadas pelo trabalhador no
documento de Requerimento do Seguro Desemprego do Empregado
Doméstico – RSDED fornecido pelo MTE nos locais de atendimento.
É importante salientar que empregador doméstico não emite o
RSDED, sendo este gerado no pelo próprio órgão receptor no momento da
entrada da solicitação.
O parágrafo único do Art. 5º da resolução 754/2015 determina que
após a constatação pelo agente público ou atendente vinculado ao MTE do
cumprimento dos critérios de habilitação no programa do Seguro
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desemprego é entregue por este a Comunicação de Dispensa do Empregado
Doméstico – CDED, devidamente preenchida.
Conforme Art. 6 § 1º e §2º garantem ao trabalhador o direito de
receber o benefício a cada período aquisitivo de 16 meses cumpridos os
requisitos da LC 150/2015, definindo que a contagem deste não se
interrompe nem se suspende.
O Seguro Desemprego é um benefício de fundamental importância
para os empregados domésticos, visto que é meio pelo qual este se
sustentará durante um período determinado para que busque recolocação
profissional, no entanto, conforme exposto ao longo deste tópico embora
tenha havido conquistas de direitos da categoria como é o caso deste seguro,
ainda
existem
discrepâncias,
portanto
a
igualdade
prevista
constitucionalmente não foi concretizada em sua plenitude.
3.5 Seguro Desemprego do Pescador Artesanal
Também chamado de Seguro Defeso, o seguro desemprego do
pescador é mais uma das modalidades de seguro desemprego existente,
tendo o condão de auxiliar financeiramente o pescador, que é caracterizado
por exercer sua atividade de maneira artesanal, exclusiva e ininterrupta,
individualmente ou em regime de economia familiar, que fica prejudicado de
exercer atividade pesqueira por um período chamado de defeso. Este
período de proibição da atividade pesqueira tem a finalidade de possibilitar
que determinadas espécies de peixes possam reproduzir-se.
Quanto ao valor disponibilizado ao pescador, este será de 1 (um) salário
mínimo, durante os meses em que perdurar o período de defeso, podendo
chegar a 5 (cinco) parcelas como ocorre com o seguro do trabalhador formal.
Além disso, importante mencionar que o benefício pode ser prorrogado por
até 2 (dois) meses de acordo com critérios estabelecidos pelo CODEFAT.
Relevante elencar que, atualmente, é de competência do INSS realizar
os procedimentos de habilitação dos beneficiários. O segurado poderá
requerer o benefício em qualquer lugar da federação, independentemente
de ser o seu domicílio ou não.
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Quanto ao prazo de requerimento do seguro defeso, preceitua o artigo
4º do Decreto nº 8424/15 que este se iniciará trinta dias antes da data de
início do período de defeso e terminará no último dia do referido período.
Quanto ao aspecto legislativo, encontramos diversos dispositivos
normativos que tratam do tema seguro desemprego voltado para o pescador
artesanal, sendo eles, a Lei 10.779/03 e o decreto 8424/2015 por exemplo.
A figura do pescador artesanal
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3.5.1

Cumpre salientar que o pescador artesanal é também segurado especial
do Regime Geral de Previdência Social, segundo dispõe a Lei 8.213/91[10].
Será pescador artesanal aquele que, individualmente ou em regime de
economia familiar, faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de
vida, desde que: não utilize embarcação; ou utilize embarcação desde que
utilize embarcação de pequeno porte: quando possui arqueação bruta igual
ou menor que 20 (vinte) nos termos do Decreto 3048/99[11].
Entende-se por tonelagem
5 de arqueação bruta a expressão da
capacidade total da embarcação constante da respectiva certificação
fornecida pelo órgão competente.
Com o intuito de afunilar ainda mais o recebimento do benefício o
Poder Executivo editou o Decreto nº 8967 de 2017 , alterando o Decreto
8425/2015 que regulamenta a Lei 10.779/03, que restringiu os beneficiários
do seguro defeso, conforme consta do art.3º, §1º[12].
Assemelha-se ao pescador artesanal, aqueles que exercem atividades
de captura ou de extração de elementos animais ou vegetais, que tenham na
água seu meio normal ou mais frequente de vida.
3.5.2

Requisitos para obtenção do Seguro Defeso

Para fazer jus ao seguro defeso, o pescador deve preencher alguns
requisitos específicos, dentre os quais, ter registro no RGP, com situação
cadastral ativa decorrente de licença concedida, emitido pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na condição de pescador profissional
artesanal, classificado como pescador com antecedência mínima de 01 ano
contado da data de requerimento do benefício. Além disso, os demais
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requisitos são a condição de segurado especial no INSS, não estar em gozo
de nenhum benefício de prestação continuada da Previdência Social ou da
Assistência Social, exceto auxílio-acidente ou pensão por morte.
O pescador que solicita o seguro defeso deve ainda comprovar o
exercício profissional da atividade de pesca artesanal objeto do defeso e que
se dedicou à pesca, em caráter ininterrupto, durante o período
compreendido entre o defeso anterior e o em curso. E não ter vínculo de
emprego ou outra relação de trabalho e fonte de renda diversa da decorrente
da atividade pesqueira.
4

DISPOSIÇÕES GERAIS

Apesar de haver várias subespécies de seguro desemprego bem como
diversas leis e atos normativos esparsos sobre os assuntos, todos os seguros
ante mencionados advêm da mesma fonte pagadora e tem o mesmo intuito
protetivo. Nesse sentido, analisaremos situações que se aplicam
indistintamente a todos os seguros desempregos, e que encontram sua
maior fonte na Lei n. 7.998/90.
4.1.1

Suspensão e cancelamento do Seguro

O benefício do seguro é temporário conforme já salientado em linhas
ulteriores, mas no decorrer da usufruição do seguro pode ocorrer situações
que irão suspender o pagamento deste, o qual poderá ser retomado, o art.
7º da Lei 7988/90[13] trata das hipóteses de suspensão.
Há ainda casos de cancelamento do seguro desemprego, em que o
benefício irá ser definitivamente cessado ao contrário do que ocorre com a
suspensão, vejamos o que diz o art.8º da Lei nº 7.998/90[14].
Tais hipóteses aplicam-se a todas as modalidades de seguro, mas há
disposições especiais para o seguro bolsa qualificação e o seguro
desemprego. Quanto à bolsa qualificação mais uma hipótese de suspensão,
subscrita no art.8º da mesma lei, consiste na ocorrência de rescisão do
contrato e outra hipótese de cancelamento especifica para esse benefício diz
respeito ao fim da suspensão do contrato e retorno ao trabalho.
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Já para o pescador artesanal o benefício será cancelado, nos termos do
art.4º da Lei nº 10.799/03 ainda nas hipóteses de início de atividade
remunerada e início de percepção de outra renda, desrespeito ao período de
defeso ou a quaisquer proibições estabelecidas em normas de defeso; bem
como a obtenção de renda proveniente da pesca de espécie alternativa não
contemplada no ato que fixar o período de defeso.
4.1.2

Recebimento do Seguro por terceiros
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O seguro desemprego é benefício pessoal e intransferível, sendo devido
apenas ao beneficiário que preencha os requisitos elencados em lei, no
entanto, há situações excepcionais elencadas na Resolução nº 467 de 21
dedezembrode2005 do CODEFAT que autorizam o recebimento por
terceiros.[15]
4.1.3

Forma de Cálculo da parcela do seguro desemprego
Aqui há uma disparidade entre os seguros recebidos pelo trabalhador
formal e na forma de bolsa qualificação e os demais seguros.
Inexplicavelmente, o trabalhador
5 formal poderá receber acima do salário
mínimo, diferentemente dos demais conforme apontado pela legislação[16].
Ressalte-se que o salário mínimo, redundantemente, é o mínimo a ser
recebido pelos beneficiários do seguro, conforme estabelece §2º do art. 5º
da lei nº 7.998/90, que regula o Programa do Seguro-Desemprego[17].
Para descobrir o valor devido ao trabalhador formal o cálculo envolve
a média das três ultimas remunerações recebidas que sendo até o montante
de R$ 1.480,25 multiplica-se pelo percentual de 0.8 (80%) para, então, se
chegar a parcela devida. De outro modo, se a média for maior que R$
1.480,25 até o valor de 2.467,33 deve se multiplicar por 0.5(50%). Já a média
dos três últimos salários que ultrapasse o valor de R$2.467,33 terá a parcela
do seguro fixada em R$ 1.677,74, invariavelmente. Os valores acima
mencionados referem-se ao ano vigente de 2018 conforme dados do
Ministério do Trabalho e Emprego[18].
Importa esclarecer que a remuneração, após a Lei 13.467 de 13 de julho
de 2017 que alterou substancialmente o Decreto Lei 5.452 de 1943 – a CLT,
é composta pelas seguintes parcelas salariais na esteira do que consta no rol
do art.457, caput e §1º e §2º da Consolidação das Leis do Trabalho:
a) Comissões;
b) Percentagens;
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5

c) Gratificações
d) Gorjetas
e) Adicionais
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme se extrai do presente estudo o Seguro desemprego tem
papel fundamental na vida do trabalhador que sem emprego encontra
dificuldades no momento de buscar outro labor e sem condições financeiras
para se manter enquanto não ocorre uma nova colocação no mercado de
trabalho.
Nesse sentido, apesar de todas as críticas e dificuldades de mantê-lo
diante da alta da taxa de desemprego, é certo que o benefício é essencial
para a manutenção temporária de quem está desempregado sem que tenha
contribuído para tal situação.
Assim sendo, ao concluirmos a pesquisa observamos o quanto é
importante dissertar sobre este tema, pois, é de grande relevância para o
enriquecimento de nosso conhecimento, por se tratar de um assunto atual e
muito presente no nosso cotidiano, sendo primordial o seu estudo dentro do
ramo do Direito do Trabalho.
REFERÊNCIAS
AMADO, Frederico Augusto de Trindade. Curso de Direito e Processo
Previdenciário.9. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017
AGUIAR, Leonardo. Livro de Direito Previdenciario. Disponivel em:
direitoprevidenciario.com/>. Acesso em 13/11/18.
BRASIL. Advocacia Geral da União. Disponivel em
/detalhe/257087>. Acesso em 18/11/2018.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do
Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.
BRASIL. Constituição(1946)Constituição do Brasil de 18 De setembro
De 1946. Disponivel em:
m> Acesso em 20/11/2018.
170
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591576

www.conteudojuridico.com.br

BRASIL. Decreto-lei nº 2.284, de 10 de março de 1986. Disponivel em
www.planalto.gov.br/cciVil_03/Decreto-Lei/Del2284.htm> . Acesso em
20/11/2018.
BRASIL. Decreto-Lei 8.424 de 31 de março de 2015. Disponível em:<
http://

Boletim Conteúdo Jurídico n. 886 de 29/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Decreto/D8424.htm>. Acesso em 20/11/2018.
BRASIL. Decreto nº 8.425 de 31 de março de 2015. Disponível
em:<http://www
.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/Decreto/D8425.htm>. Acesso em 19/11/2018.
BRASIL. Decreto-lei n.º 5.452 de 1º de maio de 1943, Consolidação
das Leis do Trabalho. Disponível em:. Acesso em 18/11/2018.
BRASIL. Decreto-lei nº 89675 de 23 de janeiro de 2017. Disponível
em:< http://ww
w.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D8967.htm<
Acesso em 19/11/2018.
BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 72 de 02 de
abril de 2013. Disponível em:
c/emc72.htm/>.Acesso em 12 de novembro de 2018.
BRASIL. Lei nº 7.998 de 11 de janeiro de 1990. Disponível em: <
http://www.plana
lto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7998.htm>. Acesso em 19/11/2018.
BRASIL. Lei nº 8.213 de 18 de julho de 2000. Disponível em:
.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm>. Acesso em 21/11/2018.
BRASIL. Lei nº 10.779 de 25 de novembro de 2003. Disponível em <
http://www.p
lanalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.779.htm> Acesso em 17/11/2018.
BRASIL. Lei nº 10.208 de 23 de março de 2001. Disponível em
171
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591576

www.conteudojuridico.com.br

lanalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10208.htm>
17/11/2018.

Acesso

em

BRASIL. Lei Complementar nº 150 de 1 de junho de 2015. Disponível
em:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 886 de 29/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp150.htm>.
12/112018.

Acesso

em

BRASIL. Ministério do Trabalho. Disponível em:
BRASIL. Resolução nº 467 de 21 de dezembro de 2005. Disponível em:
portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/seguro-desemprego2/legislacao/resolucoes-seguro-desemprego/>. Acesso em 22/11/2018
BRASIL. Resolução nº 591 de 11 de fevereiro de 2009. Disponível em:.
Acesso em: 12/11/2018.
BRASIL. Resolução nº 754 de 26 de agosto de 2015. Disponível em:
trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/MTE/Resol/Res_754_15.html>.Ace
sso em: 12 de novembro de 2018.
JUNIOR, Jose Cairo. Curso de Direito do Trabalho. 13ºed. Salvador: Ed
JusPod
ivm, 2017, pag. 771.
MACHADO, Costa ; ZAINAGHI, Domingos Savio. CLT interpretada:
artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 8 ed. Sao Paulo: Manole, 2017.
MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho: relações individuais,
sindicais e coletivas do trabalho. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 9 ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2018.
NOTAS:
172
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591576

www.conteudojuridico.com.br

[1] Art. 10 - É instituído o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, destinado ao custeio do
Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do abono salarial e ao
financiamento de programas de educação profissional e tecnológica e de
desenvolvimento econômico.
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[2] Art. 15 - Compete aos Bancos Oficiais Federais o pagamento das
despesas relativas ao Programa do Seguro-Desemprego e ao abono salarial
conforme normas a serem definidas pelos gestores do FAT.
[3] Art. 201 - A previdência social será organizada sob a forma de regime
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da
lei, a:
III- proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário
[4] BRASIL. Advocacia Geral da União. Disponível em:
>. Acesso em 18/11/2018.

