Boletim Conteúdo Jurídico - ISSN – 1984-0454

BOLETIM CONTEÚDO
JURÍDICO N. 914
(Ano XI)
(13/07/2019)

ISSN - 1984-0454

BRASÍLIA - 2019

0

www.conteudojuridico.com.br

Conselho Editorial

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

VALDINEI CORDEIRO COIMBRA (DF): Mestre em Direito
Penal Internacional pela Universidade de Granada - Espanha.
Mestre em Direito e Políticas Públicas pelo UNICEUB.
Especialista em Direito Penal e Processo Penal pelo
ICAT/UDF. Pós-graduado em Gestão Policial Judiciária pela
ACP/PCDF-FORTIUM. Professor Universitário. Advogado.
MARCELO FERNANDO BORSIO (MG): Pós-doutor em
Direito da Seguridade Social pela Universidade Complutense
de Madrid. Pós-Doutorando em Direito Previdenciário pela
Univ. de Milão. Doutor e Mestre em Direito Previdenciário
pela Pontifícia Universidade Católica/SP.
FRANCISCO DE SALLES ALMEIDA MAFRA FILHO (MT):
Doutor em Direito Administrativo pela UFMG.
RODRIGO LARIZZATTI (DF/Argentina): Doutor em Ciências
Jurídicas e Sociais pela Universidad
del Museo Social
5
Argentino - UMSA.
MARCELO FERREIRA DE SOUZA (RJ): Mestre em Direito
Público e Evolução Social u, Especialista em Direito Penal e
Processo Penal.
KIYOSHI HARADA (SP): Advogado em São Paulo (SP).
Especialista em Direito Tributário e em Direito Financeiro pela
FADUSP.

Circulação: Livre. Acesso aberto e gratuito

Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

Publicação semanal em formato digital

País: Brasil. Cidade: Brasília – DF. Endereço: SIG SUL, Q. 01,
lote 495, sala 236, Ed. Barão do Rio Branco, CEP. 70610-410.
Tel. (61) 991773598
Contato: editorial@conteudojuridico.com.br
WWW.CONTEUDOJURIDICO.COM.BR

Boletim Conteúdo Júrídico

SERGIMAR MARTINS DE ARAÚJO (Montreal/Canadá):
Advogado com mais de 10 anos de experiência. Especialista
em Direito Processual Civil Internacional. Professor
universitário.

1

www.conteudojuridico.com.br

SUMÁRIO
COLUNISTA DA SEMANA

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

09/07/2019 Eduardo Luiz Santos Cabette
» Denunciação caluniosa eleitoral: Lei 13.834/19..............................................05

ARTIGOS
12/07/2019 Leandro Fernandez Teixeira
» Aspectos polêmicos da prescrição no acidente de trabalho e na doença ocupacional...................14
12/07/2019 Thiago Guedes Alexandre
» Reequilíbrio econômico nos contratos administrativos..................................................................41
12/07/2019 Douglas Belanda
» Chaves Públicas e Privadas no direito da sociedade da informação: Um olhar sob a perspectiva de
provas no processo civil......................................................................................................................59
12/07/2019 Telma Aparecida Rostelato
» A (des)necessidade do estatuto da pessoa com deficiência............................................................71
11/07/2019 Letícia Silveira Seerig
» A colaboração premiada no direito brasileiro à luz da doutrina e da jurisprudência......................89
11/07/2019 Leandro Fernandez Teixeira
» A Constituição Econômica e a Constituição do Trabalho...............................................................113
11/07/2019 Daniela Tamaio Lopes
» O uso das tecnologias e os impactos nos tribunais: a nova estética da decisão............................160
11/07/2019 Rodrigo Antola Aita
» A responsabilidade civil por perda de uma chance .......................................................................169
11/07/2019 Sergio Ricardo do Amaral Gurgel
» Justiça: substantivo feminino abstrato ..........................................................................................185
10/07/2019 Leandro Fernandez Teixeira
» Reflexões em torno da possibilidade de redução do prazo da prescrição trabalhista ..................190

2
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

www.conteudojuridico.com.br
10/07/2019 Gleysson de Sousa Santos
» As consequências da captação ilícita de sufrágio no Direito Eleitoral brasileiro no âmbito
constitucional ...................................................................................................................................226
10/07/2019 Fábio Benicios Lemes
» O dano moral e o mero aborrecimento: o posicionamento dos Tribunais ...................................257
10/07/2019 Roberta Eifler Barbosa

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

» O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente aplicado como resquício da doutrina
da situação irregular..........................................................................................................................279
10/07/2019 Rodrigo Antola Aita
» Viabilidade do cancelamento de cláusula de inalienabilidade à luz da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS).................................293
10/07/2019 Vicente Férrer de Albuquerque Júnior
» Poder Constituinte: formas de exercício, características e espécies..............................................301
09/07/2019 Leandro Fernandez Teixeira
» Intimidade genética na relação de emprego: uma análise da aplicação da biotecnologia à luz dos
direitos fundamentais do trabalhador 5.............................................................................................304
09/07/2019 Ana Casarin
» Alcances e limitações da pena privativa de liberdade como resposta estatal justa perante a pratica
de crimes ..........................................................................................................................................330
09/07/2019 Thiago Guedes Alexandre
» Requisitos para prorrogação dos contratos administrativos que tem por objeto a prestação de
serviços de natureza continuada.......................................................................................................348
09/07/2019 Carolina Calhau de Castro e Andrade
» A motivação da dispensa do empregado público: um estudo jurisprudencial...............................368
09/07/2019 Lívia do Amaral e Silva Linck
» A dominação da mulher e do povo iraquiano: uma análise do poder exacerbado........................382
09/07/2019 Vicente Férrer de Albuquerque Júnior
» Habeas Corpus: Cabimento, legitimidade e utilização...................................................................398
08/07/2019 Leandro Fernandez Teixeira
» Dumping social e o comércio internacional...................................................................................401
08/07/2019 Lucas Cavalcante Rodrigues

3
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

www.conteudojuridico.com.br
» Greve de servidores público em Petrolina-PE e o problema da falta de regulamentação.............441
08/07/2019 Ronaldo Bruno Marton Junior

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

» A inaplicabilidade das causas interruptivas da prescrição nos casos de usucapião familiar..........458

4
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

www.conteudojuridico.com.br

DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA ELEITORAL: LEI 13.834/19

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

EDUARDO LUIZ SANTOS CABETTE: Delegado
de Polícia, Mestre em Direito Social, Pós graduado com especialização em Direito Penal e
Criminologia, Professor de Direito Penal,
Processo Penal, Criminologia e Legislação Penal
e Processual Penal Especial na graduação e na
pós - graduação da Unisal e Membro do Grupo
de Pesquisa de Ética e Direitos Fundamentais do
Programa de Mestrado da Unisal.

A Lei 13.834/19 criou um novo tipo penal para criminalizar de forma especial
a denunciação caluniosa com finalidade eleitoral, acrescendo ao Código Eleitoral
(Lei 4.737/65), o artigo 326 – A.
É de trivial conhecimento que o Código Eleitoral já pune, desde a sua origem,
o Crime de Calúnia com fins eleitorais, conforme disposto em seu artigo 324.
5
Entretanto, é bom lembrar que o crime de Calúnia, seja o previsto no Código Penal
(art. 138, CP), seja no Código Eleitoral, não se confunde com o delito de
Denunciação Caluniosa, o qual, por seu turno, já era previsto desde antanho no
Código Penal (vide artigo 339, CP). Ou seja, a previsão da Denunciação Caluniosa
ao lado da Calúnia não é uma redundância ou inutilidade, seja no Código Penal,
seja agora no Código Eleitoral, pois que cada tipo penal descreve uma conduta e
resultados diversos.
Na lição de Galvão:
“A calúnia assemelha-se ao crime de denunciação
caluniosa (art. 339 do CP), sendo que em ambos o sujeito faz
uma imputação falsa a terceiro da prática de um crime. O
crime de calúnia, no entanto, encerra-se na ofensa à honra da
vítima não atingindo o interesse da administração da justiça.
No crime em exame o caluniador não pretende que o
mecanismo de repressão estatal seja colocado em movimento
contra quem imputou a prática de um crime. Se o fato
caracterizar denunciação caluniosa, por outro lado, pelo
princípio da consunção, o crime de calúnia é absorvido pelo
5
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crime praticado contra a administração da justiça, de modo
que se caracteriza apenas este último” (grifos no original). [1]
Resta claro que na Calúnia o agente somente tem em mira macular a honra
da vítima e não pretende que, com isso, esta venha a responder por alguma
investigação ou processo de qualquer natureza, o crime é, portanto, simples,
tutelando somente um bem jurídico, a honra. Já na Denunciação Caluniosa, o autor
quer não somente prejudicar a honra da vítima (também o quer, mas não só),
pretende, com seus atos, provocar a ação estatal repressiva, ensejando contra a
vítima uma investigação ou processo de alguma natureza. A Denunciação Caluniosa
não é crime simples, senão complexo, tutelando a honra, mas também a
Administração da Justiça. Essa distinção válida para os crimes previstos no Código
Penal é igualmente aplicável aos delitos tipificados no Código Eleitoral.
Mas, qual a razão de ser, a “ratio legis” da criação de uma Denunciação
Caluniosa Eleitoral, quando já havia a previsão desse crime no Código Penal,
podendo perfeitamente ser aplicado a casos envolvendo interesse eleitoral?
Parece que a mesma motivação existente para a previsão de uma Calúnia
Eleitoral foi o que moveu o legislador a atualizar o Código Eleitoral, prevendo agora
também uma Denunciação Caluniosa na legislação especial. A partir de agora, o
que já ocorria com o crime de Calúnia, passa a ser aplicável ao crime de
Denunciação Caluniosa, ou seja, no conflito aparente de normas do Código Penal e
do Código Eleitoral, prevalecerá a norma do segundo por aplicação do conhecido
“Princípio da Especialidade”. Mas, o que isso muda na prática?
As penas para os crimes do Código Penal e do Código Eleitoral não se
alteram em nada. Entretanto, o procedimento para os Crimes Eleitorais é especial,
regulado conforme as normativas dos artigos 355 a 364, da Lei 4.737/65. Há
diferença quanto à ação penal, quanto ao prazo para denúncia, entre outras coisas.
Mas, o principal fator é a competência especial da Justiça Eleitoral para o processo
e julgamento. [2]
Retomando a questão das penas previstas, se percebe que não há alteração
alguma. A pena é de reclusão, de 2 a 8 anos, e multa, tanto para o artigo 339, CP,
como no novel artigo 326 – A do Código Eleitoral. Há igualmente um aumento de
pena da sexta parte para o caso de uso de anonimato ou nome suposto pelo
6
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agente. Assim também há a mesma redução de pena pela metade se a atribuição
feita pelo autor à vítima é da prática de contravenção. As redações dos tipos penais
respectivos apresentam pequenas diferenças, as quais não são hábeis a alterar de
qualquer forma a amplitude ou o significado das condutas incriminadas, tornando,
na prática, as tipificações idênticas (a não ser na questão do “ato infracional”, o que
será visto em separado adiante). Nesse aspecto, portanto, a “novatio legis” não é
“in pejus”, nem “in mellius”. Trata-se de simples continuidade normativo – típica, de
modo que o novo artigo 326 – A do Código Eleitoral pode perfeitamente retroagir
aos casos pretéritos. Não haverá prejuízo nem muito menos ganho aos réus (a não
ser no caso de imputação de ato infracional, conforme se verá).
Uma alteração interessante é que o dispositivo penal do Código Eleitoral faz
menção à imputação de crime, tal qual o do Código Penal, mas acrescenta também
a imputação falsa de ato infracional, o que não está expresso no primeiro diploma
mencionado.
Essa questão merece dupla abordagem:
5

a) Sob o enfoque da ampliação típica ou não;
b) Sob o enfoque da aplicabilidade da falsa imputação de ato infracional no
âmbito eleitoral;
No que tange à primeira abordagem, ou seja, quanto à ampliação típica,
entende-se que houve ampliação, excepcionando-se, neste passo, a conclusão de
que não se trata, de forma alguma, de “novatio legis in pejus”. Acontece que o
Código Penal apenas menciona a palavra “crime”, não fazendo referência à prática
de “ato infracional”. Por outro lado, como já visto, o Código Eleitoral acrescentou a
imputação falsa de “ato infracional”. Assim sendo, no que se refere à imputação de
ato infracional, o dispositivo do Código Eleitoral não pode retroagir, pois que
configura “novatio legis in pejus”.
É preciso cautela para não confundir a questão do ato infracional falsamente
atribuído a um menor nos casos de Calúnia com a situação de Denunciação
Caluniosa. Acontece que a Calúnia se configura, mesmo quando um menor é
ofendido. Isso porque o tipo penal do artigo 138, CP, assim como o do artigo 324
do Código Eleitoral, menciona a imputação falsa de “fato definido como crime” e
não de “crime”. O “ato infracional”, por definição legal, é um “fato definido como
7
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crime” ou contravenção penal perpetrado por uma criança ou um adolescente
(artigo 103, ECA – Lei 8.069/90). Portanto, a configuração da calúnia contra menores
é totalmente viável, sem qualquer afronta ao Princípio da Legalidade Estrita. [3] Já
na Denunciação Caluniosa, a lei utiliza uma palavra técnica, a qual deve ser
tecnicamente interpretada, qual seja “crime” e não “fato definido como crime”. É
lição de Maximiliano:
“O juiz atribui aos vocábulos o sentido resultante da
linguagem vulgar; porque se presume haver o legislador, ou
escritor, usado expressões comuns; porém, quando são
empregados termos jurídicos, deve crer-se ter havido
preferência pela linguagem técnica”. [4]
Dessa forma, a doutrina e a jurisprudência têm afastado a configuração do
crime de Denunciação Caluniosa quando da imputação de “ato infracional”. Neste
sentido o seguinte “decisum”:
“Não constitui figura típica do art. 339 do CP a atribuição
a menor de autoria de lesões corporais, pois sendo este
inimputável não é passível de conduta criminosa, mas, sim de
ato infracional, consoante nomenclatura do Estatuto da
Criança e do Adolescente, o qual não é contemplado na
redação do referido tipo penal, em adequada interpretação
restritiva. Apelação provida. Absolvição com amparo no art.
386, III, do CPP. Decisão unânime” (TJRS, RJTERGS
185/104). [5]
No mesmo diapasão se manifesta Estefam:
“No que pertine ao objeto da notícia, deve constituir-se
de crime,
assim
definido
em
lei, ou
contravenção penal (embora nesse caso sujeite-se o infrator
a uma pena menor – art. 339, § 2º.). O tipo penal não abrange
a falsa imputação de atos infracionais (ou seja,
comportamentos que a lei define como crime ou
contravenção penal, mas que foram praticados por menores
de 18 anos) (grifos no original)”. [6]
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“A falsa notícia – crime pode recair, também, sobre um
menor inimputável. Contudo, se isto ocorrer, não há que se
falar em denunciação caluniosa. De fato o menor de 18 anos
é penalmente inimputável e, por isso, não está sujeito a
processo – crime ou a aplicação de sanções de natureza penal,
mas sim a implicações previstas na legislação especial (art. 228
da CF; art. 27 do CP; e art. 104 do Estatuto da Criança e do
Adolescente)”. [7]
Não obstante, o mesmo Maluly indica que o STJ já decidiu pela
caracterização de Denunciação Caluniosa na imputação falsa de ato infracional a
menor:
“Recurso Especial. Penal. Denunciação caluniosa. Art.
339, caput, do Código Penal. Vítima menor de 18 anos. Agente
que lhe irroga conduta criminosa, sabendo ser ela inocente.
Conduta típica”
(REsp. 160.988, rel. Min. José Arnaldo, j. 8-95
1998). [8]
Percebe-se, portanto, a prevalência da tese de não caracterização da
Denunciação Caluniosa, conforme previsão do artigo 339, CP, malgrado a decisão
conflitante do STJ acima exposta. Dessa forma, confirma-se a ampliação do tipo
penal do artigo 326 – A, do Código Eleitoral, configurando “novatio legis in pejus”
neste ponto específico e ainda conferindo maior segurança jurídica aos intérpretes.
Entende-se que o legislador perdeu a oportunidade de fazer esse mesmo acréscimo
no Código Penal, tornando as infrações absolutamente idênticas e colmatando a
lacuna existente.
Já na segunda abordagem, trata-se de desvendar a aplicabilidade da falsa
imputação de ato infracional no âmbito eleitoral.
Num primeiro momento pode parecer totalmente descabida a previsão legal
inovadora para esse campo. Isso porque os candidatos a cargos eletivos nunca
serão, por força constitucional e legal, menores (vide artigo 14, § 3º., VI, alíneas “a”
a “d”, CF c/c artigo 3º. da Lei 4737/65).
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Ocorre que a previsão não é inútil. Em primeiro lugar um indivíduo pode
imputar falsamente ato infracional a um filho, irmão, pessoa próxima ou ligada por
qualquer laço importante com um candidato. O candidato não será, por obviedade,
menor, mas tal pessoa poderá ser, e a Denunciação Caluniosa poderá perfeitamente
ter fins eleitorais, mirando o candidato de forma indireta.
Outra hipótese seria a imputação falsa ao próprio candidato de atos
infracionais que teria praticado quando menor, embora no momento não o seja
mais. Não obstante, entende-se que nessa situação ficará, em alguns casos,
prejudicado o crime de Denunciação Caluniosa, podendo ser aplicado apenas
subsidiariamente o crime de Calúnia eleitoral (lembre-se que na calúnia a lei faz
menção a “fato definido como crime” e, portanto, não há prejuízo na falta de
previsão do “ato infracional”). Não será possível a aplicação da Denunciação
Caluniosa Eleitoral nesses casos porque se o ato infracional imputado falsamente
diz respeito a época passada, sendo já o candidato maior, não haverá instauração
de procedimento algum contra ele, o que prejudicaria a configuração do ilícito em
estudo. Note-se que para alguns cargos eletivos a idade mínima exigida
constitucionalmente é superior a 21 anos, que é o marco final de aplicabilidade do
ECA às pessoas, ainda que tenham perpetrado atos infracionais quando menores
de 18 anos. Conforme leciona Alves, afora a questão da prescrição, [9] quando o
indivíduo completa 21 anos, “o Estado renuncia à aplicação de medidas aos
infratores, como se a eles concedesse uma espécie de perdão”. [10] Assim, se a
pessoa disputa cargo de Presidente da República, Vice – Presidente da República
ou Senador, terá que contar com ao menos 35 anos de idade. Se é a pessoa
candidata a Governador de Estado, Vice – Governador de Estado ou Governador do
Distrito Federal, terá de contar com pelo menos 30 anos de idade (artigo 14, VI, “a”
e “b”, CF c/c artigo 3º., da Lei 4.737/65). Nesses casos, será impossível a instauração
de qualquer feito por ato infracional passado contra tais pessoas, eis que não
haveria justa causa. Não é mais possível a aplicação de qualquer medida sócio –
educativa a esses maiores e muito menos pena criminal por atos infracionais do
passado.
Entretanto, poderá ocorrer alguma instauração de feito apuratório se o
candidato tiver entre 18 e 21 anos e concorrer aos cargos de Deputado Federal,
Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice- Prefeito e Juiz de Paz, pois a Constituição exige
então a idade mínima de 21 anos (artigo 14, VI, “c”, CF c/c artigo 3º., da Lei 4.737/65).
10
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Também, ainda mais plausível, será o caso do candidato a vereador, que pode
contar com apenas 18 anos completos (artigo 14, VI, “d”, CF c/c artigo 3º., da Lei
4.737/65). Nessas situações, se o ato infracional imputado foi praticado quando
ainda era menor o candidato, será possível sua apuração porque ainda é, ao menos
em tese, viável a aplicação de medida sócio – educativa, o que enseja justa causa
para o feito (vide artigos 2º., Parágrafo Único; 104, Parágrafo Único; 112 a 125, com
especial destaque para o artigo 121, § 5º., do ECA – Lei 8.069/90). [11]
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Observe-se que há quem defenda que a idade – limite para aplicação do
ECA, não mais seriam os 21 anos, mas os 18 anos, devido a uma suposta revogação
tácita dos dispositivos supra mencionados com o advento do Código Civil de 2002,
que estabeleceu a capacidade completa aos 18 anos.[12] Para esse entendimento,
nem mesmo seria viável a Denunciação Caluniosa de um candidato a vereador, que
teria de contar, no mínimo, com 18 anos completos. Ao fazer então 18 anos, sairia
do campo de aplicabilidade do ECA, tal qual se afirma em geral a respeito dos 21
anos. Entretanto, como se pode perceber pela doutrina mencionada neste trabalho
e de acordo com o teor da Súmula 605, STJ, que data do ano de 2018, essa posição
sobre a revogação tácita das normas
do ECA não vem prevalecendo. [13]
5
Percebe-se que a criação de um novo crime de Denunciação Caluniosa com
finalidade eleitoral, abrigado no Código Eleitoral e com a competência da Justiça
Eleitoral e procedimento especial dos Crimes Eleitorais, foi uma medida adequada
e oportuna, equiparando o tratamento que já era dado aos crimes contra a honra.
Doravante, portanto, a finalidade eleitoral da Denunciação Caluniosa terá o condão
de alterar a tipificação da conduta por aplicação do Princípio da Especialidade, com
as consequentes mudanças de procedimento, bem como de competência.
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Resumo: O presente artigo destina-se ao exame de algumas das principais
questões controvertidas em relação à prescrição de pretensões decorrentes de
acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais.
Sumário: 1 Introdução. 2 Noções conceituais sobre prescrição. 3 Acidente de
trabalho e doença ocupacional: compreensão. 4 O prazo prescricional das
pretensões fundadas em hipóteses de acidente de trabalho ou doença ocupacional.
5 O termo inicial do prazo prescricional. 6 Conclusões. Bibliografia.

1 Introdução
A prescrição é, sem exagero, um instituto cercado de divergências desde seus
primórdios. Sua definição, a delimitação dos seus efeitos e a fixação de critérios de
distinção em relação à decadência são temas que há muito estão presentes na
literatura estrangeira e nacional.
Cabe-nos, aqui, analisar o instigante tema da prescrição de pretensões
decorrentes de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.
Para tanto, empreenderemos, previamente, breve exposição a respeito da
delimitação conceitual da prescrição e do tratamento conferido ao instituto pelo
Código Civil. É o que será realizado a seguir.
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2 Noções conceituais sobre prescrição
A adequada compreensão da prescrição pressupõe o conhecimento da
categoria jurídica da pretensão.
Pretensão é a “posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação
positiva ou negativa”[1]. A prescrição opera no plano da eficácia[2], suspendendo (ou
encobrindo, na linguagem de Pontes de Miranda) a eficácia da pretensão[3].
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Trata-se a pretensão de instituto de direito material, não sendo identificável
com a ação processual.
Entretanto, no passado, as formulações teóricas em torno da prescrição
frequentemente assumiam a premissa (equivocada) de identificação entre
pretensão e ação (em sentido processual), conduzindo à conclusão de que a
prescrição atingiria esta.
A noção de prescrição da ação é claramente identificável nos arts. 177 e 178
5
do Código Civil de 1916[4].
Na doutrina, Câmara Leal, um dos maiores expoentes brasileiros no estudo da
prescrição, conceituava-a como a “extinção de uma ação ajuizável, em virtude da

inércia do seu titular durante um certo lapso de tempo, na ausência de causas
preclusivas de seu curso”[5].
A confusão possui uma justificativa histórica, relacionada à ampla adoção da
teoria concretista da ação, conforme esclarecem Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
de Andrade Nery:

De longa data, sabe-se, estão superadas as doutrinas da ação como
direito concreto, pelo moderno conceito de ação como sendo direito
subjetivo abstrato, totalmente independente do direito material. Esta
evolução se deveu à obra de Wach, que demonstrou a fragilidade da
teoria concreta, com a possibilidade do ajuizamento da ação declaratória
negativa e com a verificação da ação infundada[6] (grifos no original).
E prosseguem os ilustrados autores: “O direito de ação firmou-se como

subjetivo e abstrato e completamente autônomo do direito substancial. Deles
difere, também, a pretensão, que pode ser definida como a exigência da
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subordinação de um interesse alheio ao interesse próprio. A pretensão, resistida, ou
insatisfeita, enseja a lide”[7] (grifos no original).
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Com efeito, o direito de ação é o direito público, subjetivo e abstrato de
provocar a atuação do Estado para obtenção da tutela jurisdicional. Não está
submetido, ele próprio, a prazo prescricional.
Assentada essa premissa, podemos avançar à delimitação conceitual da
prescrição.
A prescrição consiste em ato-fato jurídico caducificante cujo suporte fático é
composto pela inação do titular do direito em relação a uma pretensão exigível e
pelo decurso do tempo fixado em lei[8]. Com a oposição da exceção (em sentido
material) da prescrição ou, na atualidade, sua pronúncia ex officio, encobre-se a
eficácia da pretensão[9]. Não há, entretanto, extinção do direito[10], da ação
processual ou da própria pretensão.
A percepção de que a prescrição não extingue o direito nem a pretensão
confere sentido a duas questões jurídicas relevantes.
Se a prescrição extinguisse a pretensão, teríamos, na renúncia à prescrição, um
direito que permaneceria desprovido de pretensão e, pois, de exigibilidade, o que
alijaria a figura da renúncia de efeitos concretos. O devedor renunciaria à prescrição,
mas o credor não poderia dele exigir a prestação. Daí afirmar Pontes de Miranda
que, com “a prescrição, não se extinguiu a pretensão e, pois, não morreu a

obrigação: ambas continuaram. Pretensão e obrigação são efeitos; a prescrição só
se passa no plano da eficácia: torna-a encobrível; alegada, encobre-a. Com a
renúncia, o devedor fá-la não encobrível”[11].
Da mesma maneira, se a prescrição importasse na extinção do direito e da
pretensão, o devedor que efetuasse o pagamento de dívida prescrita
realizaria pagamento indevido, podendo postular a repetição. Não é isso, todavia,
que ocorre, não sendo cabível repetição do indébito por adimplemento de dívida
cuja pretensão está prescrita, regra prevista no art. 970 do Código Civil de 1916 e
no art. 882 do Diploma Civil de 2002. Novamente invocando o magistério de Pontes
de Miranda, há de se reconhecer que tal preceito não decorre apenas da previsão
legal, mas da própria lógica do instituto da prescrição[12].
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Respeitadas as variações de enfoque conferidas por cada autor, é possível
afirmar que há razoável consenso na doutrina clássica[13] acerca dos requisitos da
prescrição: a inércia do titular do direito em relação a uma pretensão exigível e o
decurso do tempo fixado em lei. A existência de boa-fé do devedor, fator previsto
no Livro IV[14] das Ordenações Filipinas como imprescindível para a fluência do
prazo prescricional, perdeu sua relevância com o passar do tempo, sendo declarada
indiferente já na Consolidação das Leis Civis[15] de Teixeira de Freitas.
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O primeiro pressuposto evidencia que somente é possível cogitar-se da
deflagração do prazo prescricional a partir da exigibilidade[16] do direito. Fala-se,
neste momento, na existência da actio nata[17].
Violado o direito, surge a pretensão, iniciando-se, então, o prazo prescricional.
Nessa ordem de ideias, assenta Pontes de Miranda que a “prescrição inicia-se ao

nascer a pretensão; portanto, desde que o titular do direito pode exigir o ato, ou a
omissão. A pretensão supõe o direito, que é prius; pode ser posterior a ele, e.g., se
há dia para o vencimento e exigibilidade”[18].
5

Essa diretriz foi consagrada no art. 189[19] do Código Civil de 2002, estando
explicitada, também, no Enunciado n.º 14[20] das Jornadas de Direito Civil.
Assentadas as necessárias premissas conceituais, impõe-se o avanço à
compreensão dos contornos conceituais do acidente de trabalho e da doença
ocupacional.
3 Acidente de trabalho e doença ocupacional: compreensão
A partir da disciplina veiculada pelos arts. 19 a 21 da Lei n.º 8.213/91, é possível
identificar três modalidades de infortúnios relacionados ao trabalho: o acidente
típico, as doenças ocupacionais e os acidentes por equiparação.
Valendo-nos da sistematização elaborada pelo Ministro Cláudio Brandão em
trabalho de profundo fôlego acadêmico, podemos apresentar as seguintes
distinções entre o acidente e as doenças ocupacionais:
“a) o acidente é caracterizado, em regra, pela subitaneidade e violência, ao

passo que a doença decorre de um processo que tem certa duração, embora se
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desencadeie num momento certo, gerando a impossibilidade do exercício das
atividades do empregado;
b) no acidente a causa é externa, enquanto a doença, em geral, apresenta-se
internamente, num processo silencioso peculiar às moléstias orgânicas do homem;
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c) o acidente pode ser provocado intencionalmente, ao passo que a doença
não, ainda que seja possível a simulação pelo empregado;
d) no acidente a causa e o efeito, em geral, são simultâneos, enquanto na
doença o mediatismo é a sua característica”[21].
O acidente típico consiste em “um evento, em regra, súbito, ocorrido durante

a realização do trabalho por conta alheia, que acarreta danos físicos ou psíquicos à
pessoa do empregado, capazes de gerar a morte ou a perda, temporária ou
permanente, de sua capacidade laboral”[22].
A figura da doença ocupacional é gênero abrangente da doença profissional
e da doença do trabalho.