5

[5] Art. 29 - A Carteira de Trabalho e Previdência Social será
obrigatoriamente apresentada, contra recibo, pelo trabalhador ao
empregador que o admitir, o qual terá o prazo de quarenta e oito horas para
nela anotar, especificamente, a data de admissão, a remuneração e as
condições especiais, se houver, sendo facultada a adoção de sistema manual,
mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo
Ministério do Trabalho.
§ 1º As anotações concernentes à remuneração devem especificar o
salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou
em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta.
§ 2º - As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social serão
feitas:
a) na data-base;
b) a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador;
c) no caso de rescisão contratual; ou
d) necessidade de comprovação perante a Previdência Social.
§ 3º - A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo
acarretará a lavratura do auto de infração, pelo Fiscal do Trabalho, que
deverá, de ofício, comunicar a falta de anotação ao órgão competente, para
o fim de instaurar o processo de anotação.
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§ 4o É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à
conduta do empregado em sua Carteira de Trabalho e Previdência
Social.
§ 5o O descumprimento do disposto no § 4o deste artigo submeterá o
empregador ao pagamento de multa prevista no art. 52 deste Capítulo.
[6] § 1º Caberá às Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego,
após homologar a Convenção ou o acordo coletivo, acompanhar a execução
dos cursos e fiscalizar a concessão do benefício de que trata o caput do art.
1º desta Resolução.
§ 2º O benefício bolsa de qualificação profissional poderá ser requerido
nos postos de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego.
[7] As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional:
Artigo único. O parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação: "Art. 7º(...)
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores
domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as
condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento
das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de
trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e
XXVIII, bem como a sua integração à previdência social."
[8] Art. 1º - Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que
presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de
finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas,
por mais de 2 (dois) dias por semana, aplica-se o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. É vedada a contratação de menor de 18 (dezoito) anos
para desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção nº
182, de 1999, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e com o
Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008.
[9] Art. 26 - O empregado doméstico que for dispensado sem justa
causa fará jus ao benefício do seguro-desemprego, na forma da Lei no 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, no valor de 1 (um) salário-mínimo, por período
máximo de 3 (três) meses, de forma contínua ou alternada.
[10] Art. 11 - São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas:
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VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural
ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou
em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros, na condição de:
b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão
habitual ou principal meio de vida; e
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[11] §14.Considera-se pescador artesanal aquele que, individualmente
ou em regime de economia familiar, faz da pesca sua profissão habitual ou
meio principal de vida, desde que:
I-não utilize embarcação; ou II-utilize embarcação de pequeno porte,
nos termos da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009.
[12] Art. 3º - As pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras,
e os proprietários ou responsáveis pelas embarcações de pesca deverão
solicitar, ao Ministério da Pesca e Aquicultura, a inscrição no RGP em uma
das categorias previstas no art. 2º e a concessão de autorização, permissão
ou licença para exercer atividade pesqueira no Brasil.
§ 1º Ficam dispensados da 5inscrição de que trata o caput:
I - pescadoras e pescadores de subsistência que praticam a atividade de
pesca com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e que
utilizem petrechos previstos em legislação específica;
II - pescadoras e pescadores amadores que utilizem linha de mão ou
caniço simples; e
III - índias e índios que pratiquem a atividade pesqueira para
subsistência.
§ 7º Os pescadores e as pescadoras de que trata o § 1º do art. 3º do
Decreto nº 8.425, de 2015, não farão jus ao benefício de seguro-desemprego
durante o período de defeso.
[13] Art. 7º - O pagamento do benefício do seguro-desemprego será
suspenso nas seguintes situações:
I - admissão do trabalhador em novo emprego;
II - início de percepção de benefício de prestação continuada da
Previdência Social, exceto o auxílio-acidente, o auxílio suplementar e o abono
de permanência em serviço;
III - início de percepção de auxílio-desemprego.
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IV - recusa injustificada por parte do trabalhador desempregado em
participar de ações de recolocação de emprego, conforme regulamentação
do Codefat.
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[14] Art. 8º - O benefício do seguro-desemprego será cancelado:
I - pela recusa por parte do trabalhador desempregado de outro
emprego condizente com sua qualificação registrada ou declarada e com sua
remuneração anterior;
II - por comprovação de falsidade na prestação das informações
necessárias à habilitação
III - por comprovação de fraude visando à percepção indevida do
benefício do seguro-desemprego; ou
IV - por morte do segurado.

[15] Art. 11. O benefício Seguro-Desemprego é direito pessoal e
intransferível, nos termos da Lei nº 7.998/1990, e será pago diretamente ao
beneficiário, salvo em caso de morte do segurado, ausência, moléstia
contagiosa e beneficiário preso, observadas as seguintes condições:
I - morte do segurado, quando serão pagas parcelas vencidas até a data
do óbito, aos sucessores, mediante apresentação de Alvará Judicial;
II - grave moléstia do segurado, comprovada pela perícia médica do
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, quando serão pagas parcelas
vencidas ao seu curador legalmente designado ou representante legal,
mediante apresentação de Mandato outorgado por instrumento público,
com finalidade específica para o benefício a ser recebido;
III - moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, devidamente
comprovada mediante perícia médica do Instituto Nacional de Seguridade
Social – INSS, quando serão pagas parcelas vencidas a procurador designado
em instrumento público, com poderes específicos para receber o benefício;
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IV - ausência civil, quando serão pagas parcelas vencidas ao curador
designado pelo Juiz, mediante certidão judicial de nomeação do curador
habilitado à prática do ato;
V - beneficiário preso, impossibilitado de comparecer pessoalmente à
instituição financeira responsável pelo pagamento, quando as parcelas
vencidas serão pagas por meio de instrumento público com poderes
específicos para o ato.
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[16] O seguro desemprego do empregado doméstico, do trabalhador
resgatado bem como pescador artesanal serão pagos, obrigatoriamente, o
valor de um salário mínimo conforme dispõem, respetivamente, o art. 26 da
LC 150/2015, art. 2º -C da lei 7.998/90 e art. 1º da Lei nº 10.799/03.
[17] Art. 5º - O valor do benefício será fixado em Bônus do Tesouro
Nacional (BTN), devendo ser calculado segundo 3 (três) faixas salariais,
observados os seguintes critérios:
§ 2º - O valor do benefício não poderá ser inferior ao valor do salário
5
mínimo.
[18] BRASIL. Ministério Do Trabalho. Disponível em
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Resumo: Este artigo tem por objetivo fazer uma análise do sistema
educacional brasileiro. Dentro do rol dos direitos humanos fundamentais
encontra-se o direito à educação, amparado por normas nacionais e
internacionais. Trata-se de um direito fundamental, porque inclui um
processo de desenvolvimento individual próprio à condição humana.
Palavras-chave: Sistema. Educacional. Brasileiro.
Abstract: This article aims to make an analysis of the Brazilian educational
system. Within the list of fundamental human rights is the right to education,
supported by national and international norms. It is a fundamental right
because it includes a process of individual development proper to the human
condition.
Keywords: System. Educational. Brazilian.
Resumen: Este artículo tiene por objetivo hacer un análisis del sistema
educativo brasileño. Dentro del rol de los derechos humanos fundamentales
se encuentra el derecho a la educación, amparado por normas nacionales e
internacionales. Se trata de un derecho fundamental, porque incluye un
proceso de desarrollo individual propio a la condición humana.
Palabras clave: Sistema. Educativo. Brasileño.
Sumário: Introdução. 2. Desenvolvimento. 3. O direito à educação na
Constituição de 1988. Conclusão. Referências.

Introdução
O Direito à educação é parte de um conjunto de direitos chamados de
direitos sociais, que têm como inspiração o valor da igualdade entre as
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pessoas. No Brasil este direito apenas foi reconhecido na Constituição
Federal de 1988, antes disso o Estado não tinha a obrigação formal de
garantir a educação de qualidade a todos os brasileiros, o ensino público era
tratado como uma assistência, um amparo dado àqueles que não podiam
pagar. Dentro do rol dos direitos humanos fundamentais encontra-se o
direito à educação, amparado por normas nacionais e internacionais. Tratase de um direito fundamental, porque inclui um processo de
desenvolvimento individual próprio à condição humana.
Dentro do rol dos direitos humanos fundamentais encontra-se o direito
à educação, amparado por normas nacionais e internacionais. Trata-se de um
direito fundamental, porque inclui um processo de desenvolvimento
individual próprio à condição humana. Além dessa perspectiva individual,
este direito deve ser visto, sobretudo, de forma coletiva, como um direito a
uma política educacional, a ações afirmativas do Estado que ofereçam à
sociedade instrumentos para alcançar seus fins.
O Poder Público, como um5dos responsáveis pelo fomento à educação,
deve promover ações não só no âmbito de elaboração de políticas públicas
(executivo), no âmbito de elaboração de leis (legislativo), mas também
exercendo o papel de protetor e fiscalizador desse direito (judiciário).
As diversas instituições do poder público cumprem papéis importantes
na garantia dos direitos dos cidadãos. Num país marcado por desigualdades
como o Brasil, onde a distribuição de direitos espelha essa desigualdade,
garantir o direito à educação é, sem dúvida, uma prioridade e um passo
fundamental na consolidação da cidadania. A educação é uma competência
comum a todos os entes federados que formam o Estado brasileiro. É um
direito público subjetivo de todos.
2 Desenvolvimento
O Relatório “Um Ajuste Justo: Análise da eficiência e equidade do gasto
público no Brasil”, do Banco Mundial de 21 de novembro de 2017 nas páginas
121 a 138, trata da educação no Brasil.
As crescentes despesas públicas e a queda nos números de matrículas
públicas resultam em um maior gasto por estudante e em razões aluno179
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professor ineficientes. Para municípios mais ricos a eficiência é ainda mais
baixa dada a transição demográfica mais acelerada, o que resulta em uma
redução mais rápida do número de alunos na rede pública. A obrigatoriedade
constitucional de se gastar 25 por cento das receitas tributárias em educação
contribui para que tais municípios aumentem os gastos por aluno de forma
mais acelerada. Esse gasto adicional nem sempre se traduz em maior
aprendizado, o gera ineficiências. Além de uma razão aluno-professor
relativamente baixa, o sistema público de educação no Brasil é caracterizado
por baixa qualidade dos professores e pelos altos índices de reprovação.
Todos esses fatores levam a ineficiências significativas. Se todos os
municípios e estados fossem capazes de emular as redes escolares mais
eficientes, seria possível melhorar o desempenho (em termos de níveis de
aprovação e rendimento estudantil) em 40% no ensino fundamental e 18%
no ensino médio, mantendo o mesmo nível de despesas públicas. Em vez
disso, o Brasil está gastando 62% mais do que precisaria para atingir o
desempenho atualmente observado em escolas públicas, o que corresponde
a quase 1% do PIB. Os gastos públicos com o ensino superior também são
altamente ineficientes, e quase 50% dos recursos poderiam ser
economizados. Os gastos públicos com ensino fundamental e médio são
progressivos, mas os gastos com o ensino superior são altamente
regressivos. Isso indica a necessidade de introduzir o pagamento de
mensalidades em universidades públicas para as famílias mais ricas e de
direcionar melhor o acesso ao financiamento estudantil para o ensino
superior (programa FIES).
Os gastos públicos com educação são divididos entre os três níveis de
governo. Os gastos do Governo Federal na sua maioria vão para o ensino
superior. No Brasil, os municípios são responsáveis pela maior parte das
escolas de ensino fundamental (1° ao 9° ano), ao passo que a
responsabilidade pelo ensino médio cabe aos estados. Todavia, o Governo
Federal transfere recursos aos sistemas educacionais subnacionais por meio
de repasses orçamentários. O Governo Federal também financia as
universidades públicas e os programas de educação e formação técnica e
profissional. Uma crescente parcela das despesas federais com educação está
ligada à assistência financeira oferecida a estudantes que frequentam
instituições privadas de ensino superior.
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As despesas públicas com educação vêm crescendo rapidamente nos
últimos anos, acima dos níveis observados em países pares. Em 2014, após
uma década de rápido crescimento, as despesas com educação chegaram a
6% do PIB. Já em 2010, os gastos com educação no Brasil eram superiores à
média dos países da OCDE (5,5%), do BRICS (5,1%) e da América Latina
(4,6%). As despesas públicas com todos os níveis educacionais aumentaram
a uma taxa real de 5,3% ao ano entre 2000 e 2014.
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O crescimento dos gastos ocorreu em todas as áreas, mas a educação
infantil e o ensino médio observaram os índices de crescimento mais altos. O
gasto por aluno cresceu ainda mais rapidamente (10,1% ao ano em termos
reais), pois o número de estudantes nas escolas públicas de ensino
fundamental e médio diminuiu na década de 2000 devido a mudanças
demográficas e à migração para instituições privadas. Em relação ao PIB per
capita, o gasto por aluno no ensino fundamental quase dobrou, passando de
11,9% do PIB per capita em 2002 para 21,8% em 2014.
As despesas com ensino superior
aumentaram rapidamente ao longo
5
da última década. As matrículas no ensino superior triplicaram no Brasil nos
últimos 15 anos, e as instituições privadas tiverem um papel fundamental
nesse processo. As universidades públicas representam 25% das matrículas,
sendo que as universidades federais equivalem a 15% do total. Em 2015, o
Governo Federal gastou aproximadamente 0,7% do PIB com o ensino
superior, principalmente por meio de transferências a universidades federais
e empréstimos estudantis (por meio do programa FIES, em
particular).
Os recursos públicos alocados às 63 universidades federais
brasileiras correspondiam a cerca de 0,5% do PIB em 2015. Desde 2010, o
orçamento federal alocado às universidades federais tem observado um
crescimento anual médio de 12% em termos nominais, ou 7% em termos
reais. Considerando o crescimento anual de 2% nas matrículas, isso
representa um aumento anual real de 5% no gasto por aluno das
universidades federais.
O gasto médio por aluno no ensino superior não é alto, mas é
consideravelmente elevado nas universidades e institutos federais. Em 2012,
o gasto por aluno no ensino superior equivalia, aproximadamente, a 38% da
média dos países da OCDE, o que está um pouco acima de países
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comparáveis em termos regionais e estruturais. O nível de gasto por aluno é
comparável a outros países por meio do controle do PIB per capita. Se
considerarmos somente as instituições públicas, no entanto, o nível de gasto
por aluno é próximo ao verificado em países que possuem o dobro do PIB
per capita do Brasil, e muito superior ao de vários países da OCDE, tais como
Itália e Espanha. Além do mais, alunos nas universidades públicas brasileiras
em média custam de duas a três vezes mais do que alunos matriculados em
universidades privadas. Apesar desse custo por aluno bem mais elevado, em
média o valor agregado das universidades públicas é semelhante ao valor
agregado das universidades privadas.
Os resultados de educação melhoraram no Brasil, mas permanecem
baixo ao se considerar o drástico aumento dos gastos. Apesar dos avanços
significativos em acesso, conclusão e aprendizagem no sistema educacional
brasileiro nas duas últimas décadas, a qualidade do ensino ainda é bem baixa.
O Brasil obteve melhoras significativas na prova de matemática do PISA
(Programa Internacional de Avaliação de Estudantes). A nota média brasileira
passou de 68% para 79% da média da OCDE entre 2002 e 2012. Contudo,
desde então, os resultados caíram para 77% em 2015 (o mesmo nível de
2009). Quando se controla pelo nível de gasto por aluno, os resultados do
PISA ainda são decepcionantes. O desempenho brasileiro medido pela prova
de matemática do PISA em 2012 foi somente 83% do esperado para países
com o mesmo nível de gasto por aluno. Países como a Colômbia e a
Indonésia, por exemplo, atingiram pontuações semelhantes no PISA
gastando bem menos por aluno. Já países como Chile, México e Turquia
gastam valores similares ao Brasil e obtêm melhores resultados.
A ineficiência do gasto em educação básica no Brasil é elevada e vêm
aumentando. Uma Análise Envoltória de Dados (DEA) com dados do PISA da
OCDE sobre educação no Brasil e em outros países latino-americanos
demonstra que as escolas brasileiras são relativamente ineficientes no uso de
recursos (DEA orientada a insumos). Ademais, a ineficiência média aumentou
de cerca de 45% em 2006 para 55% em 2012. Embora os gastos por aluno
tenham aumentado, a maioria das escolas não conseguiu melhorar o
desempenho, o que resultou em menor produtividade geral. A eficiência e o
desempenho estão correlacionados: as escolas com os melhores resultados
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são, também, as mais eficientes. Os 25% de escolas com o melhor
desempenho são, na média, 20% mais eficientes que as escolas no segundo
quartil. Embora os fatores que causam um melhor desempenho escolar
sejam, em grande parte, idiossincráticos e estejam relacionados à gestão
escolar, escolas maiores, escolas urbanas e escolas privadas tendem a
apresentar resultados melhores de desempenho e, também, de eficiência.
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O baixo desempenho do sistema educacional brasileiro reflete-se nas
altas taxas de reprovação e evasão escolar, apesar das baixas e decrescentes
razões aluno-professor. Mais de 35% dos alunos repetiram pelo menos um
ano no ensino fundamental e médio, comparados a menos de 15% na OCDE
e em países estruturalmente comparáveis, como a Turquia e a Rússia. As taxas
de evasão escolar também são altíssimas (26%) em comparação com a OCDE
(4%) e países comparáveis da região (14%). Isso ocorre apesar de o Brasil ter
uma razão aluno-professor relativamente baixa. Na verdade, a razão média
aluno-professor vem diminuindo porque a população de alunos no ensino
público está em queda. Em 2014, a razão aluno-professor era 23 no ensino
fundamental I, e 19 no ensino fundamental
II. Esses valores estão acima da
5
média da OCDE (15 e 13, respectivamente), mas um pouco abaixo da média
de países estruturalmente comparáveis (25 e 22 para o ensino fundamental I
e ensino fundamental II, respectivamente) (OCDE, 2014).
O baixo índice de conclusão do ensino médio é outro indicador do
baixo desempenho do sistema educacional. Os estudantes concluem o
ensino médio aos 19 anos, em média, o que está um pouco acima da média
de países comparáveis regionais e estruturais. No entanto, os altos índices de
reprovação e evasão escolar observados no Brasil resultam em um percentual
surpreendentemente alto de alunos que não concluem o ensino médio antes
dos 25 anos de idade. Isso parece ser a principal causa dos altos custos por
formando do ensino médio no Brasil, que são bem mais elevados que em
qualquer outro país da américa latina.
A alta defasagem escolar tem início no ensino fundamental e prossegue
até o ensino superior, o que resulta em um alto custo médio para formar um
aluno. O Brasil possui uma taxa bruta de matrículas no ensino superior de
42%, muito acima da taxa líquida correspondente, que é 16%. Isso indica que
mais da metade dos estudantes brasileiros de ensino superior já deveriam ter
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concluído o curso. As reprovações não somente são custosas, mas também
refletem a falta de apoio dirigido aos alunos com desempenho mais fraco –
geralmente de famílias desfavorecidas.
A baixa qualidade dos professores é o principal fator restringindo a
qualidade da educação. O magistério permanece uma profissão
desprestigiada. Os requisitos para ingresso em cursos de licenciatura são
fracos e a formação é de baixa qualidade. É além da pouca seletividade na
contratação de professores para os sistemas educacionais estaduais e
municipais, os salários não são vinculados do desempenho. A mudança desse
paradigma exigirá reformas coordenadas de políticas públicas nas esferas
federal, estadual e municipal. As tendências demográficas, no entanto,
oferecerão uma grande oportunidade para elevar o nível dos professores e
da qualidade da educação ao longo da próxima década, pois estima-se que
a população em idade escolar diminua em 25% entre 2010 e 2025. Isso, aliado
a um grande número de professores que irão se aposentar nos próximos
anos, permitirá uma maior seleção na contratação de um número menor de
professores que serão necessários para substituir os que estarão se
aposentando.
O piso salarial dos professores brasileiros está em linha com o que é
pago em outros países com renda per capita similar. No entanto, os salários
dos professores no Brasil aumentam rapidamente após o início da carreira.
Devido às promoções automáticas baseadas nos anos de serviço e da
participação em programas de formação, em 15 anos de carreira os salários
se tornam duas a três vezes superiores ao salário inicial, em termos reais. Essa
evolução supera significativamente a maioria dos países no mundo. Além
disso, vale destacar que os professores brasileiros têm direito a planos
previdenciários relativamente generosos quando comparado a outros países
da OCDE. Essa generosidade dos benefícios previdenciários é muito superior
aos padrões internacionais. Enquanto professores do ensino básico recebem
salários equivalente em linha com países de renda similar, os salários dos
professores universitários parecem estar acima de vários países com renda
per capita maior.
Uma comparação do desempenho de vários municípios brasileiros
indica a possibilidade de uma economia equivalente a 1% do PIB se todos os
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municípios emulassem os municípios que estão na fronteira de desempenho.
A alta variação de desempenho entre os municípios reflete, em parte, a
diversidade do Brasil, mas também sinaliza a existência de ineficiências
significativas. Foi realizada uma análise DEA comparando o desempenho com
base nas pontuações do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) e nos gastos com educação em nível municipal e estadual. Em média,
a variação das despesas dos municípios e estados somente explica 11% do
desempenho no IDEB, o que indica que boas práticas gerenciais têm um
impacto importante no resultado. Se todas as escolas conseguissem se
equiparar às mais eficientes, o desempenho melhoraria em 40% no ensino
fundamental e 18% no ensino médio. Em vez disso, o Brasil gasta 62% a mais
do que o necessário para o desempenho observado. Isso corresponde a R$
56 bilhões (ou quase 1% do PIB). Desse total, R$ 27 bilhões e R$ 15 bilhões
poderiam ser economizados, respectivamente, nas esferas municipal e
estadual do ensino fundamental, e R$ 15 bilhões, no ensino médio estadual.
Há escopo para melhorar o desempenho por meio do aumento das
despesas no Norte e Nordeste, ao
5 passo que o espaço para economia é maior
nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste. Os municípios e estados do Norte e
Nordeste tendem a ser mais eficientes, e recursos adicionais teriam um
impacto maior nessas regiões. Na verdade, a redução dos gastos nessas
regiões poderia afetar negativamente o desempenho. Para as escolas nos
estados e municípios das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste que gastam
mais por aluno, a redução dos gastos não parece pôr em risco os resultados.
Essas tendem a ser menos eficientes e poderiam se beneficiar mais com
melhoras na gestão.
A ineficiência dos ensinos fundamental e médio está principalmente
relacionada ao número excessivo de professores. Aproximadamente 39% da
ineficiência dos gastos brasileiros com educação estão associados às baixas
razões aluno-professor (RAP). Se todas as escolas atingissem a fronteira de
desempenho, o Brasil poderia aumentar o número de estudantes por
professor em 33% no ensino fundamental e em 41% no ensino médio.
Alternativamente, a redução do número de professores com base no número
atual de alunos representaria uma economia de aproximadamente R$ 22
bilhões (ou 0,33% do PIB), dos quais R$ 17 bilhões no ensino fundamental, e
R$ 5 bilhões no ensino médio. As baixas razões aluno-professor são um
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problema significativo no ensino fundamental nas regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste, onde mudanças demográficas estão causando a uma queda
rápida no número de alunos das redes públicas. Em grande parte, esse
problema poderia ser solucionado por meio da não reposição de parte dos
professores que estarão se aposentando em breve. A redução do número de
professores por meio da aposentadoria poderia ajustar as razões a níveis
eficientes no ensino fundamental até 2027 e, no ensino médio, até 2026.
Também é possível aumentar a eficiência fazendo com que os
professores dediquem mais tempo a atividades em sala de aula e reduzindo
o absenteísmo. Professores no Brasil dedicam uma parte do tempo em
atividades pouco produtivas. Em média, professores usam somente 65% de
seu tempo para ensinar, ao passo que, segundo melhores práticas
internacionais, o ideal seria 85%. Também é necessário reduzir o absenteísmo
entre os professores. Em São Paulo, por exemplo, o índice chega a 16% e, em
Pernambuco, a 10% (em comparação a 5% nos EUA). As ausências estão
relacionadas a fatores ambientais (trânsito, violência, calor, estresse), mas
também são causadas por leis permissivas que concedem licenças por muitos
motivos não verificáveis. Além disso, desvinculação entre desempenho,
estabilidade e remuneração, e mecanismos frágeis de monitoramento e
controle fazem com que professores tenham pouco incentivos a manter
frequência adequada. A literatura internacional oferece algumas possíveis
soluções: introdução de um bônus por frequência para os professores;
melhora dos mecanismos para registrar ausências e presenças; introdução e
aplicação de ameaças de demissão por absenteísmo excessivo; introdução
de benefícios vinculados à aposentadoria; e publicação de índices médios de
absenteísmo nos relatórios de desempenho das escolas.
A vinculação constitucional dos gastos em educação a 25 por cento das
receitas dos municípios também contribui para a ineficiência dos gastos.
Municípios mais ricos, com alta taxas de receita corrente liquida por aluno,
tendem a ser bem menos eficientes que municípios mais pobres. Logo, é
provável que para cumprir as regras constitucionais, muitos municípios ricos
sejam obrigados a gastar em itens que não necessariamente ampliem o
aprendizado. Isso é ainda mais preocupante dada a drástica transição
demográfica pela qual o país está passando. Com a rápida queda da taxa de
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fertilidade para menos de 1.8, o número de alunos vem caindo rapidamente
em muitos municípios, principalmente no Ensino Fundamental. Dado que
essa queda do número de alunos não está necessariamente associada a uma
queda das receitas correntes liquidas, isso implica que para cumprir a lei,
muitos municípios são obrigados a gastar mais e mais por aluno, mesmo
quando a receita se mantem constante. Além disso, esse gasto adicional
muitas vezes não é necessário, e logo não resulta em maior aprendizado. A
consequência é um aumento ainda maior da ineficiência.
No Brasil não faltam experiências positivas e inovadoras de como
melhorar a qualidade da educação com recursos limitados. Inovações na
gestão escolar no Estado do Ceará demonstraram como melhorar
significativamente os resultados de aprendizagem por meio de incentivos ao
desempenho. No Ceará, a distribuição da receita tributária estadual (o ICMS)
é baseada no índice de qualidade da educação de cada município. O Ceará
também realizou intervenções na aprendizagem dos alunos, tais como o
Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) e introduziu o fornecimento
aos professores de materiais de5 ensino e alfabetização pré-elaborados. No
Amazonas, os professores são avaliados pouco tempo após a sua
contratação, e somente os melhores são mantidos. Um curso online
obrigatório de duas horas e uma avaliação final é requisitos para todos os
professores durante seu estágio probatório. Os estados do Rio de Janeiro e
Pernambuco introduziram um bônus para os professores e funcionários com
base no desempenho das escolas. O Rio de Janeiro também eliminou a
nomeação política de coordenadores regionais e diretores de escolas, além
de introduzir uma avaliação de desempenho anual para diretores escolares e
regionais, e reuniões regulares para disseminar os resultados e dar destaque
às escolas com desempenho melhor. Todas essas experiências se mostraram
custo efetivas, não somente melhorando o desempenho dos alunos, mas
também aumentando a eficiência do gasto público em educação.
A grande maioria de brasileiros matriculados no ensino superior
estudam em universidades privadas. Em 2015, dos aproximadamente 8
milhões de estudantes universitários, apenas cerca de dois milhões estavam
em universidades públicas. A pequena minoria de estudantes que
frequentam universidades públicas no Brasil tende a ser de famílias mais ricas
que frequentaram escolas primárias e secundárias privadas. Ainda assim, o
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gasto por estudante nas universidades públicas no Brasil é
consideravelmente mais alto do que em outros países com PIB per capita
similar.
Em média, um estudante em universidades públicas no Brasil custa de
duas a três vezes mais que estudantes em universidades privadas. Entre 2013
e 2015, o custo médio anual por estudante em universidades privadas sem e
com fins lucrativos foi de aproximadamente R$ 12.600 e R$ 14.850,
respectivamente. Em universidades federais, a média foi de R$ 40.900.
Universidades públicas estaduais custam menos do que as federais, mas
ainda são muito mais caras do que as privadas, custando aproximadamente
de R$ 32.200. O custo por aluno dos institutos federais, a maior parte fundada
desde 2008, é de aproximadamente R$ 27.850.
Enquanto estudantes de universidades públicas tendem a apresentar
melhor desempenho em exames padronizados, o valor adicionado das
universidades privadas parece ser semelhante ao das universidades privadas.
A pontuação média do ENADE para universidades públicas é maior do que
para as privadas. No entanto, estudantes que entram nas universidades
públicas tendem a já terem atingido um maior nível de aprendizado antes
mesmo de iniciar os estudos. Por isso, a métrica mais relevante para se
mensurar o valor adicionado é comparar a pontuação obtida com a
pontuação esperada pré-universidade. Para os cursos de ciências exatas,
universidades privadas tendem a adicionar tanto valor quanto as
universidades públicas. Para as matérias de humanas, universidades privadas
parecem adicionar mais valor, exceto pelos Institutos Federais. Para as
ciências biológicas, Institutos Federais e universidades estaduais adicionam o
maior valor; e universidades federais adicionam por volta do mesmo valor
por estudante do que universidades privadas sem fins lucrativos, no entanto,
elas custam cerca de três vezes mais.
As universidades privadas Brasileiras tendem a ser mais custo eficientes
do que as públicas. Uma análise com metodologia DEA comparando o custo
por estudante com o índice de valor adicionado do ENADE estima que
universidades públicas são na média apenas 79% custo eficientes. Isto é, seria
possível obter o mesmo desempenho com cerca de 20% a menos de
recursos. Universidades privadas sem e com fins lucrativos apresentam
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eficiência média de 88% e 86%, respectivamente. Nossas estimações indicam
que ao se tornarem mais eficientes, universidades e institutos federais
poderiam economizar aproximadamente R$ 10.5 bilhões por ano e ainda
assim adicionar o mesmo valor que adicionam atualmente. Universidades
estaduais poderiam economizar cerca de R$ 2.7 bilhões por ano.
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Os gastos públicos com o ensino fundamental e o ensino médio
beneficiam os pobres mais que os ricos. Como os pobres dependem mais da
rede de escolas públicas, os gastos públicos com o ensino fundamental I, em
particular, são progressivos. Mais de 60% dos gastos com o ensino
fundamental I beneficiam os 40% inferiores da distribuição de renda. Os
gastos públicos com o ensino fundamental II, o ensino médio e a educação
pré-escolar também são progressivos, embora um pouco menos, pois os
mais pobres têm menos acesso a esses serviços. Nesse caso, os 40% mais
pobres beneficiam-se de cerca de 50% dos gastos totais.
No entanto, os gastos com o ensino superior são muito regressivos. O
ensino superior público recebe 5a maior parte do financiamento por aluno
(aproximadamente US$ 5 mil em PPC). Embora as matrículas no ensino
superior venham subindo rapidamente no Brasil, o acesso a esse nível de
ensino permanece altamente injusto. Em 2002, nenhum estudante
universitário fazia parte dos 20% mais pobres da população e somente 4%
integravam o grupo dos 40% mais pobres. Em 2015, aproximadamente 15%
dos estudantes do ensino superior estavam no grupo dos 40% mais pobres.
Os gastos públicos com o ensino superior beneficiam majoritariamente os
estudantes das famílias mais ricas. Em particular, as universidades federais
são totalmente custeadas pelo Governo Federal e não cobram pelo ensino.
No entanto, somente 20% dos estudantes fazem parte dos 40% mais pobres
da população, ao passo que 65% integram o grupo dos 40% mais ricos. Tal
injustiça é agravada pelo fato de o acesso às universidades públicas ser
regido por um exame de admissão muito concorrido. Os estudantes de
famílias mais ricas têm condições financeiras para pagar professores
particulares, ou frequentar os ensinos fundamental e médio em escolas
privadas, que oferecem uma melhor preparação para tais exames de
admissão. Estudantes de famílias mais pobres, por outro lado, têm muito
menos chances de ingressarem em universidades públicas.
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A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) é uma organização internacional de 35 países que aceitam os
princípios da democracia representativa e da economia de livre mercado, que
procura fornecer uma plataforma para comparar políticas económicas,
solucionar problemas comuns e coordenar políticas domésticas e
internacionais. A maioria dos membros da OCDE é composta por economias
com um elevado PIB per capita e Índice de Desenvolvimento Humano e são
considerados países desenvolvidos.
Teve origem em 1948 como a Organização para a Cooperação
Económica (OECE), liderada por Robert Marjolin da França, para ajudar a gerir
o Plano Marshall para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra
Mundial. Posteriormente, a sua filiação foi estendida a estados não-europeus.
Em 1961, a Convenção sobre a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico reformou a OECE e deu lugar à Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.
A sede da OCDE é localizada no Château de la Muette em Paris, França.
O Relatório “Education at a Glance” de 2017, da OCDE, suscita a
oportunidade para uma reflexão sobre os desafios do Ensino Superior no
Brasil.
O primeiro deles é entender a missão do Ensino Superior. No Brasil, ele
é principalmente um instrumento de formação profissional. O modelo
possivelmente foi adequado para a primeira metade do século XX, mas já
não corresponde ao avanço das economias e tecnologias.
A tendência, nos países mais avançados, é dividir o Ensino Superior em
duas partes. A primeira é de formação geral, onde as pessoas aprendem a
pensar com profundidade. Quanto mais rigorosos, mais “generalistas” e
menos aplicados, mais importantes se tornam esses cursos em uma
sociedade em que não sabemos como serão os empregos do futuro. Cabe
registar que uma pequena parcela do ensino superior, em países
desenvolvidos, está voltada para a formação de tecnólogos, em cursos de
curta duração. Na segunda parte do Ensino Superior é que os alunos buscam
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uma profissionalização de nível mais alto ou se preparam para iniciar uma
carreira acadêmica.
No Brasil, como as profissões são hiper-regulamentadas, os currículos
ficam “amarrados”, com uma infinidade de disciplinas e cursos obrigatórios.
Ou seja, privilegia-se a quantidade em detrimento da qualidade. Nesse item,
estamos na contramão dos países mais avançados.
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O segundo desafio é o da qualidade. Na maioria dos países
desenvolvidos, cerca de 30% dos concluintes do Ensino Médio ingressam em
algum curso superior, e isso tem aumentado nas últimas décadas. Em
pouquíssimos países, como os Estados Unidos, esse número é superior a
50%. Na maioria dos países europeus, o acesso ao Ensino Superior ainda é
bastante restrito e seletivo, e as instituições – quase sempre só públicas –
geralmente mantêm padrões bastante similares entre si.
No Brasil, temos diferentes realidades – algumas universidades e cursos
são seletivos, mas a grande maioria não é. De acordo com os dados do Pisa,
5
menos de 10% dos alunos brasileiros teriam condições de acesso a um curso
superior em países europeus e muito menos de 1% teria condições de
concorrer às universidades norte-americanas de elite. Os dados do ENEM
também confirmam essa situação. Ou seja, o desafio da qualidade do Ensino
Superior só começará a ser resolvido quando o País produzir egressos do
Ensino Médio com um nível de aprendizagem adequado.
O terceiro desafio é institucional. O marco legal do Ensino Superior no
Brasil é baseado na ideia de uma “Universidade de Ensino, Pesquisa e
Extensão”, modelo inicialmente implementado na Alemanha no Século XIX.
Nem todas as instituições de Ensino Superior realizam essas três atividades,
o que cria um extraordinário custo para que se cumpra o modelo – ou se
burle a legislação. O sistema de gestão das universidades públicas não
oferece estímulos para que sejam eficientes. A gestão das instituições
privadas é sujeita a um emaranhado regulatório de altíssimo custo e que em
nada contribui para aumentar a competição, reduzir custos ou melhorar a
qualidade. Temos enormes barreira de entrada para professores estrangeiros,
reduzindo a pressão sobre os nossos. E oferecemos pouquíssimos atrativos
para bons alunos de graduação de outros países.
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O Relatório “Education at a Glance” de 2017 da OCDE disponibiliza
estudo que analisou sistemas de ensino de 45 países, o estudo descreve que
o Brasil investe em universitários mais do que o triplo do que é gasto com
estudantes do ensino fundamental e médio.
O Brasil é um dos países que menos gastam com alunos do ensino
fundamental e médio, mas as despesas com estudantes universitários se
assemelham às de países europeus, segundo a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
No estudo "Um Olhar sobre a Educação" a entidade analisa os
sistemas educativos dos 35 países membros da organização, a grande
maioria desenvolvidos, e de dez outras economias, como Brasil, Argentina,
China e África do Sul.
O Relatório expõe contradições da educação no Brasil, metade dos
brasileiros adultos não conclui o ensino médio e salários dos professores
continua baixo, um dos dados que chamaram mais atenção foi a informação
de que, em 2015, mais da metade dos adultos entre 25 e 64 anos não
concluíram o Ensino Médio - outros 17% não concluíram o Ensino
Fundamental. Tais índices estão abaixo da média observada nos outros países
analisados pela OCDE, na qual 22% dos adultos não chegaram ao Médio e
2% concluíram as etapas do Ensino Fundamental.
Outro avanço observado, por outro lado, foi o aumento do percentual
de adultos (25 a 34 anos) que completou a última etapa da Educação Básica
de 53% em 2010 para 64% em 2015.
O Brasil gasta anualmente US$ 3,8 mil (R$ 11,7 mil) por aluno do
primeiro ciclo do ensino fundamental (até a 5ª série), informa o documento.
O valor em dólar é calculado com base na Paridade do Poder de Compra
(PPC) para comparação internacional.
A cifra representa menos da metade da quantia média desembolsada
por ano com cada estudante nessa fase escolar pelos países da OCDE, que é
de US$ 8,7 mil. Luxemburgo, primeiro da lista, gasta US$ 21,2 mil.
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Entre os países analisados no estudo, apenas seis gastam menos com
alunos na faixa de dez anos de idade do que o Brasil, entre eles a Argentina
(U$ 3,4 mil), o México (US$ 2,9 mil) e a Colômbia (U$ 2,5 mil). A Indonésia é
o país lanterna, com gastos de apenas US$ 1,5 mil.
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Nos anos finais do ensino fundamental e no médio a situação não é
diferente. O Brasil gasta anualmente a mesma soma de US$ 3,8 mil por aluno
desses ciclos e também está entre os últimos na lista dos 39 países que
forneceram dados a respeito.
A média nos países da OCDE nos últimos anos do ensino fundamental
e no médio é de US$ 10,5 mil por aluno, o que representa 176% a mais do
que o Brasil.
Apenas 15% dos estudantes brasileiros entre 25 e 34 anos estão no
ensino superior, face a 37% na OCDE, 21% na Argentina e a 22% no Chile e
na Colômbia. No entanto, se comparado aos países dos Brics (bloco formado
pelo Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul), o Brasil está melhor – a
5
China tem 10%, a Índia, 11%, e a África do Sul, 12%.
No Brasil, cerca de 37% das graduações em 2015 eram feitas nas áreas
de negócios, administração e direito, índice semelhante ao da maioria dos
outros países pesquisados.
Em seguida, a preferência dos brasileiros, na época, era por pedagogia,
com 20% das matrículas – uma das taxas mais altas entre os todos os países.
O relatório mostra inclusive, que apenas a Costa Rica e Indonésia têm taxas
mais altas de opção por pedagogia (22% e 28%, respectivamente).
Somente 15% dos estudantes brasileiros optavam por cursos de
ciência, tecnologia, engenharia e matemática, uma das taxas mais baixas, mas
semelhante ás de países vizinhos como a Argentina (14%) e a Colômbia
(13%). Entre os países da OCDE, o percentual ficou em 23%.
Em relação à desigualdade no acesso ao ensino superior, no Brasil a
disparidade entre os estados é a maior observada na pesquisa. Enquanto 35%
dos jovens de 25 a 34 anos no Distrito Federal frequentam a universidade, no
Maranhão a taxa é cinco vezes menor (7%).
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Apesar de o relatório reconhecer que o Brasil é uma nação muito
grande e diverso, se comparada a outras grandes como os Estados Unidos e
a Rússia, a desigualdade é muito mais dramática por aqui, apresentando
variações de até cinco vezes nos percentuais, contra menos de três vezes de
disparidade em outros países.
Um dado que contrapõe isso, porém, é que quase 75% dos estudantes
brasileiros no ensino superior estão em instituições privadas, contra cerca de
33% da média dos países da OCDE.
O relatório alerta, no entanto, que, nesse caso, a falta de mecanismos
de financiamento estudantil pode ser um obstáculo e programas como o Fies
podem ter ajudado a colocar os brasileiros na faculdade por aqui.
A situação no Brasil muda em relação aos gastos com estudantes
universitários: a quantia passa para quase US$ 11,7 mil (R$ 36 mil), mais do
que o triplo das despesas no ensino fundamental e médio.
Com esse montante, o Brasil se aproxima de alguns países europeus,
como Portugal, Estônia e Espanha, com despesas, respectivamente, por aluno
universitário, de US$ 11,8 mil, US$ 12,3 mil e US$ 12,5 mil, e até ultrapassa
países como a Itália (US$ 11,5 mil), República Checa (US$ 10,5 mil) ou Polônia
(U$ 9,7 mil).
A média nos países da OCDE é de US$ 16,1 mil, puxada por despesas
mais elevadas de países como os Estados Unidos, Noruega, Luxemburgo e
Reino Unido.
Os gastos no Brasil com alunos universitários também superam os da
Coreia do Sul, de U$ 9,6 mil.
O país asiático, que gasta um pouco mais com o ensino fundamental
(U$ 9,7 mil), está entre os primeiros do Programa Internacional de Avaliação
de Alunos (PISA) da OCDE. O teste mede conhecimentos de estudantes na
faixa de 15 anos nas áreas de ciências, matemáticas e compreensão escrita.
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Já o Brasil está entre os últimos no teste do PISA e apenas 17% dos
jovens entre 25 e 34 anos têm diploma universitário, um dos índices mais
baixos entre os países do estudo.
Em média, os membros da OCDE gastam quase a metade a mais por
estudante do ensino universitário do que com os do primário, diz o
documento, "enquanto Brasil e México gastam três vezes mais".
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A OCDE vem destacando nos últimos estudos que houve aumento dos
investimentos públicos em educação no Brasil. Em porcentagem do PIB, o
Brasil está próximo da média dos países da organização.
Os gastos com educação totalizaram 4,9% do PIB brasileiro (último
dado disponível no estudo). A média dos países da OCDE é de 5,2% do PIB.
Ao mesmo tempo, a OCDE vem afirmando que é preciso aumentar os
gastos por aluno do ensino fundamental e médio, considerados bem abaixo
do montante considerado adequado pela organização.
5