tecnopatias, idiopatias, doenças
profissionais típicas, doenças profissionais verdadeiras ou tecnopatias
propriamente ditas”[23]) é “aquela peculiar a determinada atividade ou profissão”,
vindo a “produzir ou desencadear certas patologias, sendo certo que, nessa
hipótese, o nexo causal da doença com a atividade é presumido”[24].
Doença

profissional (“ergopatias,

Por sua vez, a doença do trabalho (“mesopatias, moléstias profissionais

atípicas, doenças indiretamente profissionais, doenças das condições de trabalho,
enfermidades profissionais indiretas, enfermidades profissionais impropriamente
tidas como tais ou doenças do meio”[25]), “apesar de igualmente ter origem na
atividade do trabalhador, não está vinculada necessariamente a esta ou aquela
profissão. Seu aparecimento decorre da forma em que o trabalho é prestado ou das
condições específicas do ambiente de trabalho”[26].
A seu turno, os acidentes por equiparação encontram-se previstos no rol de
situações heterogêneas contido no art. 21 da Lei n.º 8.213/91.
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É relevante registrar que a ocorrência de alguma das hipóteses indicadas nos
mencionados dispositivos legais importará no reconhecimento do acidente de
trabalho (lato sensu) para fins previdenciários, não necessariamente ensejando a
responsabilidade civil do empregador, a qual apenas existirá se presentes seus
pressupostos (conduta, nexo de causalidade, dano, podendo ou não exigir-se a
presença de culpa, de acordo com o enquadramento num caso de responsabilidade
subjetiva ou objetiva).
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Tratando-se de acidente de trabalho ou doença ocupacional passível de
responsabilização patronal, é possível a formulação de uma série de postulações
decorrentes de diversas lesões: danos materiais (dano emergente, lucro cessante),
danos morais, perda de uma chance, dano estético, dano sexual[27], dano biológico,
dano à saúde[28]...
Sob a perspectiva jurídica uma das mais tormentosas questões envolvidas na
apreciação de lides decorrentes de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais
refere-se à prescrição, temática objeto de análise a seguir.
5

4 O prazo prescricional das pretensões fundadas em hipóteses de acidente
de trabalho ou doença ocupacional
Quanto ao prazo prescricional para o exercício das pretensões decorrentes de
acidente de trabalho ou doença ocupacional, as divergências doutrinárias foram
agravadas por razões de competência jurisdicional.
A apreciação das lides entre obreiro e empregador decorrentes de acidente
de trabalho (lato sensu) foi inserida no âmbito de competência da Justiça do
Trabalho com a Emenda Constitucional n.º 45/04[29], o que somente veio a ser
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Conflito
de Competência n.º 7204[30], em 29/06/2005. Na oportunidade, em modulação
dos efeitos da decisão, esclareceu a Suprema Corte que “as ações que tramitam

perante a Justiça comum dos Estados, com sentença de mérito anterior à
promulgação da EC 45/04, lá continuam até o trânsito em julgado e correspondente
execução. Quanto àquelas cujo mérito ainda não foi apreciado, hão de ser
remetidas à Justiça do Trabalho, no estado em que se encontram, com total
aproveitamento dos atos praticados até então”.
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É interessante observar que o reconhecimento da nova competência
deflagrou acesa discussão em torno do prazo prescricional não apenas quanto ao
tema em si (uma vez que a Justiça Comum aplicava, até então, o prazo do Código
Civil), como também reavivou os debates em relação às pretensões de pagamento
de indenização por danos morais em geral.
Após anos de divergências em todas as instâncias do Judiciário Trabalhista, o
Tribunal Superior do Trabalho pacificou a matéria, quando da apreciação do E-RR
2700-23.2006.5.10.0005[31], sob a relatoria do Ministro Aloysio Corrêa da Veiga,
estabelecendo os seguintes parâmetros:
a) ocorrência do termo inicial[32] da prescrição a partir da promulgação
da Emenda Constitucional n.º 45/04 (30/12/2004): aplicação do prazo
prescricional trabalhista (cinco anos no curso do contrato, observado o biênio
posterior à cessação do vínculo);
b) ocorrência do termo inicial da prescrição antes da promulgação da
Emenda Constitucional n.º 45/04 (30/12/2004):
b.1) a partir da entrada em vigor do Código Civil
(11/01/2003):prescrição trienal (CC/02, art. 206, §3º, inciso V);

de 2002

b.2) antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003),
aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028[33] do CC/02:
b.2.1) se, em 11/01/2003, houver decorrido mais de dez anos de fluência do
prazo, manutenção da prescrição vintenária prevista no art. 177 do CC/16 (contada,
obviamente, a partir do seu termo inicial);
b.2.2) se, em 11/01/2003, não houver decorrido mais de dez anos de fluência
do prazo, aplicação da prescrição de três anos (CC/02, art. 206, §3º, inciso V),
contados a partir de 11/01/2003.
Como se observa, o critério adotado acaba por vincular a competência ao
prazo prescricional, interpretação que, com a devida vênia, não se mostra
tecnicamente a mais adequada. A definição do prazo de prescrição não está
atrelada ao órgão julgador, mas à natureza jurídica da relação e, de acordo com a
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disciplina legal, às partes nela envolvidas. Em verdade, sob essa ótica, desde sempre
o prazo deveria ter sido o trabalhista.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

No entanto, é inegável que a exegese adotada pelo TST visava a solucionar
problemas concretos e um grave quadro de insegurança jurídica, evitando, ainda,
que as partes fossem surpreendidas com a alteração do prazo de prescrição. Sem
dúvida, sob a perspectiva da responsabilidade institucional e do papel
uniformizador e pacificador de controvérsias da Corte, a decisão foi louvável.
A Orientação Jurisprudencial n.º 5, item IV, da Segunda Turma do
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região sistematiza (com sutil diferença
apenas em relação à data de início da aplicação da prescrição trabalhista) os
critérios definidos pelo TST:
“IV – Prazo. Os prazos prescricionais para a pretensão de indenização

por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho ou doença
a ele equiparada observarão os seguintes parâmetros:
a) termo inicial ocorrido até 10.01.1993: prescrição de 20 anos (art. 177
5
do CCB/1916), não incidindo regra de transição (art. 2028, CCB 2002);
b) termo inicial ocorrido entre 11.01.1993 e 10.01.2003: prescrição de 3
anos (art. 206, § 3º, V, do CCB/2002), com início da contagem a partir da
vigência do novo Código Civil, por incidência da regra de transição (art. 2028
do CCB 2002);
c) termo inicial ocorrido entre 11.01.2003 e 31.12.2004: prescrição de 3
anos (art. 206, V, do CCB 2002), mesmo que a ação tenha sido ajuizada após
a vigência da EC 45/2004 e perante a Justiça do Trabalho;
d) termo inicial ocorrido a partir de 01.01.2005: prescrição de 5 anos, até
o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho (art. 7º, XXIX, da
CF/1988), tendo em vista as alterações introduzidas pela EC 45/2004”.
Também no sentido da aplicação da prescrição trabalhista após a
promulgação da Emenda Constitucional n.º 45/04 são o Enunciado n.º 420[34] das
Jornadas de Direito Civil, a Súmula n.º 91[35] do Tribunal Regional do Trabalho
da 4ª Região, a Súmula n.º 102[36] do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª
Região e a Súmula n.º 70[37] do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
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A Súmula n.º 4[38] do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região proclama a inviabilidade de aplicação da prescrição trabalhista em ações
ajuizadas anteriormente ao advento da EC n.º 45/04.
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O Enunciado n.º 45[39] da Jornada de Direito Material e Processual do
Trabalho acolhe a tese da aplicação do prazo geral de prescrição previsto no
Código Civil, tema que já foi analisado quando da abordagem a respeito da
indenização por danos morais.
Superada a questão da definição do prazo, cumpre avançar para um tema que
gerou (e prossegue gerando) severas divergências doutrinárias e jurisprudenciais:
a identificação do dies a quo[40] do prazo prescricional nas pretensões
decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional.
5 O termo inicial do prazo prescricional
Ao abordar a temática do termo inicial do prazo de prescrição nas hipóteses
em análise, uma primeira referência importante é o Enunciado n. 230 da Súmula
de Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “A

prescrição da ação de acidente do trabalho conta-se do exame pericial que
comprovar a enfermidade ou verificar a natureza da incapacidade”.
O verbete veicula um direcionamento inicial quanto à matéria, evidenciando
não ser possível considerar, a priori, como termo inicial da prescrição a data de
surgimento dos primeiros sintomas de doença ou da expedição da CAT ou mesmo
a data da concessão do auxílio-doença.
Em relação a alguns acidentes de trabalho, já é possível concluir de maneira
definitiva no tocante às suas repercussões sobre a capacidade laborativa no próprio
dia da sua ocorrência[41]. Por outro lado, os efeitos de outros acidentes apenas são
passíveis de precisa delimitação com o decurso de algum tempo [42]. Assim, quanto
aos acidentes típicos, o enunciado possui o mérito de não estabelecer, de maneira
absoluta, o dia do evento como o termo inicial da prescrição.
No que diz respeito às doenças ocupacionais, é sabido que, em inúmeras
situações, seu desenvolvimento ocorre de maneira progressiva, afetando
paulatinamente a integridade física e a capacidade para o trabalho[43].
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Relativamente a esses casos e aos de acidentes típicos cujos efeitos somente
podem ser identificados com o passar do tempo, o verbete possui uma grave
dificuldade: o “exame pericial que comprovar a enfermidade ou verificar a natureza
da incapacidade” é realizado, em inúmeras hipóteses, antes da estabilização das
repercussões do infortúnio sobre a saúde e a capacidade laboral do obreiro,
refletindo apenas um quadro inicial e precário da doença ou dos efeitos do
acidente. Logo, a utilização de tal parâmetro redunda frequentemente no
reconhecimento da deflagração do prazo prescricional antes mesmo da
consolidação da lesão a ser compensada e, portanto, da ciência do trabalhador
quanto ao seu real estado de saúde, o que colide frontalmente com a teoria da actio
nata.
Visando a compatibilizar o marco de início da contagem da prescrição com tal
teoria, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado nº 278 da sua Súmula
de Jurisprudência, com a seguinte redação: “O termo inicial do prazo prescricional,

na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade laboral”.
5

A Alta Corte Trabalhista tem acolhido o critério consagrado pelo STJ, o qual
se encontra explicitado, também, no Enunciado n.º 46[44] da Jornada de Direito e
Material e Processual do Trabalho, no Enunciado n.º 579[45] das Jornadas de
Direito Civil, na Súmula n.º 32, item I[46], do Tribunal Regional do Trabalho da
10ª Região e na Súmula n.º 63[47] do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª
Região.
A grande questão que se apresenta é: quando, efetivamente, haverá a ciência
inequívoca da incapacidade laboral?
No julgamento do E-RR 92300-39.2007.5.20.0006[48], sendo Redator
Designado para o acórdão o Ministro João Oreste Dalazen, a SDI-I do TST definiu
balizas para a identificação desse momento: a) a data concessão da aposentadoria
por invalidez; b) inexistindo aposentadoria por invalidez, a data em que o
empregado retorna ao trabalho, seja totalmente reabilitado, seja readaptado em
outra função[49].
Conquanto decisões da Corte proferidas posteriormente à mencionada supra
indiquem que, com ela, houve pacificação do tema, é certo que vários acórdãos, da
mesma época ou posteriores, adotam outros critérios para a definição do marco da
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ciência inequívoca da incapacidade: data da decisão de concessão da aposentadoria
por invalidez[50]; data do trânsito em julgado da decisão de concessão da
aposentadoria por invalidez[51]; data do trânsito em julgado de decisão em ação
anterior, em que foram reconhecidos a existência de doença ocupacional e o direito
à garantia provisória de emprego[52].
Em todas essas hipóteses visualizadas na jurisprudência do TST, é inegável que
o trabalhador não poderia alegar ignorância em relação à sua condição de saúde.
Ocorre que, com a devida vênia, os critérios adotados não prestigiam a teoria
da actio nata. A ciência inequívoca da incapacidade, em regra, existe desde
momento anterior às balizas acolhidas no âmbito do TST.
Parece-nos que a matéria demanda reflexão à luz da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Em junho de 2014, quando do julgamento do REsp 1.388.030, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou seu
entendimento a respeito do momento de ocorrência da ciência inequívoca:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ.
NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O
termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que
o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2.
Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do
caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a
presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não
obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe
01/08/2014).
Em razão da oposição de embargos declaratórios, o órgão fracionário
pronunciou-se novamente sobre o tema, explicitando de maneira mais detalhada a
tese esposada:
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“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.

OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO 'DECISUM'. 1 - ALTERAÇÃO DA TESE 1.2
DO ACÓRDÃO EMBARGADO NOS SEGUINTES TERMOS: "1.2. Exceto nos
casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento
anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do
caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 2 - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES” (EDcl no REsp
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1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014).
No teor do acórdão, foram fixadas ainda algumas relevantes noções:
a) nem sempre em casos de lesão imediata haverá ciência inequívoca da lesão
e de sua extensão (“Interessante destacar que o fato de a invalidez permanente ser

uma consequência imediata do acidente, não implica, necessariamente, ciência
inequívoca da vítima. A perda do baço, por exemplo, somente chegará ao
conhecimento de uma vítima leiga em Medicina se essa informação lhe for prestada
por um médico. Nesses casos, ainda
que a lesão seja imediata, a ciência da vítima
5
só ocorrerá em momento posterior”);
b) o decurso do tempo ou a ausência de tratamento médico não são fatores
capazes, isoladamente, de conduzir à conclusão de que a vítima possui ciência da
consolidação da lesão, especialmente em um País em que, dramaticamente, o
sistema público de saúde não oferece serviços com a prontidão que seria
minimamente desejável, de modo que é possível que o sujeito conviva com o
agravo à saúde sem ter, ainda, conhecimento da estabilização das repercussões do
infortúnio (“Essa questão deve ser contextualizada a realidade brasileira em que a

maioria das vítimas se submetem a tratamento médico e fisioterápico custeado pelo
SUS (Sistema Único de Saúde), que sabidamente é bastante demorado nesses casos
em que não há mais risco de vida. Desse modo, o fato de a vítima não persistir no
tratamento iniciado, não pode ser utilizado para fulminar seu direito à indenização,
se não há previsão legal nesse sentido”);
c) na apreciação dos aclaratórios, a Ministra Maria Isabel Gallotti, em seu voto,
exemplificou situações nas quais é possível que vítima possua inquestionavelmente
ciência da realidade do seu estado de saúde antes mesmo da produção de laudo
médico (“Mas há outras circunstâncias, passíveis de apuração na instrução e
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valoração pelo juízo de origem, como documentos, a própria confissão da parte, ou
sua comprovada conduta incompatível com o desconhecimento da invalidez
permanente, passíveis de aferição pelas instâncias ordinárias”).
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O posicionamento explicitado na apreciação do recurso repetitivo veio a ser
consagrado no Enunciado n.º 573 da Súmula de Jurisprudência da Corte, com a
seguinte redação: “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT,

a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de
contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos
de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior
resulte comprovado na fase de instrução”.
Os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça parecem-nos os
mais adequados para a abordagem da questão.
Em regra, a ciência inequívoca ocorrerá quando da cientificação do obreiro em
relação a laudo médico (produzido, por exemplo, na ação movida em face da
autarquia previdenciária ou na reclamação ajuizada em face do empregador) que
ateste a consolidação do agravo à saúde decorrente de acidente do trabalho ou
doença ocupacional.
Se o laudo indicar, verbi gratia, que a doença possui desenvolvimento
progressivo ou tempo de latência alongado (o que ocorre, por exemplo, com
enfermidades decorrentes do contato com o amianto) ou que o acidente, por sua
natureza, gera sucessivas repercussões negativas, estando em curso o agravamento
da situação fisiológica do trabalhador, obviamente não será deflagrado o prazo
prescricional. Diga-se o mesmo em relação às situações em que o laudo demonstra
que, após o retorno ao trabalho, as condições de desempenho das atividades na
empresa importam na piora da saúde do empregado, que, sob outras
circunstâncias, já estaria completamente recuperado[53]. Por isso, é muito
importante que o Magistrado e os Advogados das partes formulem ao perito
questionamentos a respeito da estabilização ou não do estado de saúde do
empregado, além, claro, da ocorrência ou não de incapacidade, de sua extensão e
de seu caráter permanente ou temporário.
Excepcionalmente, é possível que o trabalhador tenha ciência da consolidação
do seu quadro de saúde antes da produção do laudo médico, seja em razão da
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visualização imediata das consequências do evento danoso, seja em razão do
acesso a essa informação por outros meios (imagine, por exemplo, a situação do
obreiro que realiza exames particulares e descobre tal dado, mas não os acosta à
reclamação trabalhista, vindo, porém, diante do Juiz, a admitir ter conhecimento do
seu real estado de saúde).
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Por essas razões, entendemos que os critérios de identificação do termo inicial
do prazo prescricional consagrados pelo STJ são mais adequados à teoria da actio
nata.
Assim, em nossa visão, acolhendo o raciocínio desenvolvido pelo Tribunal da
Cidadania, a ciência inequívoca da consolidação do estado de saúde do
trabalhador, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo
médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o
conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução. Reiteramos,
todavia, por dever de lealdade intelectual, não ser este o posicionamento do
Tribunal Superior do Trabalho.
5

Assentadas essas premissas, vale recordar que o conhecimento da
estabilização do quadro de saúde do obreiro pode ocorrer apenas após a extinção
do contrato de trabalho. Nesse caso, o prazo prescricional será bienal, por força
da incidência da parte final do inciso XXIX do art. 7º da CF/88.
6 Conclusões
Por fim, sintetizamos a seguir o entendimento do Tribunal Superior do
Trabalho:
1) Quanto ao prazo prescricional das pretensões fundadas em acidento
do trabalho ou doença ocupacional:
a) ocorrência do termo inicial da prescrição a partir da promulgação da
Emenda Constitucional n.º 45/04 (30/12/2004): aplicação do prazo prescricional
trabalhista (cinco anos no curso do contrato, observado o biênio posterior à
cessação do vínculo);
b) ocorrência do termo inicial da prescrição antes da promulgação da
Emenda Constitucional n.º 45/04 (30/12/2004):
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b.1) a partir da entrada em vigor do Código Civil
(11/01/2003):prescrição trienal (CC/02, art. 206, §3º, inciso V);

de 2002
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b.2) antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003),
aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02:
b.2.1) se, em 11/01/2003, houver decorrido mais de dez anos de fluência
do prazo, manutenção da prescrição vintenária prevista no art. 177 do CC/16
(contada, obviamente, a partir do seu termo inicial);
b.2.2) se, em 11/01/2003, não houver decorrido mais de dez anos de
fluência do prazo, aplicação da prescrição de três anos (CC/02, art. 206, §3º, inciso
V), contados a partir de 11/01/2003.
2) O termo inicial do prazo prescricional dá-se com a ciência inequívoca
da consolidação do estado de saúde do trabalhador, o que se verifica, de
acordo com a visão predominante na Corte:
a) na data concessão da aposentadoria por invalidez;
b) inexistindo aposentadoria por invalidez, na data em que o empregado
retorna ao trabalho, seja totalmente reabilitado, seja readaptado em outra função;
c) há decisões que fixam o dies a quo na data da decisão de concessão da
aposentadoria por invalidez, na data do trânsito em julgado da decisão de
concessão da aposentadoria por invalidez e na data do trânsito em julgado de
decisão em ação anterior, em que foram reconhecidos a existência de doença
ocupacional e o direito à garantia provisória de emprego.
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NOTAS:
[1] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado:
Parte Geral. Tomo V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, §615, 1. “ A pretensão, como se
vê, constitui o grau de exigibilidade do direito (subjetivo) e a obrigação de

submissão ao adimplemento. O direito, enquanto sem pretensão, não é exigível;
apenas existe in potentia” (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico:
plano da eficácia: 1ª parte. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 208).

[2] “A prescrição não se passa no plano da existência da pretensão, nem no

plano da validade do ato jurídico; é fato que ocorre no plano da eficácia, onde se
pode perguntar se existe, ou se não existe o efeito prescritivo, que é encobrimento
da eficácia da pretensão, ou da ação” (grifo no original) (MIRANDA, Francisco
Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado: Parte Geral. Tomo VI. Rio de
Janeiro: Borsoi, 1955, §694, 2). A expressão “ação” é utilizada, nesta passagem, em
sentido material, não processual.
[3] Veremos adiante que o Código Civil de 2002 adotou a ideia de que a
prescrição extinguiria a pretensão, o que, com a devida vênia, não se revela como a
opção teórica mais precisa, pelos motivos que serão oportunamente expostos.
[4] Cuidou-se, por outro lado, no Estatuto Privado de 2002, de evitar o
equívoco, conforme se infere da leitura do seguinte excerto da sua Exposição de
motivos: “Ainda a propósito da prescrição, há um problema terminológico digno de

especial ressalte. Trata-se de saber se prescreve a ação ou a pretensão. Após
amadurecidos estudos, preferiu-se a segunda solução, por ser considerada a mais
condizente com o Direito Processual contemporâneo, que de há muito superou a
teoria da ação como simples projeção de direitos subjetivos. É claro que nas
questões terminológicas pode haver certa margem de escolha opcional, mas o
indispensável, num sistema de leis, é que, eleita uma via, se mantenha fidelidade ao
30
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sentido técnico e unívoco atribuído às palavras, o que se procurou satisfazer nas
demais secções do Anteprojeto”.
[5] LEAL, Antônio Luís da Câmara. Da prescrição e da decadência: teoria geral
do direito civil. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 12.
[6] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de
Direito Civil. vol. I, tomo II: Parte Geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, p. 359.
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[7] Ibidem, p. 359.
[8] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado:
Parte Geral. Tomo VI. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, § 665, 1 e 3. Vide, ainda: “Os atosfatos jurídicos caducificantes (casos de caducidade sem ilicitude) concretizam-se

naquelas situações que constituem fatos jurídicos, cujo efeito consiste
na extinçãode determinado direito e, por consequência, da pretensão, da ação e da
exceção dele decorrentes, como ocorre na decadência e na preclusão, ou
no encobrimentosomente da pretensão, da ação ou da exceção, conforme acontece
na prescrição, independentemente de ato ilícito de seu titular. (...) Essas hipóteses
5
em que a caducidade se dá independentemente de ato culposo, e, portanto, não
constitui eficácia de ato ilícito, configuram atos-fatos jurídicos, uma vez que não se
leva em consideração qualquer elemento volitivo como determinante da omissão
(= inação) de que resultam. O suporte fáctico do fato jurídico que tem por efeito a
caducidade sem culpa é constituído, geralmente, por dois elementos: transcurso de
determinado lapso de tempo (= fato) + inação do titular do direito (= ato). Se houve
ou não vontade quanto à omissão, é dado absolutamente irrelevante; importa,
apenas, o transcurso do tempo sem ação do titular do direito, o que caracteriza,
precisamente, o ato-fato” (grifos no original) (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria
do fato jurídico: plano da existência. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 200 e
202).
[9] Ibidem, § 691, 1.
[10] “Quando se diz que ‘prescreveu o direito’, emprega-se elipse reprovável,

porque em verdade se quis dizer que o ‘direito teve prescrita a pretensão (ou a
ação), que dele se irradiava, ou teve prescritas todas as pretensões (ou ações) que
dele se irradiavam. Quando se diz ‘dívida prescrita’ elipticamente se exprime ‘dívida
com pretensão (ou ação) prescrita’; portanto dívida com pretensão encobrível (ou
já encoberta) por exceção de prescrição” (Ibidem, § 662, 6). Registramos que Pontes

de Miranda, aqui, ao empregar o vocábulo “ação”, refere-se à ação em sentido
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material (relacionada à impositividade do direito), não à ação em sentido
processual.
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[11] Ibidem, § 695, 6.
[12] “O devedor que paga a dívida não pode repetir o pagamento: tornou não
encobrível a eficácia do fato jurídico, ou a descobriu, se já alegada, e ao mesmo
tempo solveu a dívida, ou satisfez a pretensão. O que apenas renuncia à prescrição
faz inencobrível a eficácia; e deixa para momento posterior solver a dívida ou
satisfazer a pretensão” (Ibidem, § 695, 6).
[13] Vide, por exemplo: “Os requisitos da prescrição se reduzem a dois: a
negligência ou inação do titular do direito e o decurso do tempo” (BEVILÁQUA,
Clóvis. Teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1975, p. 290). “Quatro

são os elementos integrantes, ou condições elementares, da prescrição: 1º existência de uma ação exercitável (actio nata); 2º - inércia do titular da ação pelo
seu não exercício; 3º - continuidade dessa inércia durante um certo lapso de tempo;
4º - ausência de algum fato ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva
ou interruptiva do curso prescricional” (LEAL, Antônio Luís da Câmara. Da
prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil. 3 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1978, p. 11). “Três são os requisitos da prescrição extintiva: a) inércia do

credor; b) o decurso do tempo; c) a invocação dela por qualquer interessado,
requisito esse que, em casos especiais, não se exige, como mais adiante será
evidenciado. É dispensável o requisito da boa-fé” (SANTOS, J. M. Carvalho. Código
Civil brasileiro interpretado: principalmente do ponto de vista prático. v. III. 7
ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1958, p. 372). “A prescrição ocorre quando o seu

suporte fático se compõe. No suporte fático da exceção, é preciso que estejam: a)
a possibilidade da pretensão ou ação (não é necessário que exista a pretensão ou
ação, razão por que o que não é devedor, mas é apontado como tal, pode alegar a
prescrição, exercer, portanto, o ius exceptionis temporis); b) a prescritibilidade da
pretensão ou da ação; c) o tempus (transcurso do prazo prescricional), sem
interrupção, e vazio de exercício pelo titular da pretensão ou da ação” (MIRANDA,
Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado: Parte Geral. Tomo VI.
Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, §665, 1).

[14] Título LXXIX. Se alguma pessoa fôr obrigada à outra em alguma certa
cousa, ou quantidade, por razão de algum contracto, ou quase-contracto, poderá
ser demandado até trinta annos, contados do dia, que essa cousa, ou quantidade
haja de ser paga, em diante. E passados os ditos trinta annos, não poderá ser mais
demandado por essa cousa ou quantidade; por quanto por a negligencia, que a
parte teve, de não demandar em tanto tempo sua cousa, ou divida, havemos por
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bem, que seja prescripta a acção, que tinha para demandar. Porém esta Lei não
haverá lugar nos devedores, que tiverem má fé porque estes taes não poderão
prescrever per tempo algum, por se não dar occasião de peccar, tendo o alheo
indevidamente.
[15] Art. 854. Nesta prescripção, só motivada pela negligencia do credor, não
se-exige o requisito da bôa fé.
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[16] “É nesse termo que há nascimento da pretensão e, de regra com ele, ação
nascida, actio nata. Antes, não, e qualquer referência seria a ação nondum nata”
(ALVES, Vilson Rodrigues. Da prescrição e da decadência no Código Civil de
2002. 4 ed. rev., ampl. e atual. Campinas: Servanda Editora, 2008, p. 604).
[17] A locução actio nata, como é intuitivo, encontra sua origem no direito
romano. Seu uso é amplamente difundido até a atualidade. Deve o leitor manterse atento, apenas, para não ser induzido a, em razão da terminologia, associar a
figura à ação em sentido processual, pelas razões expostas anteriormente.
[18] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Op. cit., §665, 7. “Mas há um

ponto que deve ficar bem ressaltado, porque interessa fundamentalmente às
5
conclusões do presente estudo: os vários autores que se dedicaram à análise do
termo inicial da prescrição fixam esse termo, sem discrepância, no nascimento da
ação (actio nata), determinado, tal nascimento, pela violação de um direito. Savigny,
por exemplo, no capítulo da sua monumental obra dedicado ao estudo das
condições da prescrição, inclui, em primeiro lugar, a actio nata, e acentua que esta
se caracteriza por dois elementos: a) existência de um direito atual, suscetível de ser
reclamado em juízo; e b) violação desse direito” (AMORIM FILHO, Agnelo. Critério
científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações
imprescritíveis in MENDES, Gilmar Ferreira; STOCO, Rui (Org.). Coleção doutrinas
essenciais: Direito Civil, Parte Geral. v. 5. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011, p. 38). Sobre o tema, registre-se, ainda, a ponderação de Ísis de Almeida:
“Diante das observações supra, não é difícil concluir que não se inserem no campo

da prescrição nem os direitos futuros, entre os quais se incluem o direito
condicional e o direito eventual, nem, por muito mais forte razão, uma expectativa
de direito. E isso porque não é lícito reprovar (ou punir) o credor, por não ter agido
numa época em que continuava na incerteza de seu direito, tendo em vista que a
exigibilidade dele dependia da ocorrência de fato (ou de condição) ainda não
verificado (...). Seria um absurdo perder-se um direito antes que pudesse ser
exercido” (ALMEIDA, Ísis de. Manual da prescrição trabalhista. 2 ed. São Paulo:
LTr, 1990, p. 28).
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[19] Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se
extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