Apesar da melhora no nível de investimentos em educação no Brasil, o
Brasil continua entre os últimos do ranking dos testes de avaliação do PISA.
Na avaliação da organização, isso ocorre porque houve maior acesso à
educação no país, com a inclusão no sistema de ensino de alunos
desfavorecidos e com atrasos de aprendizagem, o que acaba puxando o
desempenho geral dos estudantes brasileiros para baixo.
É possível economizar quase 1% do PIB por meio da melhoria da
eficiência nos ensinos fundamental e médio, sem comprometer o nível atual
dos serviços prestados. Algumas opções de reforma para aumentar a
eficiência nesses níveis de ensino. Permitir o aumento da razão alunoprofessor nas escolas mais ineficientes para, gradualmente, chegar a níveis
de eficiência por meio da não reposição dos professores que se aposentarem.
Em média, a fronteira de eficiência seria atingida no ensino fundamental até
2027 se os professores aposentados não forem repostos; no ensino médio, a
fronteira seria atingida até 2026. Somente esta medida economizaria até
0,33% do PIB. Outra recomendação para os municípios que precisarem repor
os professores que se aposentarem seria limitar a contratação de novos
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professores concursados, cuja demissão é extremamente difícil e cujos custos
são significativos, uma vez que eles se aposentam cedo com vencimentos
integrais. Expandir e compartilhar experiências positivas de gestão escolar
que demonstraram bons resultados em vários estados e municípios do país.
Alguns bons exemplos de intervenções que poderiam ser replicadas são: a
nomeação dos diretores escolares com base em seu desempenho e
experiência (e não por indicações políticas); o pagamento de bônus aos
professores e funcionários com base no desempenho das escolas; a
adaptação das políticas estaduais a necessidades locais específicas; o
compartilhamento de experiências e melhores práticas; e o destaque às
escolas com desempenho melhor.
Conclusão
O progresso de uma nação depende em grande parte da quantidade e
da qualidade de suas elites, e isso está diretamente relacionado à qualidade
do Ensino Superior. O ensino público no Brasil deve continuar gratuito e de
qualidade para os alunos que não possam pagar uma questão de justiça
social.
Os adultos com educação universitária também são menos propensos
a sofrer de depressão do que aqueles que não chegaram ao ensino superior.
Os jovens adultos estão cada vez mais dispostos a obter uma educação no
Brasil que aumente suas habilidades, ao invés de entrar no mercado de
trabalho diretamente após a conclusão do ensino obrigatório. Entre 2000 e
2016, o percentual de jovens de 20 a 24 anos que continuaram a estudar
aumentou 10%, em comparação com uma diminuição de 9% daqueles que
trabalham.
O Poder Público, como um dos responsáveis pelo fomento à educação,
deve promover ações não só no âmbito de elaboração de políticas públicas
(executivo), no âmbito de elaboração de leis (legislativo), mas também
exercendo o papel de protetor e fiscalizador desse direito (judiciário).
As diversas instituições do poder público cumprem papéis importantes
na garantia dos direitos dos cidadãos. Num país marcado por desigualdades
como o Brasil, onde a distribuição de direitos espelha essa desigualdade,
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garantir o direito à educação é, sem dúvida, uma prioridade e um passo
fundamental na consolidação da cidadania. A educação é uma competência
comum a todos os entes federados que formam o Estado brasileiro. É um
direito público subjetivo de todos.
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo a discussão a respeito do dever
dos médicos e demais profissionais de saúde de acionarem a autoridade
policial, informando-lhe as ocorrências relacionadas a práticas criminosas de
que venham a ter conhecimento em razão da prestação do serviço de saúde,
à luz do sigilo médico e do direito à segurança. Nesse sentido, passou-se a
analisar a definição de notitia criminis, a importância da rapidez de sua
veiculação para a eficaz persecução penal, e a aplicação do princípio
constitucional da proporcionalidade quanto ao tema, com apresentação das
hipóteses legais que restringem o sigilo médico. Outrossim, o trabalho
5
desenvolvido trata da diferenciação
entre Comunicação Obrigatória e
Notificação Compulsória.
ABSTRACT: This article aims to discuss the duty of physicians and others
health professionals to activate the police authority, informing them of
occurrences related to delinquent practices that they may become aware of
due to the provision of the health service, medical secrecy and the right to
security. In this sense, the definition of notitia criminis, the importance of the
quickness of its transmission to effective criminal prosecution, and the
application of the constitutional principle of proportionality in the subject,
with presentation of the legal hypotheses that restrict medical confidentiality,
were analyzed. Also, the work developed deals with the differentiation
between Compulsory Communication and Compulsory Notification.
Palavras-chave: Sigilo
Obrigatória.

Médico.

Segurança

Pública.

Comunicação

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. NOTITIA CRIMINIS. 3. DIREITO À
SEGURANÇA PÚBLICA E SIGILO MÉDICO. 4. HIPÓTESES DE COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA. 5. CONCLUSÃO. 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
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1. INTRODUÇÃO
É comum que as pessoas, ao sofrerem atentados contra a vida, a
saúde, a integridade física e a dignidade sexual, antes mesmo de buscarem
qualquer providência junto a uma unidade de segurança pública - como a
Delegacia de Polícia -, dirigem-se a estabelecimentos de saúde, sejam
públicos ou privados. Daí, muito frequentemente, os profissionais de saúde,
no exercício de seu mister, tomam conhecimento da ocorrência de fatos
delituosos com precedência em relação à autoridade policial.
A autoridade policial, por seu turno, a fim de adotar as
providências atinentes à atividade repressiva, necessita recepcionar a notitia
criminis. Quanto menor o tempo entre a ocorrência da infração penal e o
recebimento da notitia criminis pelo delegado de polícia, maior será a
possibilidade de investigações bem sucedidas, com a máxima preservação de
local de crime e a mais ampla produção probatória.
Nesse contexto, é preciso compreender a distinção entre
Comunicação Obrigatória e Notificação Compulsória. A partir desse ponto,
vislumbrar-se-á a correta postura a ser adotada por parte dos médicos e
demais profissionais de saúde, frente ao sigilo médico e à segurança pública,
bem como as consequências penais resultantes da conduta de omitir-se na
realização da Comunicação Obrigatória.
2. NOTITIA CRIMINIS
A notícia de um fato delituoso, denominada notitia criminis, a fim
de que sejam adotadas tempestiva e eficientemente todas as providências
investigativas adequadas a cada caso, precisa chegar ao conhecimento da
autoridade policial. Esse conhecimento pode ser espontâneo ou provocado.
Sendo assim, pode-se dizer que a notitia criminis categoriza-se em:

a)

Notitia

criminis de

cognição
imediata
ou
espontânea: dá-se quando a autoridade policial toma
conhecimento do fato delituoso por meio de atividades
rotineiras do seu ofício. É o que acontece quando o
202
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delegado de polícia recebe a notícia a partir da imprensa
ou por informações não documentais.
b) Notitia criminis de cognição mediata ou provocada:
dá-se quando a autoridade policial toma conhecimento
do fato delituoso através de expediente escrito, como
requisições judiciais e ministeriais, além de boletins de
ocorrência ou representação do(a) ofendido(a).
c) Notitia criminis de cognição coercitiva: dá-se
quando a notícia do fato delituoso chega à autoridade
policial pela condução do preso em flagrante à sua
presença.
Quanto antes a autoridade policial venha a receber a notitia
criminis, maior será o sucesso do trabalho de polícia judiciária e,
consequentemente, mais rápida será a resposta estatal à prática da conduta
repudiada. Dessa agilidade depende o grau máximo de preservação do local
de crime e apreensão de objetos, a mais ampla e rápida colheita de provas
periciais ou subjetivas e, enfim, o5 indiciamento lastreado nos mais completos
elementos probatórios, com o objetivo de fornecer o necessário subsídio à
fase judicial da persecução penal, fazendo alcançarem-se o mais eficazmente
possível os verdadeiros fins a que se propõem as normas penais e
processuais penais que regem a atividade repressiva.
Do contrário, notitia criminis procrastinadas podem prejudicar
sobremaneira a persecução penal ou mesmo frustrar a persecução criminal,
ocasionando desde o desaparecimento ou violação de vestígios, até mesmo
a prescrição do delito.
É certo que, na busca pela preservação da vida ou
restabelecimento da integridade física ou da saúde, comumente as pessoas
buscam prioritariamente o serviço de saúde, antes do serviço policial. Isso é
uma reação compreensível, natural e instintiva. Não se pode, entretanto,
olvidar que a autoridade policial necessita da notitia criminis para dar início
às medidas atinentes à repressão delituosa.
3. DIREITO À SEGURANÇA PÚBLICA E SIGILO MÉDICO
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Segurança pública, por imperativo constitucional (art. 144, caput),
não é apenas dever do Estado, mas também direito e responsabilidade de
todos. Daí, não somente os entes estatais são responsáveis pela segurança
pública, haja vista que todos os cidadãos têm a responsabilidade de zelar
pela segurança uns dos outros. Em que pese a Carta Magna ter atribuído ao
Estado o dever principal, ao prescrever que a segurança pública é “direito e
responsabilidade de todos”, garantiu à sociedade o gozo desse direito, ao
tempo em que lhe imputou a própria participação em prol da segurança
pública.
Segundo o Supremo Tribunal Federal, “o direito à segurança 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. (RE
559.646 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 7-6-2011, 2ª T, DJE de 24-6-2011.).
Dito isso, é importante compreender que o direito à segurança
possui duas vertentes: a individual e a coletiva.
No art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988, encontramos a
segurança na acepção de direito fundamental individual: “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 (...)” (grifo nosso).
Já no art. 6º do diploma constitucional, tem-se a concepção de
segurança como direito fundamental social: “São direitos sociais a educação,
a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (grifo nosso).
Insta esclarecer que o direito à segurança representa um direito
fundamental de terceira dimensão. Isso porque o direito à segurança,
mesmo sendo responsabilidade de todos, impõe ao poder público a
obrigação de agir, de atuar com prestações positivas – e que não podem ser
preteridas, por dizerem respeito a direito indisponível -, além de tratar-se de
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Nesse diapasão, os profissionais de saúde, responsáveis que são,
assim como todos os cidadãos, pela segurança pública, possuem o
compromisso de zelar pela proteção de tal direito. E, evidentemente por
saber que a notícia de ocorrências delitivas contra a vida, a integridade física
e a dignidade sexual, por exemplo, chegam em primeira mão aos serviços de
saúde, o legislador, em diferentes dispositivos legais do nosso ordenamento
jurídico, enuncia àqueles profissionais o dever que possuem de proceder ao
acionamento das autoridades policiais, comunicando-lhes, por determinação
legal, a ocorrência de crime de que tenham conhecimento em razão do
exercício da profissão.
O Código de Ética Médica, em seu art. 73, caput (Resolução nº
1.931/2009, emitida pelo Conselho Federal de Medicina), prescreve que:
É vedado ao médico:
5

Art. 73. Revelar fato de que tenha conhecimento em
virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo
justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do
paciente. (Grifo nosso)
No mencionado dispositivo, vê-se claramente que o dever de
sigilo profissional do médico é ressalvado diante do dever legal, este
compreendido como obrigação imposta por lei.
É importante citar que, para a convivência e aplicação harmônica
e universal dos diferentes direitos, aplica-se o balizamento do princípio da
proporcionalidade, materialmente inserto no conjunto de princípios
constitucionais. O princípio da proporcionalidade tem como pressuposto
formal o princípio da legalidade, e como pressuposto material o princípio da
justificação teleológica.
O princípio da legalidade registra a necessidade de
regulamentação, por lei, dos direitos exercitáveis, bem como a
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Por seu turno, o princípio da justificação teleológica demanda que
a legitimação da intromissão no âmbito dos direitos dos cidadãos apenas se
dê com razões que demonstrem a necessidade em relação à finalidade
almejada. O fim que se objetiva alcançar é constitucionalmente legítimo se
possui relevância social.
Portanto, pode ser necessária a restrição de um direito
fundamental, não somente para proteger outro direito fundamental, como
também bens constitucionalmente tutelados, observada a aplicação do
princípio da proporcionalidade, tomando-se sempre em conta que os
direitos não são absolutos. O interesse público voltado à descoberta e
apuração dos delitos ou à saúde da coletividade sobrepõe-se, restringindo o
direito ao sigilo médico, nas hipóteses determinadas por lei.
Nesse contexto, o art. 73 do Código de Ética Médica prevê o
direito de o paciente gozar do sigilo médico, mas não de forma irrestrita, de
modo que o próprio dispositivo previu as ressalvas, destacando o dever por
imposição legal. E a excepcionalidade legal protege fins constitucionalmente
legítimos e de relevância social, a saber, a saúde e a segurança pública.
Cabe, pois, aos profissionais médicos, nas hipóteses de dever
legal, observar dois tipos de ressalvas ao sigilo médico:
a) Notificação Compulsória: informação endereçada à
autoridade sanitária ou de controle de endemias. A
Portaria nº 204, editada pelo Ministério da Saúde em 17
de janeiro de 2016, em seu art. 2º, inc. VI, define a
notificação compulsória como sendo a comunicação
obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos
médicos, profissionais de saúde e responsáveis pelos
estabelecimentos de saúde, sejam públicos ou privados,
acerca de ocorrência de suspeita ou confirmação de
doença, agravo ou evento de saúde pública. A notificação
compulsória pode ser imediata (no prazo de até 24
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horas) ou semanal (no prazo de até 7 dias), consoante
incs. VII e VIII do art. 2º da referida Portaria. Trata-se, aqui,
de ato interno, cujo emitente e destinatário
são autoridades médicas, sanitárias ou de controle de
endemias, integrantes do sistema de saúde. No anexo da
Portaria nº 204/2016, estão arrolados os casos que
ensejam a notificação compulsória. A previsão legal da
notificação compulsória está contida no art. 8º da Lei
Federal nº 6.259/1975.
b) Comunicação Obrigatória: de modo geral, quando o
legislador fala em comunicação de crime, diz respeito ao
ato de comunicar a ocorrência criminosa à autoridade que
possui atribuição para a persecução penal do fato. Tratase de ato cujo destinatário é externo ao sistema de saúde,
havendo como principal destinatário o delegado de
polícia.
Lado outro, a notificação
compulsória possui como finalidade
5
básica a coleta de dados estatísticos para o desenvolvimento de políticas
públicas relacionadas, precipuamente, aos serviços de saúde ofertados, ao
controle endêmico e à vigilância epidemiológica, alimentando bancos de
dados que subsidiam intervenções pautadas na vigilância, prevenção e
promoção da saúde, além da cultura da paz, nos casos de violência –
problema reconhecidamente compreendido como de saúde pública. Nesse
contexto, a notificação compulsória é instrumento imprescindível para
alicerçar o planejamento e a execução de políticas públicas. Noutro aspecto,
a notificação compulsória tem por escopo, ainda, direcionar o(a) paciente ao
serviço de referência de que realmente necessita, como no caso de abuso
sexual, situação em que a vítima deve ter garantido o seu acesso à
contracepção de emergência e às medidas profiláticas de doenças
sexualmente transmissíveis e hepatites virais em até 72 horas da agressão.
Vale esclarecer que a finalidade da comunicação obrigatória é
possibilitar o desencadeamento de medidas repressivas para
responsabilização do agressor e também medidas de proteção relacionadas
à segurança da própria vítima. Em outras palavras, a comunicação obrigatória
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enseja proporcionar a veiculação das informações necessárias ao início da
persecução do fato delituoso por parte da autoridade policial.
O dever legal de que se reveste a comunicação obrigatória revelase, na prática, pela determinação de que haja verdadeira articulação
multidisciplinar entre os serviços de saúde e os serviços de segurança pública,
em prol da atividade estatal de descoberta e repressão criminal. Tal dever
legal constitui ressalva expressa ao sigilo médico. Assim, a reserva do sigilo
médico se estanca, face ao dever legal de interesse social mais relevante.
Por vezes, o texto legal, erroneamente, usa o termo notificação,
quando na verdade se refere à comunicação, o que facilmente é dirimido
pelo aplicador do direito, ao interpretar e captar o sentido da norma, a partir
dos conceitos acima descritos.
4. HIPÓTESES DE COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA
No nosso sistema legal, temos expressamente tal obrigação, ora
nominada de comunicação obrigatória, nas seguintes hipóteses:
a) Art. 66, inc. II, da Lei de Contravenções Penais (Lei nº
3.688/1941): diz respeito à comunicação obrigatória quanto a todo e
qualquer crime de ação penal pública incondicionada, como o é o delito
de homicídio e latrocínio, sejam consumados ou tentados, dentre tantos
outros crimes. O profissional médico ou sanitarista, portanto, deve comunicar
a ocorrência criminosa, e não a autoria do crime, não importando se a vítima
é criança, adolescente ou idoso nem se é do sexo masculino ou feminino.
Veja-se:
Art. 66. Deixar de comunicar à autoridade competente:
(...)
II – crime de ação pública, de que teve conhecimento no
exercício da medicina ou de outra profissão sanitária, desde
que a ação penal não dependa de representação e a
comunicação não exponha o cliente a procedimento
criminal:
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Pena – multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.
(Original sem destaque).
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b) Art. 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente: trata da
comunicação obrigatória de crime de maus-tratos, pelo médico e outros
profissionais, à autoridade (aqui entendida como autoridade policial), no
caso de vítima criança ou adolescente. Observemos:
Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino
fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à
autoridade competente os casos de que tenha
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra criança ou adolescente:
Pena - multa de três a vinte salários de referência,
5
aplicando-se o dobro
em caso de reincidência. (Original sem
destaque).
c) Arts. 19 e 57 do Estatuto do Idoso: dizem respeito à
obrigatoriedade da comunicação às autoridades, dentre as quais se insere o
delegado de polícia (autoridade policial), dos casos de suspeita ou
confirmação de violência praticada contra a pessoa idosa, não importando
se do sexo masculino ou feminino. Perceba-se que o Estatuto Idoso, já no art.
19, diferencia notificação de comunicação. A seguir, se vê:
Art. 19. Os casos de suspeita ou confirmação de
violência praticada contra idosos serão objeto de notificação
compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à
autoridade
sanitária,
bem
como
serão
obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos
seguintes órgãos:
I – autoridade policial;
II – Ministério Público;
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V – Conselho Nacional do Idoso.
§ 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se violência
contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local
público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento
físico ou psicológico.
Art. 57. Deixar o profissional de saúde ou o responsável
por estabelecimento de saúde ou instituição de longa
permanência de comunicar à autoridade competente os
casos de crimes contra idoso de que tiver conhecimento:
Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$
3.000,00 (três mil reais), aplicada em dobro no caso de
reincidência. (Original sem destaque)
d) Parágrafo

único

do

art.