[20] Enunciado n.º 14. 1) O início do prazo prescricional ocorre com o
surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo; 2) o art.
189 diz respeito a casos em que a pretensão nasce imediatamente após a violação
do direito absoluto ou da obrigação de não fazer.
[21] BRANDÃO, Cláudio. Acidente do trabalho e responsabilidade civil do
empregador. 4 ed. São Paulo: LTr, 2015, p. 165.
[22] Ibidem, p. 132.
[23] BRANDÃO, Cláudio. Op. cit., p. 166.
[24] OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. Indenizações por acidente do trabalho ou
doença ocupacional. 6 ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 50.
[25] BRANDÃO, Cláudio. Op. cit., p. 168.
[26] OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. Op. cit., p. 50.
[27] Vide, por exemplo, a Apelação 9079708-44.2003.8.26.0000, Tribunal de
Justiça de São Paulo, 9ª Câmara de Direito Público, Relator Desembargador
Gonzaga Franceschini, Data do julgamento: 19/08/2009, decisão mencionada em
SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. 2 ed., rev. e atual. São Paulo:
Atlas, 2013, p. 225. Saliente-se que, no decisum, não consta expressamente a
locução “dano sexual”, a qual viria a ser utilizada pela doutrina para identificar a
lesão à integridade física da pessoa que inviabiliza a fruição (por ela própria ou seu
parceiro) de uma vida sexual regular.
[28] Em perspectiva crítica à criação de nomenclaturas específicas aos
denominados “novos danos indenizáveis”: “ A prática da adjetivação de danos

parece não apenas ser atécnica, mas também perigosa, resultando não numa
ampliação da proteção à pessoa, mas uma redução. Ao se enumerar todas as
situações merecedoras de tutela, dando nomes próprios a cada dano decorrente
delas, corre-se o risco de entender que um dano, quando não esteja dentro das
hipóteses enumeradas, não mereça proteção, restringindo, portanto, a tutela à
pessoa. A dignidade não comporta limitações, bem como, qualquer dano que a
ofenda. (...) O caminho a se seguir parece ser o de entender a dignidade como um
valor unitário inerente a todo o ser humano, que não admite fracionamento ou
enumeração. Dentro desta concepção, tendo em mente que qualquer lesão à
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pessoa em sua dignidade caracteriza-se como dano moral, permite-se que a
clausula geral de proteção à dignidade humana funcione de maneira aberta, porosa,
adequando-se às mais diversas situações de risco” (PAMPLONA FILHO, Rodolfo;
ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos Vilas Boas. A Torre de Babel das novas
adjetivações
do
dano.
Disponível
em:
http://www.revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/view/3477).
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[29] Após analisar a evolução da legislação anterior à Constituição Cidadã
sobre a matéria, destacando a ressalva contida no art. 142, §2º, da Constituição de
1967, manifesta-se o Ministro Cláudio Brandão: “O cenário jurídico-constitucional,

contudo, sofreu significativa mudança com o advento da Carta Constitucional de
1988, em virtude da supressão da regra excepcionadora, o que autorizaria a
concluir-se que, a partir de então, as demandas passaram a ser da competência da
Justiça do Trabalho” (BRANDÃO, Cláudio. Op. cit., p. 365).
[30] “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JUDICANTE EM RAZÃO DA MATÉRIA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS DECORRENTES DE
ACIDENTE DO TRABALHO, PROPOSTA PELO EMPREGADO EM FACE DE SEU (EX)EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114 DA MAGNA
CARTA. REDAÇÃO ANTERIOR E5 POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
45/04. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS. IMPERATIVO DE
POLÍTICA JUDICIÁRIA. Numa primeira interpretação do inciso I do art. 109 da Carta
de Outubro, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as ações de indenização por
danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, ainda que
movidas pelo empregado contra seu (ex-)empregador, eram da competência da
Justiça comum dos Estados-Membros. 2. Revisando a matéria, porém, o Plenário
concluiu que a Lei Republicana de 1988 conferiu tal competência à Justiça do
Trabalho. Seja porque o art. 114, já em sua redação originária, assim deixava
transparecer, seja porque aquela primeira interpretação do mencionado inciso I do
art. 109 estava, em boa verdade, influenciada pela jurisprudência que se firmou na
Corte sob a égide das Constituições anteriores. 3. Nada obstante, como imperativo
de política judiciária -- haja vista o significativo número de ações que já tramitaram
e ainda tramitam nas instâncias ordinárias, bem como o relevante interesse social
em causa --, o Plenário decidiu, por maioria, que o marco temporal da competência
da Justiça trabalhista é o advento da EC 45/04. Emenda que explicitou a
competência da Justiça Laboral na matéria em apreço. 4. A nova orientação alcança
os processos em trâmite pela Justiça comum estadual, desde que pendentes de
julgamento de mérito. É dizer: as ações que tramitam perante a Justiça comum dos
Estados, com sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá continuam
até o trânsito em julgado e correspondente execução. Quanto àquelas cujo mérito
35
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

ainda não foi apreciado, hão de ser remetidas à Justiça do Trabalho, no estado em
que se encontram, com total aproveitamento dos atos praticados até então. A
medida se impõe, em razão das características que distinguem a Justiça comum
estadual e a Justiça do Trabalho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não
guardam exata correlação. 5. O Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da
Constituição Republicana, pode e deve, em prol da segurança jurídica, atribuir
eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos
efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de
competência ex ratione materiae. O escopo é preservar os jurisdicionados de
alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do Magno Texto. 6.
Aplicação do precedente consubstanciado no julgamento do Inquérito 687, Sessão
Plenária de 25.08.99, ocasião em que foi cancelada a Súmula 394 do STF, por
incompatível com a Constituição de 1988, ressalvadas as decisões proferidas na
vigência do verbete. 7. Conflito de competência que se resolve, no caso, com o
retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7204, Relator Ministro
Carlos Britto, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2005).
[31] "RECURSO DE EMBARGOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E

MATERIAL. DOENÇA PROFISSIONAL. EMPREGADO APOSENTADO POR INVALIDEZ.
LESÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CC. AÇÃO AJUIZADA APÓS A EDIÇÃO DA EC
45/2004. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. Necessário examinar a prescrição da pretensão
a indenização por dano moral, em face de acidente de trabalho, quando o
reconhecimento da lesão é anterior à vigência do Código Civil de 2002 (vigência a
partir de 11 de janeiro de 2003), em 13.4.2001 e a ação trabalhista foi ajuizada após
a vigência da EC 45/2004, em 17.1.2006. Diante da tese da c. Turma de que o marco
para verificação da doença profissional deve se dar pela data da concessão de
aposentadoria por invalidez, é de se aplicar a regra de transição, para consagrar a
prescrição trienal, no presente caso, conforme determinam os arts. 206, §3º, c/c
2.028 do Código Civil de 2002, iniciando-se a contagem em 11.1.2003, data da
vigência do novo Código. Se a prescrição começou a correr, da data da lesão, antes
da EC 45, não é possível aplicar-se a prescrição trabalhista, sob pena de ferimento
ao princípio da segurança jurídica, sendo relevante para o exame da prescrição que
se observe a data da lesão, com o fim de estabilização das relações jurídicas.
Embargos conhecidos e desprovidos" (E-RR 2700-23.2006.5.10.0005, Relator
Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, Data de Julgamento: 22/05/2014, Subseção I
Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 22/08/2014).
[32] A questão da definição do termo inicial do prazo prescricional será
examinada adiante.
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[33] Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este
Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da
metade do tempo estabelecido na lei revogada.
[34] 420. Não se aplica o art. 206, § 3º, V, do Código Civil às pretensões
indenizatórias decorrentes de acidente de trabalho, após a vigência da Emenda
Constitucional n. 45, incidindo a regra do art. 7º, XXIX, da Constituição da República.
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[35] Súmula n.º 91 - PRESCRIÇÃO. ACIDENTE DO TRABALHO OU DOENÇA A
ELE EQUIPARADA. Aplica-se o prazo prescricional previsto no artigo 7º, XXIX, da
Constituição Federal à pretensão de pagamento de indenização por danos
patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de acidente do trabalho ou de doença
a ele equiparada ocorridos após a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004.
[36] 102. ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA A ELE EQUIPARADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. I - As
ações indenizatórias decorrentes de acidente do trabalho ou doença a ele
equiparada em que a ciência inequívoca da lesão ocorreu antes da Emenda
Constitucional n. 45/2004 estão sujeitas ao prazo prescricional previsto no Código
Civil, observadas as regras de direito intertemporal. II - Para as ações cuja ciência
5
inequívoca ocorreu após a Emenda Constitucional n. 45/2004, o prazo a ser
observado é o de cinco anos, respeitado o limite de dois anos a contar do término
do vínculo de emprego (art. 7º, XXIX, da CF).
[37] 70. ACIDENTE/DOENÇA DO TRABALHO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO
POSTERIOR À 30/12/2004. VIGÊNCIA DA EC 45/2004. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
TRABALHISTA. Aplica-se a prescrição trabalhista a que alude o art. 7º, XXIX, da
CF/88, bienal ou quinquenal, a depender do caso, às pretensões indenizatórias
decorrentes de acidente/doença do trabalho quando a ciência inequívoca da lesão
ocorrer após 30/12/2004, quando já vigorava a EC 45/2004.
[38] 4. Nos processos em que se discute indenização por dano, remetidos pela
Justiça Estadual, em observância ao que determina a Emenda Constitucional Nº
45/2004, não incide o prazo prescricional previsto no artigo 7°, XXIX da Constituição
Federal e no artigo 11 da CLT.
[39] 45. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. A
prescrição da indenização por danos materiais ou morais resultantes de acidente
do trabalho é de 10 anos, nos termos do artigo 205, ou de 20 anos, observado o
artigo 2.028 do Código Civil de 2002.
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[40] Vale rememorar, a propósito, a ponderação do mestre Orlando Gomes,
meditando acerca do delicado problema da identificação do termo inicial do prazo
prescricional: “Para que o prazo possa calcular-se corretamente, interessa
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determinar o momento exato em que a prescrição começa a correr. A regra intuitiva
é de que seu início coincide com o instante em que a pretensão pode ser exercida
(actioni nondum natae non praescribitur). A dificuldade reside, porém, na fixação
desse momento” (grifos no original) (GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil.
20 ed. rev., atual. e aum. de acordo com o Código Civil de 2002. Atualizado por
Edvaldo Brito e Reginalda Paranhos de Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 386).
[41] “Há lesões instantâneas com resultados instantâneos, a exemplo da queda
do alto de um andaime que causa dor física, nada mais” (CARVALHO, Augusto César
Leite de. Direito do Trabalho: Curso e Discurso. São Paulo: LTr, 2016, p. 105).
[42] “A título de ilustração, os braços e pernas esmagados por prensas

mecânicas podem causar lesão e desconforto progressivos, nascendo o interesse
de reparação muito após a dor da amputação, ou somente quando a necrose ou
apoptose do membro parcialmente perdido não for mais suportável” (Ibidem, p.
104).
[43] “Dos males oriundos da absorção do amianto, pode-se dizer que o

derrame pleural no mesotelioma é comum e recidivante, podendo ressurgir quando
passados mais de cinco anos da primeira vez em que foi diagnosticado; os sintomas
da placa pleural podem revelar-se entre três e trinta anos; os da asbestose, de
quinze a quarenta anos, pois curtos ou longos, às vezes muito longos, são os
períodos de latência, tudo a fazer variado e incerto o tempo do diagnóstico
definitivo” (Ibidem, p. 104).
[44] 46. ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. O termo
inicial do prazo prescricional da indenização por danos decorrentes de acidente do
trabalho é a data em que o trabalhador teve ciência inequívoca da incapacidade
laboral ou do resultado gravoso para a saúde física e/ou mental.
[45] 579. Nas pretensões decorrentes de doenças profissionais ou de caráter
progressivo, o cômputo da prescrição iniciar-se-á somente a partir da ciência
inequívoca da incapacidade do indivíduo, da origem e da natureza dos danos
causados.
[46] 32, I - A prescrição da pretensão de reparação de dano, defluente de
acidente ou doença profissionais, tem seu marco inicial na data da ciência
inequívoca da perda da capacidade laboral (súmulas 278/STJ e 230/STF).
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[47] 63. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. PRESCRIÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. A contagem do prazo prescricional, nas
ações que buscam a reparação dos danos decorrentes de acidente de trabalho ou
de doença ocupacional a ele equiparada, inicia-se no momento em que o
trabalhador tem ciência inequívoca da incapacidade laboral.

MARCO INICIAL. DANO MORAL E MATERIAL.
INDENIZAÇÃO. DOENÇA OCUPACIONAL. LER/DORT. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA
LESÃO. REVOGAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO
REABILITADO. RETORNO AO TRABALHO 1. As doenças ocupacionais relacionadas
às -Lesões por Esforço Repetitivo- e aos -Distúrbios Osteomusculares Relacionados
ao Trabalho -- -LER/DORT- constituem típica síndrome associada ao trabalho, de
acometimento progressivo da saúde do empregado, o que, por essa razão, dificulta
a identificação do momento em que se dá a ciência inequívoca da lesão ensejadora
de danos moral e material, em sua completa extensão. 2. A fixação do marco inicial
da contagem do prazo prescricional no tocante ao pleito de indenização por danos
moral e material decorrentes do acometimento de LER/DORT demanda a
identificação, caso a caso, do momento em que o empregado tomou conhecimento
da real extensão da moléstia profissional. Desarrazoado exigir-se do empregado o
exercício precoce do direito de ação
se ainda não consolidada a extensão do dano
5
durante a evolução da doença ou no curso de processo de reabilitação. 3. Na trilha
desse entendimento, a jurisprudência da SbDI-1 do TST, reiteradamente, considera
a concessão da aposentadoria por invalidez como marco inicial do prazo
prescricional. Precedentes. 4. Se não há aposentadoria por invalidez, mas regresso
do empregado às atividades laborais, após revogação do auxílio-doença
previdenciário, o marco inicial do fluxo do prazo prescricional é a data em que o
empregado retorna ao trabalho, seja totalmente reabilitado, seja readaptado em
outra função, em virtude de incapacidade parcial para o trabalho. Somente a partir
daí o empregado tem exata noção da extensão da lesão causada em virtude da
doença profissional, em relação ao nível de gravidade, e, consequentemente, no
tocante a virtuais limitações daí advindas. 5. Embargos de que se conhece, por
divergência jurisprudencial, e a que se nega provimento" (E-RR 92300-
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[48] "PRESCRIÇÃO.

39.2007.5.20.0006, Redator Ministro João Oreste Dalazen, Data de Julgamento:
12/09/2013, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação:
DEJT 25/10/2013).
[49] Em sentido próximo, temos a Súmula n.º 8 do Tribunal Regional do
Trabalho da 9ª Região: “ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL.