3º

da

Lei

Federal

nº

10.778/2003: prevê a comunicação obrigatória (externa ao serviço de saúde)
nos casos de violência contra a mulher, atendida nos serviços de saúde
público ou privado, presentes os requisitos de risco à comunidade ou à
vítima. Veja-se:
Art. 3º. A notificação compulsória dos casos de violência
de que trata esta Lei tem caráter sigiloso, obrigando nesse
sentido as autoridades sanitárias que a tenham recebido.
Parágrafo único. A identificação da vítima de violência
referida nesta Lei, fora do âmbito dos serviços de saúde,
somente poderá efetivar-se, em caráter excepcional, em caso
de risco à comunidade ou à vítima, a juízo da autoridade
sanitária e com conhecimento prévio da vítima ou do seu
responsável. (Original sem destaque)
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e) Art. 4º, § 5º, da Lei Estadual/PE nº 14.663/2012: torna
obrigatório envio de cópia da notificação compulsória ou comunicação à
autoridade policial, nos casos de violência contra a mulher com idade igual
ou superior a 60 anos. Além disso, no parágrafo anterior, tal lei faz menção à
obrigatoriedade da comunicação nos termos do Estatuto da Criança e do
Adolescente, em se tratando de vítima do sexo feminino menor de 18 anos.
Vejamos:
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Art. 4º As normas, rotinas e fluxo do Procedimento de
Notificação de Violência contra a Mulher seguirão a
padronização do Manual do SINAN.
(...)
§ 4º Nos casos de violência contra mulheres menores de
18 anos, uma cópia da notificação, ou relatório que a
substitua, deverá ser encaminhada ao Conselho Tutelar, ou
para as autoridades competentes, conforme previsto no
5
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
§ 5º Nos casos de vítimas do sexo feminino com idade
igual ou superior a 60 anos, uma cópia da notificação, ou
comunicação, deverá ser encaminhada à autoridade
policial e aos seguintes órgãos:
I - Ministério Público do Estado;
II - Conselho Municipal do Idoso;
III - Conselho Estadual do Idoso; e
IV - Conselho Nacional do Idoso, conforme preconizado
pelo Estatuto do Idoso. (Original sem destaque)
5. CONCLUSÃO
A Comunicação Obrigatória define-se como espécie de notitia
criminis de cognição mediata ou provocada, segundo a qual, por escrito e
em observância à determinação legal, o médico, sanitarista ou outro
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profissional de saúde, informa a ocorrência de delito de que teve
conhecimento na prestação do serviço de saúde, em unidade pública ou
privada. Tal comunicação é externa ao serviço de saúde; destina-se às
autoridades que possuem atribuição para a adoção das providências
necessárias ao desencadeamento da atividade de repressão da infração
penal, de forma mais imediata possível, voltando-se para a proteção da
vítima, elucidação do fato e identificação e responsabilização penal do
infrator. Dentre tais autoridades, a autoridade policial – delegado de polícia
– está em posição precípua para a recepção das Comunicações Obrigatórias,
pela natureza do seu ofício, atuando predominantemente na atividade de
repressão aos crimes, e ainda em regime permanente, haja vista que os
serviços de polícia judiciária são ofertados ininterruptamente nas unidades
de plantão – circunstância que favorece a produção de prova a qualquer dia
e hora, de acordo com a necessidade de cada caso.
A celeridade na efetivação da Comunicação Obrigatória está
diretamente relacionada à maior amplitude do serviço de polícia judiciária a
ser prestado no caso concreto. A rapidez com que tal notitia criminis chega
ao seu destinatário é determinante para a melhor e mais eficaz colheita de
material probatório e para a mais rápida resposta estatal ao delito
perpetrado.
Como visto, a Comunicação Obrigatória difere da Notificação
Compulsória, sendo a segunda um ato interno ao serviço de saúde e não
relacionado à persecução criminal. O principal objetivo da Notificação
Compulsória assenta-se na coleta de dados estatísticos para planejamento,
análise e execução de políticas públicas .
Resta-nos, pois, concluir que a Comunicação Obrigatória é
exceção legal ao sigilo médico, de modo que suas hipóteses de incidência
estão previstas em lei e, como o próprio nome já diz, possuem caráter
coercivo. Noutras palavras, a Comunicação Obrigatória é dever imposto por
lei para salvaguardar o direito à segurança, tanto em sua acepção individual
como coletiva, fazendo valer a máxima constitucional de que segurança
pública é dever do Estado, e também direito e responsabilidade de todos.
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RESUMO: Trata-se de artigo científico cujo objetivo é a análise da mutação
constitucional. Para tanto faz-se uma breve introdução sobre a temática;
apresenta-se seu conceito; expõe seus pressupostos e destaca seus limites.
PALAVRAS-CHAVE: Mutação constitucional; conceito; pressupostos; limites;
alteração informal.
SUMÁRIO: 1
Introdução.
2
Conceito.
3.
Pressupostos.
3.1
Abertura/elasticidade constitucional. 3.2 Grau de rigidez da Constituição. 3.3
Existência de processos frequentes de alteração formal da Constituição. 3.4
Controle de constitucionalidade. 3.5 Extensão da Constituição. 4 Limites. 5
Conclusão. Referências bibliográficas.
1 Introdução
As Constituições prezam pela estabilidade, no entanto, devem
coadunar com a realidade social vigente.
Deste ‘conflito’ surge uma espécie de “tensão entre a Constituição
e a realidade constitucional, vindo a demonstrar que, quanto mais uma
Constituição se aproximar do presente, maior tenderá a ser a sua força
normativa e menor será o risco dela cair em descrédito” (BOTELHO, 2011, p.
26).
Tal aproximação se dá através dos mecanismos de alteração da
Constituição, isto é, através de instrumentos hábeis a modificá-la, seja para
corrigir normas que nasceram destoantes da realidade social, seja para
modificá-las em razão de mudanças sociais posteriores.
Nessa linha de pensamento, Botelho aduz que,
Como
é
impossível
prever
todos
os
desenvolvimentos futuros, as Constituições devem
possuir formulação elástica e válvulas de escape que
lhes permitam responder à dinâmica da sociedade. Mas
os mecanismos institucionais formais, previstos nas
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próprias Constituições, não são os únicos meios de
mudança constitucional, já que as mutações
constitucionais podem constituir instrumento de
preservação da normatividade constitucional, como
serve de exemplo a Constituição norte-americana de
1787, que revelou grande capacidade de adaptação
graças à interpretação que lhe é conferida ao longo dos
séculos (2011, p. 14).
Ressalta-se, portanto, a importância da mutação constitucional
como instrumento de preservação da eficácia da Constituição, mantendo-a
atualizada frente às mudanças sociais ocorridas.
Reforçando a existência de tal mecanismo, Kublisckas diz que,
Em face da evolução dos hábitos, costumes e
valores da sociedade, da dinâmica econômica, das
inovações tecnológicas, das práticas políticas e da
atuação dos grupos de pressão, dentre outros
inúmeros fatores, as normas constitucionais sofrem
alterações 5 profundas e contínuas de sentido,
significado e alcance, alterações estas operadas por
mecanismos difusos, paulatinos, assistemáticos e que
não ensejam a modificação da literalidade do texto dos
dispositivos constitucionais (2009, p. 69).
No mesmo sentido, Mendes e Branco defendem que,
O estudo do poder constituinte de reforma instrui
sobre o modo como o Texto Constitucional pode ser
formalmente alterado. Ocorre que, por vezes, em
virtude de uma evolução na situação de fato sobre a
qual incide a norma, ou ainda por força de uma nova
visão jurídica que passa a predominar na sociedade, a
Constituição muda, sem que as suas palavras hajam
sofrido modificação alguma (2014, p. 76).
Portanto, nos dizeres de Botelho,
O certo é que as Constituições não mudam
somente por procedimentos expressamente previstos
no texto constitucional, pois o impacto da evolução
política e social pode atuar, ainda que de forma
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imperceptível, através de outros canais. Paralelamente
aos procedimentos de mudança constitucional
regulados pela própria Constituição, ocorrem
modificações, normalmente lentas, não na letra, mas no
significado das disposições constitucionais.
As mutações constitucionais se produzem quando
a normatividade constitucional se modifica em razão da
realidade político-social, que, sem afetar o texto,
transmuda o seu conteúdo. A mudança informal ou
mutação constitucional deriva de uma incongruência
entre as normas constitucionais e a realidade
constitucional, com a constante superação do sentido
originário
atribuído
à
norma
que
busca
complementação, através de interpretação integradora
(2011, p. 25).
Concluindo-se pela existência, bem como pela importância do
instituto, parte-se para a análise mais aprofundada do assunto.
2 Conceito
Diferentemente das reformas constitucionais que efetivamente
alteram o texto da Constituição, as mutações,
por seu turno, não seriam alterações “físicas”,
“palpáveis”, materialmente perceptíveis, mas sim
alterações no significado e sentido interpretativo de
um texto constitucional. A transformação não está no
texto em si, mas na interpretação daquela regra
enunciada. O texto permanece inalterado (LENZA,
2016, Ebook).
Trata-se na verdade de mudança de interpretação do texto
Constitucional, isto é, nada mais é do que a extração de uma nova norma a
partir do mesmo texto. O intérprete, levando em consideração a realidade
fática que o rodeia, faz uma releitura do texto constitucional, extraindo uma
norma que condiz com os aspectos sociais existentes ao seu tempo. Essa
ação é realizada mantendo incólume o texto constitucional, atingindo apenas
seu aspecto material.
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Neste sentido, Barroso explica que,
[...] a mutação constitucional consiste em uma
alteração do significado de determinada norma da
Constituição, sem observância do mecanismo
constitucionalmente previsto para as emendas e, além
disso, sem que tenha havido qualquer modificação de
seu texto. Esse novo sentido ou alcance do
mandamento constitucional pode decorrer de uma
mudança na realidade fática ou de uma nova
percepção do Direito, uma releitura do que deve ser
considerado ético ou justo. Para que seja legítima, a
mutação precisa ter lastro democrático, isto é, deve
corresponder a uma demanda social efetiva por parte
da coletividade, estando respaldada, portanto, pela
soberania popular (apud LENZA, 2016, Ebook).
Para Uadi Lammêgo Bulos, mutação constitucional é
[...] o5 processo informal de mudança da
Constituição, por meio do qual são atribuídos novos
sentidos, conteúdos até então não ressaltados à letra
da Constituição, quer através da interpretação, em suas
diversas modalidades e métodos, quer por intermédio
da construção (construction), bem como dos usos e dos
costumes constitucionais (apud LENZA, 2016, Ebook).
Na mesma linha de pensamento, Padilha aduz que “a mutação
constitucional ocorre quando, sem alterar o texto constitucional, há mudança
no sentido e alcance do dispositivo da Constituição para atender às novas
exigências sociais” (2014, p. 89).
Kublisckas (2009, p.78), por sua vez, dispõe que,
[...] é possível definir a mutação constitucional
como sendo o fenômeno por meio do qual, sem
emendas ou revisões (processos formais de mudança
da Constituição), são introduzidas, no processo de
concretização/aplicação, por meio da interpretação
constitucional e/ou da integração pelo costume,
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alterações no sentido, significado e alcance de
determinadas normas constitucionais (que tenham o
conteúdo minimamente aberto/elástico), desde que
estas alterações sejam comportadas pelo ‘programa
normativo’, ou seja, promovam o desenvolvimento,
complementação, esclarecimento etc., das normas
constitucionais escritas, mas não violem nem a sua letra
e tampouco o seu espírito.
Reforça-se que a mutação constitucional atua de maneira invisível,
vez que não há alterações fáticas na Constituição. Padilha (2014) ratifica esse
entendimento dizendo que “na verdade, aparentemente nada acontece, o
que muda é a interpretação (significado) de determinado dispositivo” (p.89).
3 Pressupostos
Os pressupostos da mutação constitucional são os fatores que
influenciam a existência e a intensidade das mutações constitucionais. São
condições hábeis a possibilitar a existência dessa ferramenta de atualização
da Constituição.
Segundo Kublisckas, são cinco os pressupostos das mutações
constitucionais: abertura/elasticidade da Constituição, o seu grau de rigidez,
a existência de processos frequentes de alteração formal da Constituição, o
controle de constitucionalidade e a extensão da Constituição.
3.1 Abertura/elasticidade constitucional
Segundo Ana Victória Sanchez Urrutia,
Admitir a possibilidade da ocorrência de mutações
pressupõe aceitar a elasticidade da Constituição. Por
‘elasticidade constitucional’ entende-se a capacidade
de uma Constituição se adaptar continuamente à
realidade sócio-política de um Estado sem a
necessidade de modificar formalmente o seu texto. As
disposições das constituições elásticas são susceptíveis
de múltiplas interpretações e podem ser modificadas
informalmente por leis ordinárias, costumes,
convenções e pela jurisprudência constitucional (apud
KUBLISCKAS, 2009, p. 88).
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A elasticidade da Constituição consiste, portanto, na aptidão de
receber influências das mudanças sociais, estando aberta às concepções
sujeitas a modificações do entendimento de ‘verdade’ e ‘justiça’.
Tal característica da Constituição pode ser observada no seu
caráter principiológico, na necessidade de harmonização das normas
constitucionais, na existência de normas a serem complementadas e na
necessidade de integração de lacunas constitucionais.
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O caráter principiológico é observado quando da existência de
normas constitucionais dotadas de alto grau de abstração, isto é, com pouca
densidade jurídica. Trata-se de normas que deixam ao aplicador do direito
um grau razoável de discricionariedade no entendimento de seu alcance e
significado. Cita-se como exemplo, o princípio do devido processo legal,
constante no art. 5º, LIV da Constituição Federal.
A necessidade de harmonização decorre do entendimento de que
[...] a Lei Fundamental tem que ser interpretada
5
como um documento único, cujas normas possuem a
mesma hierarquia e dignidade, devendo ser aplicadas
harmonicamente e sem exclusões, uma vez que a Carta
Magna expressa um ‘consenso fundamental’ da
comunidade quanto a determinados temas. Em outras
palavras, a Constituição não pode ser interpretada ‘em
tiras’ (KUBLISCKAS, 2009, p. 85).
Não raro, ocorrem conflitos entre normas constitucionais. Em
razão da aplicação do princípio da unidade da Constituição, corroborado
pelo que foi dito acima, não há a possibilidade de aplicação da regra do ‘tudo
ou nada’, típica dos conflitos de normas infralegais. O conflito de normas
constitucionais deve ser resolvido através da ponderação; da aplicação do
princípio da harmonização ou concordância prática. Da aplicação deste
princípio abre-se uma oportunidade para que o aplicador do direito amplie
e restrinja o alcance de determinada norma constitucional, situação que pode
contribuir para a existência da mutação constitucional.
A necessidade de integração das lacunas constitucionais surge da
imperfeição da Constituição, visto tratar-se de uma obra humana sujeita a
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erros, omissões, contradições etc. A existência dessas omissões faz surgir a
chamadas ‘lacunas constitucionais’. A existência dessas lacunas
também é um fator que influi na ocorrência e na
intensidade das mutações constitucionais na medida
em que abre espaço, no âmbito do processo de
integração (por interpretação analógica, construtiva ou
costumes), para o desenvolvimento, complementação
e alteração do significado, alcance ou sentido das
normas constitucionais (KUBLISCKAS, 2009, p. 87-88).
Portanto, quanto mais aberta/elástica for uma Constituição mais
passível será de incidência de alterações informais de suas normas.
3.2 Grau de rigidez da Constituição
O grau de rigidez das Constituições varia conforme a dificuldade
de alteração de seu texto.
Conforme Kublisckas (2009), “ainda que não se possa estabelecer
uma relação matemática entre ambos, os autores têm destacado que o grau
de rigidez constitucional exerce influência decisiva para a ocorrência de
modificações informais da Constituição” (p. 89).
Neste sentido, Sanchez Urrutia observa que,
O grau de rigidez constitucional determina a
quantidade e a qualidade das modificações informais
da Constituição. Assim, uma Constituição com uma
cláusula de reforma mais rígida terá uma tendência
maior de se modificar pelas vias informais em
comparação com uma Constituição que estabeleça um
mecanismo de reforma mais ‘flexível’ (apud
KUBLISCKAS, 2009, p. 89).
O entendimento é extremamente defensável, visto que, se as
formalidades existentes para a alteração do texto constitucional fossem de
fácil cumprimento, a necessidade de aplicação do instituto informal de
modificação constitucional perderia bastante utilidade, em razão de uma
maior segurança jurídica que está no bojo de uma mudança formal.
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Um exemplo trazido pela doutrina é a Constituição dos Estados
Unidos da América que, em razão do alto grau de rigidez, vem sofrendo
diversas mutações em suas normas.
3.3 Existência de processos frequentes de alteração formal da
Constituição
A ocorrência de constantes reformas constitucionais influencia
também na questão das mutações constitucionais.
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Pedro de La Veja enfatiza que,
A frequência em que ocorrem as reformas e as
mutações constitucionais é inversamente proporcional:
por um lado, nos países em que são frequentes as
reformas constitucionais, há menor predisposição para
a ocorrência de mutações constitucionais; e, por outro,
nos países em que o texto constitucional é submetido
a menor número de alterações formais, registra-se uma
incidência 5 maior das mudanças informais (apud
KUBLISCKAS, 2009, p. 89).
No entanto, a existência de corriqueiras alterações formais não
impede a coexistência das mudanças informais. Neste sentido, Cunha Ferraz
afirma que “mesmo nos países que utilizam com frequência (por vezes até
alarmante) a reforma ou emenda formal à Constituição, o recurso à
interpretação constitucional, como processo de mutação constitucional, é
inegável e necessário” (apud KUBLISCKAS, 2009, p. 90).
3.4 Controle de constitucionalidade
A doutrina afirma que após a Segunda Grande Guerra o Direito
Constitucional passou por transformações significativas. Consolidou-se a
ideia de ser a Constituição uma norma jurídica especial hierarquicamente
superior a todas as outras existentes no ordenamento jurídico de um Estado;
houve o fortalecimento dos mecanismos de controle de constitucionalidade
(concentrado e difuso), bem como o fortalecimento do Poder Judiciário como
garantidor e protetor da Constituição.
Nesse sentido, Sanches Urrutia aduz que,
As constituições atuais – editadas a partir da II
Guerra Mundial – se caracterizam, ademais, pela
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existência de mecanismos para a sua proteção. O
controle de constitucionalidade das leis limita o
aparecimento de mutações constitucionais por via dos
instrumentos normativos, mas privilegia a possibilidade
da transformação gradual da Constituição através das
decisões dos órgãos encarregados do referido controle
(apud KUBLISCKAS, 2009, p. 93).
O controle de constitucionalidade influencia na questão das
mutações constitucionais, uma vez que faz com que o Poder Judiciário
analise mais frequentemente matérias constitucionais. As diversas discussões
que surgem da análise das leis, bem como dos atos administrativos
estudados à luz da Constituição fomentam o debate sobre o alcance e o
significado das normas extraídas dos textos constitucionais.
O resultado desses debates pode ser pela mudança informal das
normas constitucionais.
3.5 Extensão da Constituição
Dentre as diversas classificações das Constituições, quanto à
extensão elas podem ser classificadas em sintéticas e analíticas.
Nas palavras de Lenza (2016),
Sintéticas seriam aquelas enxutas, veiculadoras
apenas dos princípios fundamentais e estruturais do
Estado. Não descem a minúcias, motivo pelo qual são
mais duradouras, na medida em que os seus princípios
estruturais são interpretados e adequados aos novos
anseios pela atividade da Suprema Corte. O exemplo
lembrado é a Constituição americana, que está em
vigor há mais de 200 anos (é claro, com emendas e
interpretações feitas pela Suprema Corte).
[...]
Analíticas, por outro lado, são aquelas que
abordam todos os assuntos que os representantes do
povo entenderem fundamentais. Normalmente
descem a minúcias, estabelecendo regras que deveriam
estar em leis infraconstitucionais, como, conforme já
222
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.591576

www.conteudojuridico.com.br

mencionamos, o art. 242, § 2.º, da CF/88, que dispõe
que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de
Janeiro, será mantido na órbita federal. Assim, o
clássico exemplo é a brasileira de 1988 (Ebook).
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A depender da extensão da Constituição, a doutrina entende que
haverá maior ou menor incidência da mutação constitucional. Neste sentido,
Antunes Rocha pontua que,
Constituições mais extensas e minudentes em suas
normas cujas matérias pormenorizam o tratamento dos
temas nelas cuidados são menos susceptíveis às
mutações, em que pese ser bem certo que em qualquer
sistema a força dos desempenhos sócio-políticos
arrasta em seu caudal movimentos paralelos
impossíveis de serem contidos e percebidos. Por adotar
o modelo de Constituição escrita e, historicamente,
fazer
conter
nos
textos
constitucionais
a
pormenorização
das matérias tratadas, o Brasil sempre
5
relevou a reforma como processo devido para as
mudanças que se pretendam levar a efeito no sistema
constitucional (apud KUBLISCKAS, 2009, p. 94).
Muito embora o que foi dito acima, parte da doutrina ressalta que
mesmo em Estados que adotam as Constituições analíticas a mutação
constitucional se faz presente com certa frequência.
4 Limites
Já foi dito que a mutação constitucional é um meio informal de
alteração da Constituição, cuja modificação se dá na norma extraída do texto
constitucional sem alterá-lo. Tal modificação ocorre principalmente em razão
de um descompasso entre a realidade fática e as normas constitucionais.
Diante do ‘sentimento constitucional’ que paira atualmente sobre
os estudiosos do Direito, logo se crê que as mutações constitucionais não
são ilimitadas; são submetidas a diversos limites, entre eles a própria
Constituição.
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Tal linha de pensamento, contudo, não era, no início dos estudos
das mutações constitucionais, a prevalecente. Neste sentido, George Jellinek
chegou a afirmar que “as proposições jurídicas são incapazes de dominar,
efetivamente, a distribuição do poder estatal” e que “as forças políticas reais
operam segundo as suas próprias leis e atuam independentemente de
qualquer forma jurídica” (apud Kublisckas, 2009, p. 149).
Num segundo momento, ocorre uma completa inversão no
posicionamento dos juristas que estudavam o tema das mutações; passa-se
a defender a existência de limites, em razão de o instituto não ser um
fenômeno fático, mas também jurídico.
Konrad Hesse, por exemplo, aduz que um dos limites da mutação
constitucional é a própria Constituição. Segundo ele, ao falar da
interpretação constitucional, “é o texto limite insuperável de sua atividade. A
amplitude das possibilidades de compreensão do texto delimita o campo de
suas possibilidades tópicas” (KUBLISCKAS, 2009, p. 150).
No mesmo sentido, Cunha Ferraz pontua que a “mutação
constitucional altera o sentido, o significado e o alcance do texto
constitucional sem violar-lhe a letra e o espírito [...] Trata-se, pois, de
mudança constitucional que não contraria a Constituição, ou seja, que direta
ou indiretamente é acolhida pela Lei Maior” (apud KUBLISCKAS, 2009, p. 151).
Reforçando tal entendimento, José Afonso da Silva diz que,
Nesse contexto, admitindo a possibilidade da
existência de mutações constitucionais, ou seja,
mudanças de significado, sentido e alcance das normas
constitucionais sem a alteração do texto escrito, ganha
relevância a questão dos limites das mutações
constitucionais.
Admitir
que
as
mutações
constitucionais são ilimitadas eliminaria o caráter
normativo da Constituição e colocaria em risco seu
caráter estabilizador (apub KUBLISCKAS, 2009, p. 152).
Destoando dessa linha de pensamento, Uadi Lâmmego Bulos,
entende que a mutação somente estaria submetida a limites subjetivos, isto
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é, à consciência do intérprete da Constituição de estar ou não a ferindo. Isso
se justifica em razão do caráter informal da mutação constitucional.
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Aceitando parcialmente tal entendimento, Kublisckas aduz que
Contudo, há outros limites além daqueles de
natureza meramente subjetiva do aplicar que impedem
que
as
mutações
constitucionais
ocorram
indiscriminadamente e em contrariedade com a
Constituição. Com efeito, uma mutação constitucional
apenas é aceitável quando o ato que a origina (i) não
contraria de modo evidente a letra ou o espírito da
Constituição; (ii) está devidamente fundamentado nos
preceitos constitucionais interpretados; (iii) é racional;
e (iv) é legitimamente aceito pela comunidade (jurídica
e não jurídica) (2009, p. 153).
Botelho, por sua vez, identifica três limites para a mutação
constitucional, expondo que
5
Se admitir várias possibilidades de interpretação
não se confunde com aceitar qualquer interpretação
como possível e se é a efetiva mudança social que
desperta a necessidade de evolução da interpretação
constitucional, daí se inferem ao menos três limites à
mutação constitucional: esta deve se circunscrever aos
sentidos possíveis do texto; deve decorrer de genuína
mudança na sociedade; e, justamente em face dos
limites anteriores, não deve avançar no campo próprio
da reforma constitucional (2011, p. 34).
Nesta linha de pensamento, as mutações constitucionais,
mecanismo informal de alteração da norma constitucional, encontram um de
seus limites na própria Constituição. Não pode tal mudança destoar do texto
ou espírito da Constituição sob pena de feri-la, o que torna a mutação
inconstitucional. A novel interpretação/costume constitucional deve ir ao
encontro da Constituição, estando de acordo com a sua essência.
Coadunando com tal entendimento, Kublisckas aduz que
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Apesar de as normas constitucionais serem, em
grande parte, abertas, polissêmicas e indeterminadas, a
sua interpretação não é anárquica. Nesse sentido, o
intérprete não pode inserir no programa normativo
significados que ele evidentemente não comporta bem
como não pode dar interpretações ao texto que sejam
forçadas ou antinaturais da linguagem constitucional
(2009, p. 154).
Vale enfatizar ainda a questão do respeito às cláusulas pétreas,
isto é, normas constitucionais que não são passíveis de reforma nem de
mutação constitucional tendente a aboli-las. Nada impede, no entanto,
mutações constitucionais que visam ampliar o alcance das cláusulas
petrificadas.
Outro limite às mutações constitucionais é sua pertinência com as
mudanças sociais, “eis que a mudança de significado da norma constitucional
está atrelada à necessidade de sua adequação à realidade, de forma a
garantir-lhe as desejadas efetividade e normatividade”. Neste sentido, “as
mutações constitucionais devem estar respaldadas em mudanças sociais que
lhes confiram algum lastro democrático” (BOTELHO, 2011, p. 35).
Trata-se de um limite que decorre da lógica do instituto, pois, se
as mudanças sociais são o fundamento básico para a mutação constitucional,
vez que esta existe para adequar a Constituição a tais mudanças, seria
questionável uma alteração informal na Lei Maior que ultrapassasse a
necessidade de correlacioná-la com a realidade fática cambiante. O limite
encontra-se respaldado justamente nessa linha de pensamento, pois não há
necessidade de alterá-la a ponto de ultrapassar o estritamente necessário
para que a Constituição esteja de acordo com o contexto social em que está
inserida.
Outrossim, o método informal de alteração da Constituição não
pode substituir inteiramente os métodos formais. Existem alterações que,
dada a sua importância e seus efeitos sobre o ordenamento jurídico, só
podem ser realizadas pelos meios formais de alteração da Constituição.
Neste sentido, Botelho
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Mas qualquer que seja a importância conferida às
mutações constitucionais, não se pode perder de vista
que a Constituição escrita é o parâmetro e, num
sistema de Constituição rígida, a reforma se faz
indispensável quando se pretende alterar o texto
constitucional, quando são necessárias mudanças
sistêmicas ou estruturais, bem como quando tal
mudança deva ser mais estável, sendo este
procedimento
essencialmente
democrático,
controlável e transparente (2011, p. 38).
Portanto, conforme exposto, não é pelo fato de ser um mecanismo
informal de alteração da Constituição que a mutação constitucional será
ilimitada. Assim como aos métodos formais, a mutação constitucional deve
observar os mais variados limites, sob pena de ser caracterizada como uma
interpretação/costume inconstitucional, sofrendo as consequências desse
enquadramento.
5 Conclusão

5

De tudo que foi exposto, conclui-se, portanto, que a mutação
constitucional possui significativa importância na manutenção da efetividade
do ordenamento jurídico-constitucional, haja vista a necessidade de que este
coadune com a realidade vigente e as dificuldades enfrentadas para a
alteração formal da constituição.
O processo de alteração informal da constituição, contudo, não é
livre, isto é, deve observar limites existentes principalmente na própria
constituição.
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RESUMO: Este artigo tem por finalidade o estudo da Tributação Extrafiscal
como meio e ferramenta de proteção ao meio ambiente amazônico do
Estado de Rondônia. Partindo de uma análise Constitucional, da legislação
infraconstitucional e dos direitos sociais encartados na Constituição da
República, verificar-se-á como o tributo, que é parte do sistema tributário,
poderia ser aplicado no incentivo à preservação ambiental, seguindo assim
um modelo tributário justo e progressivo, que vise diferenciar aqueles que
praticam a degradação meio ambiente e minimizar encargos tributários
daqueles que realizam a preservação e buscam um bioma ecologicamente
equilibrado. Tornar o sistema tributário ambiental mais justo é tributar
5
segundo as atividades desenvolvidas
em prol da sociedade e do meio
ambiente, pois aqueles que aplicarem recursos de maneira a beneficiar a
população devem receber um incentivo fiscal específico, pois possui dúplice
fim, o despertar da consciência de preservação ambiental com aplicação de
recursos financeiros e melhoria da qualidade de vida da sociedade.
Palavras-chave: Constituição Federal, tributação extrafiscal e proteção ao
meio ambiente
RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo estudiar la tributación
extrafiscal como un medio de proteger el medio ambiente del estado
amazónico de Rondonia. Desde una análisis constitucional de la legislación
infraconstitucional y los derechos sociales insertos en la Constitución de la
República, comprobará como el impuesto fiscales, que forma parte del
sistema fiscal, podrían ser utilizados en el fomento de la conservación del
medio ambiente, por lo tanto, siguiendo un modelo tributario justo y
progresivo, con el objetivo de de diferenciarse aquellos que practican la
degradación del medio ambiente y minimizar la carga fiscal de quienes llevan
a cabo la preservación y buscar un bioma ecológicamente equilibrado.
Convertirse el sistema fiscal del medio ambiente más justo es aplicar el
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impuestos de acuerdo a las actividades emprendidas en nombre de la
sociedad y el medio ambiente, pues para los que aplican los recursos en
formas que beneficien la población debería recibir una reducción de
impuestos específicos, pues tiene doble propósito, el despertar de la
conciencia de la protección del medio ambiente con la aplicación de los
recursos financieros y mejorar la calidad de vida de la sociedad.
Palabras-llave: Constituición Federal. Tributación Extrafiscal. Protección al
medio ambiente.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE.
1.1 Definição Constitucional. 1.2 Meio ambiente como Direito fundamental
social. 2. TRIBUTAÇÃO EXTRAFISCAL AMBIENTAL. 2.1 Como instrumento de
política pública de proteção socioambiental. 2.2 Tributos ambientais e
Reforma tributária. 3. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 3.1 Tributação
extrafiscal em Rondônia. 3.2 Impostos federais, estaduais e municipais
aplicáveis. CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO
O presente estudo tem por objeto ponderar acerca da tributação
socioambiental como meio de preservação ao meio ambiente amazônico
sadio e equilibrado. Sugerindo de forma sucinta e objetiva como a tributação
fiscal seria mais bem aplicada, no limiar extrafiscal, na busca de uma
tributação à proteção ambiental, no qual se incentivará atividades sejam elas
públicas ou privadas que sejam capazes de proporcionar ganhos ambientais,
e ao mesmo tempo desestimulem atividades que venham ser danosas no
tocante socioambiental.
Abordar-se-á a definição jurídica de meio ambiente, no espeque
Constitucional, visando demonstrar que o meio ambiente é um direito
fundamental difuso, que tem que ser protegido e a legislação deve se voltar
à efetivação deste direito social, e a sociedade como um todo, conscientizarse de que a proteção ambiental é mais que uma mera necessidade, e sim um
dever, de preservação ao bioma da Amazônia para as futuras gerações,
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intervindo de forma direta e indireta contra agentes econômicos causadores
de degradação ambiental, e incentivando comportamentos de proteção do
meio ambiente e crescimento econômico como aliados na busca do bem
maior, a vida digna da sociedade.
1. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE
1.1. Definição Constitucional
Boletim Conteúdo Jurídico n. 886 de 29/12/2018 (ano X) ISSN - 1984-0454