PRESCRIÇÃO. Nos termos da Súmula 278 do STJ o prazo prescricional para o
ajuizamento de ação indenizatória por acidente de trabalho ou doença ocupacional
começa a fluir da ciência inequívoca da incapacidade laboral do segurado, que
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ocorrerá: a) a partir da concessão da aposentadoria pelo órgão previdenciário,
quando o acidente ou a doença ocupacional resultam em aposentadoria por
invalidez; b) da data em que cessou o auxílio doença/acidente previdenciário,
quando há retorno ao trabalho, por alta médica; c) da data da juntada aos autos de
ação indenizatória, do laudo pericial que reconheceu a existência de acidente ou
doença ocupacional, quando o empregado retorna ao trabalho e continua com
sequelas decorrentes do infortúnio”. Salientamos, a propósito, que a Orientação
Jurisprudencial n.º 5, itens II e III, da Segunda Turma do mesmo Regional possui
redação praticamente idêntica à do verbete anteriormente transcrito.
[50] E-ED-RR 210200-43.2006.5.18.0003, Relator Ministro Renato de Lacerda
Paiva, Data de Julgamento: 08/08/2013, Subseção I Especializada em Dissídios
Individuais, Data de Publicação: DEJT 16/08/2013.
[51] AIRR 2352-92.2012.5.02.0465, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 28/09/2016, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT
30/09/2016.
[52] E-ED-RR 125300-90.2007.5.17.0013, Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral
Amaro, Data de Julgamento: 18/05/2017, Subseção I Especializada em Dissídios
Individuais, Data de Publicação: DEJT 02/06/2017.
[53] “E se a doença osteomuscular relacionada ao trabalho é agravada pelas

condições de trabalho impostas ao empregado que já recebeu o inditoso
diagnóstico de LER-DORT? A prevalecer a opinião de que o transcurso do prazo
prescritivo, a partir da ciência inequívoca da patologia, faz prescrita a pretensão
reparatória, imuniza-se o empregador que persevera na exposição do empregado
aos fatores de risco que o fizeram adoecer, quando lhe devia oferecer terapia e
procedimento de reabilitação” (CARVALHO, Augusto César Leite de. Direito do
Trabalho: Curso e Discurso. São Paulo: LTr, 2016, p. 104).
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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, como forma
de consagrar o princípio da manutenção das condições efetivas da proposta em
contratos da Administração Pública, erigiu a garantia do equilíbrio econômicofinanceiro ao patamar de norma fundamental, na forma de seu artigo 37, inciso XXI:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
5
qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei,
o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.
Por sua vez, a Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei
nº 8.666, de 1993), ao regulamentar o comando constitucional antes mencionado,
assegurou a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato
(art. 57, § 1º; 58, I, §§ 1º e 2º, e 65, II, d, e § 6º), a obrigatoriedade de previsão, no
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edital e no contrato, do critério de reajuste do custo contratual desde a data da
apresentação da proposta até o período de adimplemento (art. 40, XI e art. 55, III),
e a correção monetária que, nos termos do art. 40, XIV, “c”, deve incidir entre a data
final do período de adimplemento da obrigação e o efetivo pagamento.
Num primeiro momento, portanto, pode-se dizer que há dois institutos
legais que servem como parâmetro para assegurar a efetividade da garantia do
equilíbrio econômico-financeiro previsto no art. 37, XXI, da Constituição Federal: o
(a) reequilíbrio econômico-financeiro (ou revisão); e o (b) reajuste (que tem
como espécies o reajuste em sentido estrito e a repactuação).
O reequilíbrio econômico-financeiro (ou revisão) implica na ocorrência
de um fato extraordinário e superveniente que desequilibra excessivamente a
relação de equivalência entre os encargos do contratado e remuneração, impondo
o restabelecimento da equação econômica posta no início da relação contratual.
Independe, pois, de previsão expressa no edital e no contrato, podendo ocorrer a
qualquer momento.
Não é qualquer alteração que ocasiona a revisão das bases inicialmente
ajustadas, mas tão-somente aqueles fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis que onerem excessivamente umas das partes,
situando-se na álea econômica extraordinária, conforme disciplina o art. 65, d, da
Lei nº 8.666/93:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
II - por acordo das partes:
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição
da administração para a justa remuneração da obra, serviço
ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém
de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos
da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior,
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econômica extraordinária e extracontratual.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

De fato, a revisão de preços, por meio de reequilíbrio econômicofinanceiro, pressupõe um estado de crise, um acontecimento imprevisível e
inevitável ou, se previsível, de consequências incalculáveis, que implica fatalmente
no desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Funda-se na ocorrência de um
fato excepcional e por isso mesmo é preciso aplicá-la de forma restritiva e não
extensiva. Dessa forma, tem-se que a revisão não é algo que ocorre periodicamente
e não se relaciona com a inflação ordinária, devendo ser comprovada
documentalmente a causa de sua incidência.
Eis o entendimento do TCU (in Licitações e Contratos: orientações e
jurisprudência do TCU, 4ª ed., págs. 811/812):
Nas hipóteses expressamente previstas em lei, é
possível à Administração, mediante acordo com o contratado,
restabelecer o equilíbrio ou reequilíbrio econômico-financeiro
5 Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato
do contrato.
se justifica nas seguintes ocorrências:
• fato imprevisível, ou previsível, porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
que foi contratado;
• caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
que configure álea econômica (probabilidade de perda
concomitante à probabilidade de lucro) extraordinária e
extracontratual.
Para que possa ser autorizado e concedido o
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato pedido pelo
contratado, a Administração tem que verificar:
• os custos dos itens constantes da proposta contratada,
em confronto com a planilha de custos que deve acompanhar
a solicitação de reequilíbrio; - ao encaminhar à Administração
pedido de reequilíbrio econômico financeiro, deve o
contratado demonstrar quais itens da planilha de custos estão
43
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• ocorrência de fato imprevisível, ou previsível porém de
consequências incalculáveis, que justifique modificações do
contrato para mais ou para menos.
Por outro lado, o reajuste (ou reajustamento de preços) é conduta
contratual autorizada por lei para corrigir os efeitos da inflação (Lei nº 9.069, de
1995) e a perda do poder aquisitivo da moeda, seguindo índices determinados,
desde que estipulado em periodicidade superior a um ano (art. 2º, § 1º, Lei nº
10.192/2001). É cláusula necessária em todo contrato, estabelecendo-se os critérios,
data-base e periodicidade do reajustamento de preços (art. 55, III, Lei nº 8.666/93).
Além disso, o reajuste dos preços contratuais só pode ocorrer quando a vigência
do contrato ultrapassar doze meses, contados a partir da data limite para
apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir (Lei nº 10.192, de
2001).
O reajuste (em sentido amplo) tem como (sub)espécies o reajuste por
índices (ou reajuste em sentido estrito) e a repactuação, que foi introduzida no
ordenamento jurídico por intermédio do Decreto nº 2.271, de 1997 e da Instrução
Normativa MARE Nº 18, de 1997, alcançando apenas os contratos administrativos
que tenham por objeto serviços contínuos (esfera federal), com a finalidade de
recompor o preço do contrato em virtude da álea ordinária ou econômica.
Assim como o reajuste, a repactuação visa recompor as perdas
inflacionárias que ocorrem no período de 12 (doze) meses. A diferença é que
enquanto no reajuste adota-se um índice setorial, previamente previsto no
contrato, durante a repactuação deverá ser apresentada pelo contratado
demonstração analítica da variação de componentes dos custos do contrato,
devidamente justificada, conforme prescreve o art. 12º do Decreto nº 9.507, de 21
de setembro de 2018 (o qual revogou o Decreto nº 2.271). Nesse sentido, vale
transcrever a Orientação Normativa n.º 23 da AGU (Alterada pelo art. 2º da Portaria
AGU n. 572/2011 – DOU de 14/12/2011):
"O EDITAL E O CONTRATO DE SERVIÇO CONTINUADO
DEVERÃO INDICAR O CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO DE
PREÇOS, QUE DEVERÁ SER SOB A FORMA DE REAJUSTE EM
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SENTIDO ESTRITO, COM A PREVISÃO DE ÍNDICE SETORIAL,
OU POR REPACTUAÇÃO, PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA
DA VARIAÇÃO DOS COMPONENTES DOS CUSTOS."
O ANEXO I, inciso XX, da Instrução Normativa n.º 05, de 26 de maio de
2017, define repactuação como:
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(...) forma de manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato que deve ser utilizada para serviços
continuados com dedicação exclusiva da mão de obra, por
meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo
estar prevista no ato convocatório com data vinculada à
apresentação das propostas, para os custos decorrentes do
mercado, e com data vinculada ao Acordo ou à Convenção
Coletiva ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos
decorrentes da mão de obra.
É possível estabelecer outra diferença entre os institutos do reajuste em
sentido e da repactuação, pois 5enquanto o primeiro se destina a contratos sem
dedicação exclusiva de mão de obra, o segundo se destina a contratos com mão de
obra exclusiva de mão de obra, conforme se observa das normas acima.
Sobre este ponto, importante destacar as seguintes advertências
de Ronny Charles Lopes de Torres (2018):
São justamente os 'serviços com dedicação exclusiva de
mão de obra' que exigem maior controle na aferição das
propostas (inclusive, com planilha de cursos apropriada) e na
fiscalização dos contratos, para evitar responsabilizações
trabalhistas em detrimento da Administração Pública.
Outrossim, é nessa espécie de contratação ('serviços
contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra') que
incidirá a revisão econômica ordinária através do instituto
denominado repactuação; justamente porque o custo dos
trabalhadores envolvidas na prestação do serviço é essencial
ao preenchimento das planilhas que formataram as propostas
dos licitantes, de maneira que a alteração salarial afeta
substancialmente a equação do contrato.
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Logo, pode-se afirmar que a repactuação é (sub) espécie de reajuste, que
autoriza o reequilíbrio da relação econômico financeira do contrato de
serviço continuado com dedicação da mão de obra, baseado na demonstração da
variação efetiva dos custos de produção, ou seja, na variação dos elementos que
compõem o custo da atividade executada pelo contratado. Daí caberá, então, à
Administração contratante examinar se a variação dos custos apresentada pelo
contratado está de acordo com o mercado, procedendo-se, após essa
comprovação, a repactuação dos valores inicialmente ajustados.
O livro digital Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência do
TCU (4ª ed., pág. 720) apresenta, além de julgados da Corte de Contas, algumas
balizas a serem consideradas para a repactuação, in verbis:
Somente os contratos que tenham por objeto a prestação
de serviços de natureza continuada podem ser repactuados.
Para tanto, é necessária existência de cláusula contratual
admitindo a repactuação de preços, que pode ser para
aumentar ou para diminuir o valor do contrato.
Na repactuação de preços, o marco inicial conta-se da data
da apresentação da proposta ou da data do orçamento a que
a proposta referir-se.
[...]
Para repactuação, deve ser apresentada demonstração
analítica de variação dos componentes dos custos do
contrato, devidamente justificada.
Deve a Administração indicar claramente no edital, em
condição específica, além da data base e da periodicidade,
demais critérios para repactuação dos contratos.
Vale ressaltar que, regra geral, as alterações contratuais previstas na Lei
n.º 8.666/93 só podem ser formalizadas por meio de termo aditivo, salvo em
situações específicas, para as quais, entendeu o legislador, seria desnecessária a
formatação de termo aditivo, podendo ser registrado em simples apostila.
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Segundo o TCU (in Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência
do TCU, 4ª ed., pág. 660), a apostila é a anotação ou registro administrativo de
modificações contratuais que não alteram a essência da avença ou que não
modifiquem as bases contratuais. Ainda de acordo com o TCU, fundamentado no
art. 85, §8º, da Lei nº 8.666/1993, a apostila pode ser utilizada nos seguintes casos:
a) variação do valor contratual decorrente de reajuste previsto no contrato;
b) atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das
condições de pagamento; c) empenho de dotações orçamentárias suplementares
até o limite do valor corrigido.
Cabe observar que, seguindo o raciocínio de que a repactuação é uma
espécie de reajuste, a IN SEGES/MP nº 05, de 2017, em seu artigo 57, §4º,
estabeleceu que as repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento,
exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser
formalizadas por aditamento.
Deste modo, conclui-se que as repactuações e os reajustes em sentido
estrito poderão ser realizados por
simples apostilamento, salvo quando houver
5
concomitantemente outras alterações contratuais que necessitem de aditivo
contratual. Vale ressaltar que a utilização de apostila é uma opção legal conferida
ao administrador, conforme já decidiu o TCU:
"Veja que a apostila é procedimento simplificado
utilizado nos casos em que as alterações do valor pactuado
decorrem de reajuste, atualizações,compensações ou
penalizações previstas no próprio contrato. Não se aplican
as hipóteses de alterações nas bases contratuais. De ressaltar
que o art. 65,§ 8º, dispõe que o apostilamento é opcional, já
que usa a frase ‘podendo ser registrados por simples
apostila’." (Acórdão 474/2005 Plenário, Relatório do Ministro
Relator)
Por consequência, nos casos de utilização de apostila, não há obrigação
legal (art. 38, p.u., da Lei 8.666/93) que imponha submeter o processo
administrativo de contratação para análise e aprovação da Consultoria Jurídica,
ressalvado a autoridade, por opção, manifestar necessidade de assessoramento
jurídico, devendo delimitar as dúvidas para análise em se ato administrativo.
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Assim, conclui-se que, enquanto a revisão busca recompor a equação
financeira do contrato, o reajuste (em sentido amplo) tem por finalidade manter
esta relação econômica nos mesmos parâmetros inicialmente ajustados.
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Passa-se, por oportuno, à apreciação dos aspectos jurídico-formais
imprescindíveis para o reajuste em sentido amplo.
Como visto acima, a repactuação, espécie do gênero reajuste de
preços, encontra previsão na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (art. 40, inc. XI, e
art. 55, inc. III), bem como no Decreto n° 9.507, de 2018, e na Instrução Normativa
(IN) n° 02, nº 05, de 26 de maio de 2017. Nesta toada, é importante apresentar ainda
a previsão da Lei n. 8.666/93 e da Lei nº 10.192/01, referente ao reajuste em sentido
estrito:
Art. 5o Todos os valores, preços e custos utilizados nas
licitações terão como expressão monetária a moeda corrente
nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo
cada unidade da Administração, no pagamento das
obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações,
realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para
cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem
cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando
presentes relevantes razões de interesse público e mediante
prévia justificativa da autoridade competente, devidamente
publicada.
§ 1o Os créditos a que se refere este artigo terão seus
valores corrigidos por critérios previstos no ato convocatório
e que lhes preservem o valor.
(...)
Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a
prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e,
em particular, à seguinte seqüência:
(...)
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser
licitados quando:
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(...)
III - houver previsão de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de
obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro
em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
(...)
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Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de
ordem em série anual, o nome da repartição interessada e do
seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da
licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia
e hora para recebimento da documentação e proposta, bem
como para início da abertura dos envelopes, e indicará,
obrigatoriamente, o seguinte:
(...)
XI – critério de reajuste, que deverá retratar a variação
5
efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices
específicos ou setoriais, desde a data prevista pra
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa se
referir, até a data do adimplemento de cada parcela;
(...)
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as
que estabeleçam:
(...)
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios,
data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os
critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
______________________________________________
Art. 3o Os contratos em que seja parte órgão ou entidade
da Administração Pública direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão
reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as
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disposições desta Lei, e, no que com ela não conflitarem,
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
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§ 1o A periodicidade anual nos contratos de que trata o
caput deste artigo será contada a partir da data limite para
apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se
referir.
Diante do que dispõe a legislação, a jurisprudência do TCU e a doutrina
nacional, têm-se que são, portanto, requisitos essenciais para o reajuste em

sentido estrito:
(i) existir previsão no edital ou no contrato;
(ii) não haver preclusão;
(iii) esteja definido o índice geral, específico ou
setorial, a ser aplicado;
(iv) verificar se cumpre a periodicidade anual;
(v) e a previsão de dotação orçamentária.
Por sua vez, para análise da repactuação, deverão ser observados os
seguintes requisitos:
(i) Previsão no edital e/ou no contrato;
(ii) Natureza contínua dos serviços prestado;
(iii) Demonstração analítica da variação dos
componentes dos custos do contrato;
(iv) Inexistência de preclusão do direito à
repactuação;
(v) Observar o interregno mínimo de 01 (um) ano.
Alguns desses requisitos merecem ser comentados, como segue.
Sobre o requisito da anualidade, para ambos os institutos, transcreve-se
os ensinamentos Ronny Charles (2018):
Noutro diapasão, convém firmar que o marco inicial para
a contagem da anualidade não é a assinatura do contrato. Por
expressa previsão da Lei n.º 10.192/2001, a periodicidade
anual nos contratos será contada a partir da data limite para
apresentação da proposta ou dor orçamento a que se referir.
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Nesta feita, firma-se que o reajuste deve ser concedido
de ofício, aplicando-se o índice previsto no instrumento
contratual ou no edital, decorrido 12 meses após a data para
apresentação da propostas. Outrossim, pare-nos justo que,
firmada a data para aplicação do realiste, esta se torne a
referência para a contagem de ulteriores anualidade,
sedimentando-se como "data base", para reajustes nos meses
subsequentes.
Ainda sobre o tema, citam-se as Orientações Normativas AGU ns. 25 e
26:
Orientação Normativa n. 25, de 01/04/2009.
5

NO CONTRATO DE SERVIÇO CONTINUADO COM
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, O INTERREGNO
DE UM ANO PARA QUE SE AUTORIZE A REPACTUAÇÃO
DEVERÁ SER CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO A QUE A
PROPOSTA SE REFERIR, ASSIM ENTENDIDO O ACORDO,
CONVENÇÃO OU DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO, PARA
OS CUSTOS DECORRENTES DE MÃO DE OBRA, E DA DATA
LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA EM RELAÇÃO
AOS DEMAIS INSUMOS.
Orientação Normativa n. 26, de 01/04/2009.
NO CASO DAS REPACTUAÇÕES SUBSEQUENTES À
PRIMEIRA, O INTERREGNO DE UM ANO DEVE SER CONTADO
DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO CORRESPONDENTE À MESMA
PARCELA OBJETO DA NOVA SOLICITAÇÃO. ENTENDE-SE
COMO ÚLTIMA REPACTUAÇÃO A DATA EM QUE INICIADOS
SEUS
EFEITOS
FINANCEIROS,
INDEPENDENTEMENTE
DAQUELA EM QUE CELEBRADA OU APOSTILADA.
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A respeito da redação da ON AGU n. 25, hei de registrar que merece ser
aperfeiçoada,
conforme
se
observa da
ementa
do Parecer
n.
032/2014/DECOR/CGU/AGU:
REAJUSTE DO VALOR DO VALE-TRANSPORTE
DECORRENTE DA MAJORAÇÃO DA TARIFA DO TRANSPORTE
PÚBLICO. IMPLICAÇÕES NO CONTRATO ADMINISTRATIVO.
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. CONTAGEM DO INTERREGNO
DE UM ANO PARA A CONCESSÃO DA PRIMEIRA
REPACTUAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. I – A majoração da
tarifa de transporte público gera a possibilidade de
repactuação do item relativo aos valores pagos a título de
vale-transporte nos contratos administrativos referentes a
serviços continuados com dedicação exclusiva de mão-deobra. II – O início da contagem do prazo de um ano para a
primeira repactuação deve tomar como referência a data do
orçamento a que a proposta se refere, qual seja, a data do
último reajuste da tarifa de transporte público. III – Os efeitos
financeiros da repactuação contratual decorrente da
majoração da tarifa de transporte público devem viger a partir
da efetiva modificação do valor da tarifa de transporte
público. IV – As redações do art. 38 da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n.º 2/2008 e da Orientação Normativa AGU
n.º 25 merecem ser aperfeiçoadas com o escopo de
esclarecer que o termo inicial da contagem do interregno
de um ano para a concessão da primeira repactuação
coincide com a data do último reajuste da tarifa pública
de transporte no que diz respeito ao item vale-transporte.
Ainda, dentre os requisitos comuns para a repactuação e reajuste em
sentido estrito, encontra-se a inexistência de preclusão.
Este requisito surgiu a partir da prática administrativa em conjunto com
a construção jurisprudencial do TCU (ACÓRDÃOS 1.827/2008), valendo destacar os
seguintes enunciados constantes da jurisprudência selecionada da Corte de Contas:
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A partir da data em que passou a viger as majorações
salariais da categoria profissional que dá ensejo à revisão
contratual, a contratada passa a ter o direito à repactuação de
preços. Todavia, ao firmar o termo aditivo de prorrogação
sem suscitar os novos valores pactuados no acordo coletivo,
ratificando os preços até então acordados, a contratada deixa
de exercer o seu direito à repactuação pretérita, dando motivo
à ocorrência de preclusão lógica de tal possibilidade.
(Acórdão 1.827/2008-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER)
Nos contratos referentes à prestação de serviços
executados de forma contínua, o prazo dentro do qual poderá
o contratado exercer perante a Administração seu direito à
repactuação contratual estende-se da data da homologação
da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário
normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato
a ser repactuado até a data da prorrogação contratual
subsequente, sendo que se não o fizer de forma tempestiva e,
5
por via de consequência, prorrogar o contrato sem pleitear a
respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a
repactuar. (Acórdão 1.827/2008-Plenário | Relator: BENJAMIN
ZYMLER)
Por oportuno,
desse Acórdão:

cite-se

o

seguinte

trecho

do

Voto

condutor

[...] quando da assinatura do Terceiro Termo Aditivo
caberia à contratada, caso ainda não tivesse postulado,
suscitar seu direito à repactuação, cujos efeitos retroagiriam à
1/5/2005, data-base que ensejou a celebração de novo
acordo coletivo que alterou o salário da categoria profissional.
Contudo, o que aconteceu foi tão somente a alteração do
prazo contratual, ratificando-se todas as demais cláusulas e
condições estabelecidas no contrato original. Ao aceitar as
condições estabelecidas no termo aditivo sem suscitar os
novos valores pactuados no acordo coletivo, a empresa
Montana deixou de exercer o seu direito à repactuação
pretérita. Em outros termos, a despeito do prévio
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conhecimento da majoração salarial decorrente do acordo
coletivo ocorrido em maio de 2005, a empresa contratada
agiu de forma oposta e firmou novo contrato com a
Administração por meio do qual ratificou os preços até então
acordados e comprometeu-se a dar continuidade à execução
dos serviços por mais 12 meses. Por conseguinte, considero
que a solicitação de repactuação contratual feita pela
empresa Montana em 6/2/2007, com efeitos retroativos a
1/5/2005, encontra óbice no instituto da preclusão lógica.
Com efeito, há a preclusão lógica quando se pretende praticar
ato incompatível com outro anteriormente praticado. In casu,
a incompatibilidade residiria no pedido de repactuação de
preços que, em momento anterior, receberam a anuência da
contratada. A aceitação dos preços quando da assinatura da
prorrogação contratual envolve uma preclusão lógica de não
mais questioná-los com base na majoração salarial decorrente
do acordo coletivo ocorrido em maio de 2005.
Adotando os fundamentos do referido Acórdão, o Parecer Vinculante n.º
AGU/JTB 01/2018 (NUP n.º 00400.010482/2008-69), aprovado pela Presidência da
República (DOU de 06/03/2009), nos termos do art. 40, § 1º, da Lei Complementar
73/1993, consignou o entendimento, dentre outros, de que "a repactuação deverá
ser pleiteada até a data da prorrogação contratual subsequente, sob pena de
ocorrer preclusão lógica de exercer o seu direito". Veja-se a ementa do referido
Parecer Jurídico Vinculante:
REPACTUAÇÃO - REPACTUAÇÃO COMO ESPÉCIE DE
REAJUSTAMENTO - TERMO A QUO DO PRAZO DE 1 (UM)
ANO PARA REQUERER A REPACTUAÇÃO - EFEITOS
FINANCEIROS DA REPACTUAÇÃO - TERMO FINAL PARA
REQUERER A REPACTUAÇÃO. I - A repactuação constitui-se
em espécie de reajustamento de preços, não se confundindo
com as hipóteses de reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato. II - No caso da primeira repactuação do contrato de
prestação de serviços contínuos, o prazo de um ano para se
requerer a repactuação conta-se da data da proposta da
empresa ou da data do orçamento a que a proposta se referir,
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sendo certo que, considera-se como data do orçamento a
data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou
equivalente que estipular o salário vigente à época da
apresentação da proposta. III - No caso das repactuações
subseqüentes à primeira, o prazo de um ano deve ser contado
a partir da data da última repactuação. IV - A repactuação
deverá ser pleiteada até a data da prorrogação contratual
subseqüente, sendo certo que, se não o for de forma
tempestiva, haverá a preclusão do direito do contratado de
repactuar.
Posteriormente, este entendimento foi positivado na Instrução
Normativa (IN) n° 02, de 30 de abril de 2008, aplicada ao caso (art. 75 da IN
05/2017), por meio do seu §7º, art. 40, incluída pela Instrução Normativa n.º 03, de
2009:
Art. 40. As repactuações serão precedidas de solicitação
da contratada, acompanhada de demonstração analítica da
5
alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha
de custos e formação de preços ou do novo acordo
convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a
repactuação, conforme for a variação de custos objeto da
repactuação. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 3,
de 16 de outubro de 2009)
(...)
§ 7º As repactuações a que o contratado fizer jus e não
forem solicitadas durante a vigência do contrato, serão objeto
de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou
com o encerramento do contrato. (Incluído pela Instrução
Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)
O referido Parecer vinculante faz referência ao doutrinador
Marçal Justen Filho, o qual reafirma este entendimento ao diferenciar renovação e
modificação contratual:
A renovação contratual consiste em promover uma nova
contratação, de conteúdo similar a um contrato anterior, para
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que tenha vigência por período posterior, mantendo-se as
partes em situação jurídica similar à derivada da avença que
se extingue. Em termos jurídicos, a renovação não é uma
modificação contratual. Envolve uma nova contratação, ainda
que com cláusulas e condições similares às constantes do
contrato extinto. Por isso, a renovação de contratação não se
confunde com a mera alteração do prazo de vigência de um
único e mesmo contrato.
Foi com base nesse entendimento e com amparo no Acórdão-Plenário
TCU nº 1.828, de 2008, que o aludido Parecer vinculante adotou a interpretação de
que findo o prazo de duração e prorrogado o contrato, sem que o interessado
solicite seu direito decorrente de evento do contrato originário ou anterior, haverá
preclusão lógica do direito consubstanciada na prática de ato incompatível com
outro anteriormente praticado.
Por oportuno, explica-se, consoante ensina a doutrina em geral, o
fenômeno da preclusão lógica, devendo ser compreendido como a perda da

faculdade/poder processual por se ter praticado ato incompatível com seu
exercício/direito. Está
intimamente
ligada
à
vedação
ao venire contra factum proprium (regra
que
proíbe
o
comportamento
contraditório). Assim, a prática de um ato processual implica a impossibilidade de
praticar um outro ato com ele logicamente incompatível. A preclusão lógica, então,
é consequência da prática do primeiro ato, e não do ato contraditório.
O requisito analisado se explica porque todo contrato - e aqui se inclui
os respectivos termos aditivos - possui um prazo de vigência especificado, não
podendo ter vigência indeterminada, sendo certo que todos os efeitos dele
decorrentes devem advir deste período em que se encontrava vigorando. Daí a
razão para que seja firmado um prazo razoável, a fim de que a contratada requeira
administrativamente o reequilíbrio econômico decorrente do aumento dos custos
contratuais. Isso se fez necessário porque em eventual renovação do contrato
administrativo o órgão público contratante deve, por lei, verificar a vantajosidade
econômica na continuidade do contrato, o que restará prejudicado caso a
contratada apenas apresente a solicitação para repactuação após a
prorrogação. Exemplificando essa problemática, Ronny Charles Lopes de Torres
(2018):
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Em muitos casos concretos, a empresa silenciava sobre
sua intenção de repactuar, evitando o aumento do valor
contratual e mantendo-o em um patamar que permitia a
prorrogação contratual, facilitando o reconhecimento do
interesse da Administração na continuidade de um contrato
com valor reduzido. Se, inicialmente, essa situação parece
beneficiar o órgão público, pode gerar prejuízos quando, anos
após a ocorrência do fato gerador (ou fatos geradores), é
requerido o pagamento retrativo de todas as repactuações
outrora não realizadas. Por isso, foi necessário construir um
limite razoável para o execício dessa disposição, ao menos
administrativamente.
Nessa mesma lógica, o contrato administrativo que tenha seu prazo
encerrado, ou seja, sem que haja prorrogação, e o contratante não apresente
oportunamente o pedido de repactuação - antes do fim do prazo contratual -, tal
circunstância também ensejaria a preclusão lógica do seu direito. Há precedente da
Corte de Contas nesse sentido, veja-se:
5
O prazo dentro do qual poderá o contratado exercer
perante a Administração seu direito à repactuação contratual
conta-se da data do evento que ensejar a repactuação até a
data da prorrogação contratual subsequente, se for o caso, ou
do encerramento do contrato, sendo que se não o fizer de
forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o
contrato ou deixar transcorrer o prazo de vigência, ocorrerá a
preclusão do seu direito a repactuar. (Acórdão 2094/2010Segunda Câmara | Relator: ANDRÉ DE CARVALHO)
Por oportuno, citem-se os seguintes enunciados do TCU:
Ocorre preclusão lógica do direito à repactuação de
preços decorrente de majorações salariais da categoria
profissional quando a contratada firma termo aditivo de
prorrogação contratual sem suscitar os novos valores
pactuados no acordo coletivo, ratificando os preços até então
acordados. (Acórdão
1601/2014-Plenário |
Relator:
BENJAMIN ZYMLER)
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Se após a data do acordo coletivo que majorou os
salários a contratada concorda em prorrogar o contrato sem
ter solicitado o aumento dos preços contratuais, considera-se
logicamente precluso seu direito à repactuação/revisão dos
preços desde a data inicial do aumento salarial. (Acórdão
8237/2011-Segunda Câmara | Relator: AUGUSTO NARDES)
Se à época da prorrogação do contrato de prestação de
serviços contínuos, mediante termo aditivo, a contratada não
pleiteou a repactuação a que fazia jus e a Administração
decidiu prorrogar a avença com base neste quadro, não pode
a contratada, após a assinatura do mencionado aditivo,
requisitar o reequilíbrio, pois isto implicaria negar à
Administração a faculdade de avaliar se, com a repactuação,
seria conveniente, do ponto de vista financeiro, manter o
ajuste. (Acórdão 477/2010-Plenário | Relator: AROLDO
CEDRAZ)
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RESUMO[1]: O mundo tecnológico, sem dúvidas, está muito avançado e, o direito
tradicional muitas vezes não o acompanha. Não raro, nos deparamos com decisões
judiciais que maculam o direito digital no viés de prova eletrônica e, contrassenso
do direito pátrio e norma jurídica pura, cito código de processo civil. Em tal sentido,
tal artigo visa trazer uma forte reflexão da comunidade jurídica face a necessidade
de majorar o conhecimento dos operadores do direito quanto funcionalidade
tecnológica social e, respectivas provas de autoria e materialidade no âmbito do
processo civil, em sentido lato.
PALAVRAS CHAVE: civil – contratos
– digital - direito – processo civil
5
ABSTRACT: The technological world is undoubtedly very advanced, and traditional
law often does not follow. Not infrequently, we are faced with judicial decisions that
smear the digital right in the electronic evidence bias and, contrary to the law of the
country and pure legal norm, I cite the civil process code. In this sense, this article
aims to bring a strong reflection of the legal community regarding the need to
increase the knowledge of the operators of the law as social technological
functionality, and their proofs of authorship and materiality in the scope of civil
proceedings, in the broad sense.
KEY: civil - contracts - digital - law - civil procedure