O meio ambiente constitui um direito fundamental, constituindo
um conjunto bens jurídicos tutelados, encartado na Magna Carta como
Direito Social.
Não há conceito único sobre o que é o meio ambiente brasileiro.
Tem-se uma disposição normativa que o especifica e diversas interpretações
doutrinárias. Destaca-se a definição dada pelo art. 3º, I, da Lei 6.938/81, no
qual dispõe:
5
"(Compreende-se
por) meio ambiente, o conjunto
de condições, leis, influências e interações de ordem
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a

vida em todas as suas formas".
Noutra banda se tem o magistério José Afonso da Silva[1], ao qual
com maestria conceitua o que seria meio ambiente, e ensina que:
"O meio ambiente é, assim, a interação do
conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais
que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida
em todas as suas formas".
Buscando definir o que seria o direito fundamental ao meio
ambiente, bem como sua titularidade, que se externa na coletividade
composta por todos os seres humanos a que destina preservar e manter o
equilíbrio ambiental, na toada de propiciar o crescimento econômico e
preservação do bioma, dentro da cultivação da preservação da riqueza
biológica e crescimento econômico, visando à manutenção dos
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ecossistemas, proteção da vida em todas as suas formas e da vida humana
na Terra.
O Direito Constitucional ao meio ambiente sadio e equilibrado é
compreendido como um Direito Fundamental de terceira geração,
recebendo maior relevo por ser dos mais naturalísticos destes, é chamado
direito de solidariedade, coletivo, emergindo do Estado Democrático de
Direito, firmando em sua concepção na solidariedade entre os povos e as
gerações
Dando efetividade à tese, Colendo STF[2] interveio nesta questão,
afirmando que, in verbis:
"(Mostra-se) um típico direito de terceira geração
que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a
todo o gênero humano, circunstância essa que justifica
a especial obrigação – que assiste ao Estado e à própria
coletividade – de defendê-lo e de preservá-lo em
benefício das presentes e das futuras gerações,
evitando-se, desse modo, que irrompam, no seio da
comunhão social, os graves conflitos intergeracionais
marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade
na integridade da proteção desse bem essencial de uso
comum de todos quanto compõem o grupo social".
Em uma das concepções do direito ao meio ambiente, encontrase justificável a proteção da vida humana em sentido amplo, como um todo,
pois a preservação da vida humana e da melhor ou pior qualidade daquela,
depende da conservação de todos os meios, sejam eles físicos, biológicos e
químicos o ser humano é gerado e tem seu crescimento, adequando com as
necessidades humanas, proteção a vida, a integridade e a saúde humana.
1.2. Meio ambiente como Direito fundamental social
O direito ao meio ambiente deve ser considerado direito
fundamental tendo em vista a proteção de bens jurídicos fundamentais: o
bem da vida e o bem ambiental. O direito a vida irradia em seu sentido
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universal, atingindo desde saúde a integridade física do indivíduo. O
ambiental significa o conjunto denominado patrimônio ambiental difuso,
que por sua vez, constitui uma abstração, pois não é concreto, não se
confundindo com o rio, área de conservação, que são coisas físicas, onde
seus titulares o detém de forma difusa. Impondo assim, ao Estado a tomada
de ações e medidas à proteção próxima e futura do meio ambiente e seu
bens jurídicos.
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Ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma
garantia encartada no artigo 225 da Constituição do Brasil, que dispõe sobres
as regras jurídicas direcionadas à proteção ambiental, as quais, em sua
maciça parte, dispõe uma atuação positiva Estatal, ora legislando leis,
normatizando as praticas e condutas permitidas e proibidas, ora por meio de
ações concretas e materiais.
A Constituição Federal criou programas ao Poder Público que
devem ser seguidos, a fim de efetivar o direito de preservação, estabelecendo
e restaurando programas ecológicos,
que tenham provisão de manejamento
5
ambiental e ecológico das diversidades de espécies e ecossistemas,
preservando a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país.
Como explicitado, a efetivação dos direitos a um meio ambiente
equilibrado é imposta ao Estado, que deve dar-se por meio de um plano,
seguindos etapas, ocorrendo por meio de prestações, recebendo o adjetivo
de Direito prestacional. Esses direitos prestacionais típicos chamam-se
direitos sociais, no qual, já em um plano global (internacional), recebem a
denominação de direitos econômicos, sociais e culturais.
Por esta razão, os direitos prestacionais são direitos fundamentais
sociais, que devem receber sua aplicação nos termos do art. 5º, § 1º, da
Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), ao qual impõe que as
"normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação
imediata". Dando uma interpretação constitucional que produza desde já
efeitos jurídicos das normas instituidoras, independentemente de
regulamentação legal.
2. TRIBUTAÇÃO EXTRAFISCAL AMBIENTAL
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2.1. Como instrumento de política pública de proteção socioambiental
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Considera-se como tributação fiscal quando o seu propósito
essencial é arrecadar recursos financeiros ao Estado. Forma característica e
clássica de tributação, demonstrando a coletividade a papel de Estado
Tributador.
O termo extrafiscalidade, caracteriza-se pela utilização da
tributação com o fim de usando da supremacia estatal, induzir o
comportamento dos agentes econômicos, sejam eles negativos ou positivos.
No Brasil, para Paulo de Barros Carvalho[3], denomina-se
extrafiscalidade, a vivência jurídica demonstra, que a legislação de
determinado tributo traz em seu bojo o escopo de prestigiar especificas
situações dadas como de cunho social, político ou economicamente valiosas
ao proteger o meio ambiente, razão que estipula (o legislador) tratamento
mais confortável e ou menos gravoso; dessa sorte, manejando os elementos
jurídicos dos tributos, para fugir dos objetivos meramente arrecadatórios,
primando pelo lado social.
Para o tributarista Roque Antonio Carrazza, este preleciona que:
"Extrafiscalidade é, portanto, o emprego dos meios
tributários para fins não-fiscais, mas ordinatórios, isto
é, para disciplinar comportamentos de virtuais
contribuintes, induzindo-os a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa. A fazer, bem entendido, o que atende ao
interesse público; a não fazer o que, mesmo sem
tipificar um ilícito, não é útil ao progresso do país"[4].
Assim definida, com a aplicação deste instrumento da política
tributária, o ente Estatal poderá valer-se de dupla função do tributo em prol
do Direito Ambiental, seja arrecadando recursos e orientando
comportamentos, de sorte, a realizar justiça distributiva, poder investir em
bens essenciais ao crescimento social e econômico de forma sustentável e na
proteção ao meio ambiente, servindo efetivamente aos direitos
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fundamentais sociais e difusos, como o direito à educação, à moradia, à
saúde e ao meio ambiente.
2.2. Tributos ambientais e Reforma tributária
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A tributação ambiental deve estimular as atividades econômicas
desejadas, a extrafiscalidade tenderá a trazer para o lado do meio ambiente
atividades benéficas em maior volume, visando substituir as indesejadas
ambientalmente e que geram arrecadação e prejuízos ambiental; com o
aplicabilidade extrafiscal em benefício socioambiental o ingresso de receitas
tributárias irá diminuir, porém, o investimento em recuperação e proteção
ambiental irá receber maior atenção, refletindo em menos gastos estatais.
O tributo ambiental para ser específico, deve o fato imposto
tipificar as atividades que ocasionam o dano ambiental ou geram gastos
público ambiental, caracterizando-se como um tributo que incidirá alíquotas
diferenciadas sobre a atividade poluente, desincentivando-a, figurando como
um tributo de proibição.
5

A tributação ambiental, não possui tributo específico,
caracterizando-o com puramente ambiental, haja vista, não haver um que
seja essencialmente fiscal ou extrafiscal, podendo em cada caso, diferentes
tributos terem um fim social ou não.
Dessa forma, conceituam-se tributo ambiental, como resultado da
aplicação da extrafiscalidade ambiental, em defesa dois direitos e garantias
fundamentais, tornando-se ambiental aquele que é informado por finalidade
extrafiscal ambiental, sem relação de dependentemente sobre incidência de
determinada atividade poluente ou ambientalmente indesejável, sendo que
neste talante a extrafiscalidade manifesta-se na alíquota do tributo que
poderá ser maior ou menor em razão da compatibilidade ambiental do fato
econômico previsto na hipótese de incidência.
Percebe-se assim, que o elemento definidor de tributo
ambiental strito sensu é a hipótese de incidência, que por sua vez é
confirmada pela base de cálculo, enquanto que o elemento marcante do
tributo ambiental em sentido lato sensu é sua alíquota, que poderá ser maior
ou menor em razão não da hipótese de incidência geral, mas sim da
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qualidade do fato econômico que é previsto genericamente por esse
elemento da regra-matriz.
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Há de serem considerados os tipos de custos associados ao meio
ambiente: (I) o custo da reparação a uma lesão ocorrida ao ecossistema; e (II)
o custo de aprimoramento de determinado procedimento de produção, com
fim de bloquear a permanência de lesões de cunho ambiental.
Assim, parece-nos que os custos reparatórios e o preventivo
devem está cobertos pela tributação ambiental proibitiva, devendo entender
a fiscalidade ambiental como fonte de receita e ao mesmo tempo
desincentivando situações negativas ao meio ambiente e incentivando
condutas pró-ambientais, interferindo nos objetivos e modo de atuação dos
agentes econômico; efetivando o direito difuso fundamental ao um ambiente
saudável.
Por fim, não obstante todo ordenamento jurídico posto, se faz
necessário a reforma tributária[5], com o escopo de introduzir de forma
objetiva e direta uma tributação ambiental constitucionalmente dirigente à
defesa do meio ambiente.
3. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE AMAZÔNICA
3.1. Tributação extrafiscal em Rondônia
Constitui patrimônio ambiental nacional nos termos do art. 225,
§ 4º, da Constituição Brasileira, "Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra
do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira", estes entre todos os
outros, são bens que constitui o patrimônio difuso de todo o povo brasileiro.
E dentro da Amazônia legal encontramos o Estado de Rondônia, ao qual
possui seu bioma próprio que necessita da aplicação de medidas de proteção
especifica por parte do Estado.
Por sua vez, a floresta Amazônica por constituir um bem nacional,
para todos devem ser atribuídos os deveres de guarda e proteção, pois
defesa deste meio ambiente, representa além da manutenção da soberania
brasileira, pode denominar-se internacionalmente como bem da
humanidade.
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A vida digna do homem está interligada a proteção ao bem
ambiental, pois é inconcebível o ser humano viver sem a natureza, sem a
existência desta, que é imprescindível ao direito fundamental a vida.
3.2 Impostos federais, estaduais e municipais aplicáveis.
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Nesta trincheira buscar-se-á discorrer sobre os tributos com suas
alíquotas que possivelmente podem ser aplicados com fim extrafiscal no
intuito de proteção ao meio ambiente amazônico do Estado de Rondônia.
Inicialmente teremos a figura do ICMS, de competência estadual,
incidente sobre a circulação de mercadorias e serviços, ao qual por força
constitucional[6] deve repassar aos municípios 25% da arrecadação, nos
moldes da legislação estadual.
Neste viés, o "ICMS Ecológico" no estado de Rondônia, instituído
pela Lei Complementar nº 147/1996, acrescendo à Lei Complementar
115/1994, tal disposição, onde utiliza para distribuição diferenciada a cada
município o critério ambiental5 de existência e ocupação de terras por
unidades de conservação na área de cada município, fazendo assim valer um
incetivo a proteção ambiental, beneficiando aqueles que protegem o
patrimônio ambiental do Estado.
Outra possibilidade de frear a degradação ambiental seria a
implantação de critérios ambientais na repartição dos Fundos de Participação
dos Estados - FPE e dos Municípios - FPM, obrigando os entes, a criarem e
manter unidades de conservação ambiental. Pois dessa forma, governantes
e a sociedade, teriam que primar por políticas de proteção ao meio ambiente
e conscientização da proteção a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado, respectivamente, e aliando-se ao desenvolvimento sustentável.
Porém, tal previsão não encontra disposição normativa, estando na seara
legislativa do senado federal, não podendo ser aplicável aos entes federados.
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA,
de competência dos Estados, hoje no Estado de Rondônia - instituído pela
Lei 950/2000[7], não possui caráter de extrafiscalidade ambiental, que vise
especificar tributação e alíquotas diversas à automóveis movidos a
combustíveis com menor quantidade de poluentes. Dessa feita, uma nova
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roupagem ao tributo, levando-se em conta o tipo de combustível,
caracterizado como não-poluente ou pouco poluente, ex: energia elétrica ou
solar, álcool, as alíquotas do IPVA deveriam ser menor tendo em vista, o tipo
de alimentação do automóvel, sendo tributados com alíquotas menores do
que os outros os automóveis movidos unicamente à gasolina ou a diesel
tradicional. Alteração legislativa estadual neste sentido iria incentivar a
compra e uso de veículos menos poluentes, devidos os preços mais atrativos
do que os hoje praticados no Estado, aliado a diminuição do impacto
ambiental com poluentes.
Já os impostos incidentes sobre a propriedade territorial,
consistentes no ITR - Imposto sobre propriedade rural (competência da
União), podendo ser delegada a atribuição da cobrança aos Municípios; e o
IPTU- Imposto sobre propriedade territorial urbana (competência dos
Municípios), poderiam ser melhor utilizado se houvesse caráter e finalidade
extrafiscal ambiental afim de incentivar a preservação de áreas verdes.
No campo federal a Lei 9.393/96[8], em art. 11, I, II e III, instituiu
a tributação ambiental (ITR), onde exclui da tributação áreas que possuam
preservação permanente e de reserva legal; de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior; reflorestadas com essências nativas.
Trata-se aqui hipótese de tributação ambiental promocional, que
se caracteriza pela promoção do incentivo a preservação de áreas verdes.
Esta extrafiscalidade ambiental disposta ao ITR, bem que caberia sua
aplicação junto ao IPTU, respeitada as peculiaridades de cada um.
Bem ainda, a alteração da alíquota do ITR, majorando-a com fim
proibitivo a certas atividades, seria uma maneira de proteção a região
amazônica, pois assim, áreas que fossem utilizadas na Amazônia Legal para
atividades do tipo: cultivo de soja, criação de gado bovino e a exploração de
madeira, receberiam carga tributária maiores visando o desestímulo a esse
tipo de atividades, que hoje constitui, entre outras, as maiores responsáveis
degradação ambiental Amazônica.
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O regramento do IPTU não abarcar as hipóteses de incidência, ora
exposta do ITR, conforme a Lei Complementar nº 229 de 12 de dezembro de
2005, que institui o imposto predial e territorial urbano no município de Porto
Velho[9], o viés extrafiscal está aquém do ideal a uma cidade do porte e
dimensões em fraco crescimento.
CONSIDERAÇOES FINAIS
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No presente estudo buscou-se conhecer um pouco mais sobre o
direito fundamental ao meio ambiente, quais os bens jurídicos devem ser
defendidos, quais as legislações aplicáveis, passando de um prisma geral até
a chegar as leis ambientais do Estado de Rondônia e sua capital, buscando
de forma integrada a compreensão da importância a preservação ambiental,
da aplicação da tributação extrafiscal ambiental como meio de obter
condutas dos agentes econômicos de forma a ocorrer o menor impacto
ambiental possível.
Dentro da figura do Estado social, a tributação extrafiscal apesar
5
de forma tímida busca limitar atividades econômicas impactantes ao meio
ambiente, hoje em se tratando da questão ambiental, pouco interesse
legislativo primam por mudanças mais efetivas. A reforma tributária caminha
a passos lento e com proposições, apesar de inovadoras, não tão carregadas
de visão à proteção ao meio ambiente.
Por sua vez, "tributos ambientais" levam em seu bojo
o mister proibitivo incidindo sobre atividades que produzem impactos
ambientais nocivos, e conforme os danos aplicar-se-á a base de cálculo do
tributo, e inversamente isentando ou concedendo alíquotas diferenciadas as
atividades menos degradantes.
O bem jurídico ambiental se sopesado com o desenvolvimento
econômico e a isonomia tributária, deve possuir maior relevo dentro de
parâmetros proporcionais, com o fim de coibir atividades lícitas que venham
trazer prejuízos ambientais muito das vezes irreparáveis, fazendo os agentes
econômicos repensarem na importância da aplicação de recursos na
proteção ambiental e ganho financeiros com incidência de alíquotas de
impostos menores.
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Com a realização do presente estudo, viu-se que a legislação
tributária na toada extrafiscal nas esferas federais, estaduais e municipais,
apresentam déficit muito elevado, muito embora os entes federativos
possuam um grande instrumento de busca pela efetivação do direito
fundamental ao meio ambiente sadio e equilibrado, deixam de utilizá-lo por
razões inexplicáveis.
Neste quadrante a Extrafiscalidade aplicada nos tributos
existentes como meio e instrumento de proteção ao meio ambiente de
Rondônia, é timidamente empregada para esse fim, mudanças legislativas
em todas as esferas de poder, necessitam ser tomadas como o propósito de
minimizar impactos e desincentivar atividades de atuação econômica que
tragam malefícios, como ocorre com a exploração de exploração de madeira,
grandes plantações de soja, pecuária bovina, entre outras, na Amazônia
Legal, todavia, ressalta-se a necessidade de readequar limites do território
Amazônico, para assim firmar quais regiões e atividades receberam maiores
incentivos a não degradação e quais receberam maiores encargos tributários
em sua alíquota.
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