I – INTRODUÇÃO
Quando falamos em sociedade atual, certamente pensamos no quesito
tecnologia e sociedade da informação, em que estar conectado permite um leque
de oportunidades, inclusive, gerando certas “doenças” na hipótese de não
conectividade ou outros.[2] A sociedade e Poder Judiciário estão sendo
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equalizados para andarem em conjunto, o que é necessário para melhorar a
segurança jurídica e contexto social integral.
Por óbvio que a internet proporciona muito mais coisas boas e positivas do
que negativas em sua essência, razão pela qual o uso consciente é o melhor dos
remédios para suprir qualquer problema de existência no contexto virtual. Tal qual
a vida real exige responsabilidade e cuidados, a vida digital também. De toda sorte,
a citada “vida digital” não existe sem a real, tal qual, o oposto se perfaz.
Importante, todavia, não deixarmos de admirar o novo, mas jamais
esquecendo da condição de ser humano, que deve buscar interação social e
evolução. A tecnologia, por tal passo, deve ser um facilitador da relação humana e
social, fato primordial. Nessa abordagem, cito uma famosa frase atribuída ao
brilhante Albert Einstein, que diz com primazia:

“...As coisas mais maravilhosas que podemos experimentar são as
misteriosas. Elas são a origem de toda verdadeira arte e ciência. Aquele para
quem essa sensação é um estranho, aquele que não mais consegue parar para
admirar e extasiar-se em veneração, é como se estivesse morto: seus olhos
estão fechados...”.
Isso resume bem o que é a tecnologia e revolução virtual que passamos, ou
seja, é algo novo, inesperado, que é misteriosa em sua essência (dado que
desconhecemos onde pode ou não chegar), mas que é encantadora e, se bem
utilizada por uma sociedade evoluída, somente trará o bem, ponto incontroverso.
Voltando a nossa seara jurídica, ressaltamos que o ponto de atenção é que,
por tudo ser rápido na via digital, temos que o aspecto jurídico por vezes não
acompanha tal agilidade, ocasionando fatos no campo fático que não coadunam
com textos legais e, por tal turno, gerando certa insegurança jurídica. Não raro,
matérias são levadas ao cunho decisório do Judiciário que, se vê acionado para
decidir algo que sequer conhece o fluxo. Por óbvio que os peritos judiciais são
excelentes auxiliares da justiça e, assim dever permanecer, mas carece sim do nosso
estimado Judiciário estar atento a temas de tecnologia e, principalmente, provas
no ambiente digital, com fito de atuar mais fortemente para firmar o conceito de
direito e justiça na sociedade.
O cerne positivo é que possuímos muitos magistrados e demais juristas bem
atualizados e interessados nas novidades tecnológicas aplicadas ao mundo e no
novo direito, fato que equaliza a balança da justiça e diminui o volume de eventuais
decisões jurídicas sem respaldos ou fracas em quesito jurídico técnico apurado. Em
tal ótica, o referido artigo traz em seu bojo a intenção de melhorar o entendimento
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da atual realidade jurídica sobre o funcionamento de chaves públicas e privadas
em diversos aspectos tecnológicos (acessos a sites diversos, bancos e outros),
demonstrando a segurança do sistema, possibilidade de rastreamento de crimes,
previsão processual já existente e, não menos importante, como se pode cravar
uma prova judicial em tal sentido no cerne processual brasileiro, melhorando o
conteúdo das decisões e, portanto, majorando a segurança jurídica, o que todos
nós buscamos.
Abordaremos com êxito.
II – EXPLANAÇÃO
Quando falamos no ambiente digital, temos diversas e ótimas travas de
segurança, dado que todas as empresas que laboram por intermédio do meio
informático / telemático (o que é comum hoje), geralmente operam e transacionam
(assinam) na internet, via sites e outros. O modo de se contratar alterou
significativamente nos últimos anos (inclusive com segurança “end to end” via
criptografia) e, a tendência é de ser aperfeiçoado ainda mais. Assim, todas as
transações ocorridas na atualidade, via de regra (dado que regras tem exceções),
5
são compostas de chaves públicas e privadas, que são mecanismos totalmente
seguros de sincronia para equalizar relação entre entes públicos e particulares no
mundo virtual. De modo superficial e bem superficial, trazemos via analogia a
segurança das chaves no contexto abaixo:

“...A fechadura da porta da frente da sua casa tem uma série de pinos.
Cada um desses pinos possui múltiplas posições possíveis. Quando alguém
põe a chave na fechadura, cada um dos pinos é movido para uma posição
específica. Se as posições ditadas pela chave são as que a fechadura precisa
para ser aberta, ela abre, caso contrário, não...”.[3]
Nesse ponto, podemos comparar a fechadura com a chave pública e, a chave
diretamente a “chave privada”, que é de uso único, pessoal e intransferível do
“dono da senha”, isto é, usuário final do sistema de assinatura eletrônica / digital.
Respeitando os preceitos da lei pátria brasileira – que sempre buscamos
(Código Civil e Processo Civil), os quais permitem a transação digital totalmente e
sem restrições, é certo que inexiste qualquer anseio negativo em confeccionar
contratos com assinaturas / acessos digitais via chaves públicas e privadas
(ocasionando referida junção, que exporemos na sequência). O necessário, sem
dúvidas, é respeitar o previsto no Código Civil quanto meios legais e assertivos de
se entabular e concretizar um contrato, cito:
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“...Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - Agente capaz;
II - Objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
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III - Forma prescrita ou não defesa em lei...”.
No mesmo pensamento, é importante abarcarmos o teor do Artigo 107 do
mesmo texto legal, que diz claramente sobre o contexto da validade de transação
e ausência de meio específico: “...A validade da declaração de vontade não

dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir...”.
Se passarmos a adentrar ao ponto do Código de Processo Civil pátrio, no
aspecto da formalidade intrínseca, temos que a justiça brasileira também resguarda
cabalmente a transação eletrônica, vide quesito de transparência e segurança. Em
tal legislação e foco no direito formal e procedimentos, é certo que o artigo 411
do CPC, ante relato, aproxima os conceitos integrais de autenticidade e autoria –
balanceando os critérios de provas, considerando autêntico, além dos documentos
integrais / totais que o tabelião reconhecer a firma do signatário, os que “a autoria

estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive
eletrônico, nos termos da lei”.
Em linhas gerais e para ocorrer uma perfeita transação no aspecto
contratual, já superando a fase do conhecimento do produto / oferta, das
condições gerais do contrato e o ânimo / vontade total de aquisição, é necessária
manifestação clara e expressa do aceite que, ocorre por diversas searas, dentre os
quais, o “OK” via casamento das informações públicas e privadas, isto é, das
famosas e já citadas chaves públicas e privadas. O Superior Tribunal de Justiça –
STJ, já ratificou o entendimento jurisprudencial no que concerne a validade e
legalidade em todas transações eletrônicas, cito julgamento ocorrido em Resp.
1495920 / DF:

“...Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da
executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando
atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o
intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual.
4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015,
mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à
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revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios
de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel,
passando a se consubstanciar em meio eletrônico.
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5. A
assinatura
digital
de
contrato
eletrônico
tem
a
vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade
certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim,
está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os
mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente
enviados.
6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e
presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade
dos contratos eletrônicos...”.
Em suma, nomeamos de chaves públicas qualquer informação originária da
empresa que comercializa certo produto / serviço e possuidor de assinatura digital
e outros dados intrínsecos – veiculados e cadastrados em determinada autoridade
5
certificadora, tal qual, ID de identificação,
e-mail cadastrado, nome, data de
nascimento, outras informações pontuais no caso de ser Pessoa Jurídica, dados de
assinatura digital e demais informações (ressalvando a necessidade integral da
proteção de dados – Lei 13.709/2018), entretanto, que concede a empresa - usuário
“identificação”, sobre quem é o assinante momentâneo dos dados, plataforma ou
outros (dependendo do contexto). Essa informação tem caráter único de efetuar o
link do usuário (chave privada) com a plataforma – chave pública, mas jamais
trazendo ou expondo dados sensíveis, novamente.
No que tange a chave privada, é certo que aborda toda a informação
impossível de ser desvendada por demais players, integrantes da sociedade ou
referida empresa objeto de transação, tal qual senha. Veja que, para haver ingresso
em determinado site para transação ou afim, obrigatoriamente deverá haver
“adição” da chave pública com a privada (rememorando a analogia supra quanto
fechadura e chave da porta) e, havendo tal sintonia fina, o acesso certamente será
concedido de modo rápido e seguro. O relacionamento digital é tão perfeito que,
se torna necessário intenção dos dois participantes (chaves) para que ocorra
determinada “transação, acesso e outros”. Tal sistemática é válida para grande
parte ou maioria dos acessos que visualizamos na atualidade e no cerne do
intangível
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Mas ora, se a chave pública é fornecida pela empresa com que me relaciono
(indiretamente, quando o caso), significa dizer que não é segura ou carece de
problemas e melhores abordagens? De pronto, nossa resposta é negativa e,
explicaremos tal motivação. Veja que, tanto a chave pública quanto a chave privada
são seguras ao extremo, razão pela qual ocorrem milhares de acessos e transações
diárias sem qualquer problema.
Em linhas gerais e para fornecimento da chave pública, temos no Brasil um
órgão regulador de alto nível, que é o ICP – Brasil. Rapidamente, temos que a
infraestrutura de chaves públicas brasileira – ICP-Brasil, é uma entidade que viabiliza
a emissão de certificados digitais para identificação virtual do cidadão. O modelo
adotado pelo Brasil foi o de certificação com raiz única, sendo que o ITI, além de
desempenhar o papel de Autoridade Certificadora Raiz – AC-Raiz, também tem o
papel de credenciar e descredenciar os demais participantes da cadeia,
supervisionar e fazer auditoria dos processos.[4]
O ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), é uma autarquia
federal, vinculada à Casa Civil da Presidência da República, que tem por missão
manter e executar as políticas da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICPBrasil. Tal órgão foi, em suma, instituído pela Medida Provisória 2.200-2 de 24 de
agosto de 2001, ocasião em que se deu início à implantação do sistema nacional
de certificação digital da ICP-Brasil. Isso significa que o Brasil é seguro para ser alvo
de transações digitais diversas, possuindo uma infraestrutura pública, mantida e
auditada por um órgão público, no caso, o ITI, que segue regras de funcionamento
estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, cujos membros, representantes dos
poderes públicos, sociedade civil organizada e pesquisa acadêmica, são nomeados
pelo Presidente da República.[5]
Ora, se temos regulamentação séria e correta (governamental) e política,
com poucas entidades certificadoras de chave pública em nível Brasil (auditadas), é
correto afirmar que estamos seguros quanto tal emissão de chave. Assim e
somando tal chave pública emitida com as chaves privadas (senha do cliente e
dados intrínsecos), automaticamente temos uma perfeita transação, valida no
âmbito do Código Civil, Processo Civil e Constitucional.
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Em tal cerne, é fato que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, já se manifestou
quanto segurança e confiabilidade do sistema ICP-Brasil, elenco trecho de
julgamento ocorrido em RHC 81451 / RJ:

1 - Documento digital que pode ter a sua higidez aferida e, pois, produzir
efeitos jurídicos, é aquele assinado digitalmente, conforme a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
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Tal pensamento e ratificação (via analogia), também se dá em nível de chaves
públicas emitidas sem interface do ICP –Brasil, que é possível. Consoante muito
bem exposto no sítio eletrônico do ICP-Brasil, temos a seguinte aula sobre
possibilidade jurídica de confiabilidade em assinatura eletrônica sem interface de
tal órgão, replico:

“.... Dessa forma, o reconhecimento apriorístico da validade jurídica
advém, apenas, da certificação digital ICP-Brasil. Podem, porém, existir outras
formas de assinatura eletrônica (e não mais digital) com validade jurídica? Sim,
podem, nos termos da própria MP 2.200-2/01:
5

Art.10.
[…]
§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio
de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica,
inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que
admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o
documento.
Ou seja: nada impede que duas pessoas físicas aceitem determinado tipo
de certificado que não seja o ICP-Brasil. Porém, e esse ponto é bastante
importante: esses certificados diferentes da ICP-Brasil não possuem validade
oriunda da lei, mas sim da aceitação das partes, e por isso mesmo seu âmbito
de atuação é bastante restrito.
...
Nesse ponto, a regra encontra-se esculpida no Código Civil, art. 107: “A
validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão
quando
a
lei
expressamente
a
exigir.”
...
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Liga-se, assim, com aquela prevista no art. 104, transcrita na pergunta
anterior. Apenas a forma prescrita em lei integra a validade jurídica do
documento: no silêncio da norma, a forma é livre. ...”.
Note que, se estamos transacionando com uma empresa série e idônea no
mercado brasileiro, posso sim confiar na emissão de chave pública sem
relacionamento com ICP-Brasil, em que pese ser recomendável. Digo que é possível
também tal transação, dado que toda e qualquer atividade ocorrida no cotidiano
tecnológico deixa rastros e possibilidades diversas de provas, ocasião em que o
usuário está seguro na íntegra sobre atitudes positivas que cometer na utilização
devida da chave pública e privada. (Independente do ente emissor da chave
pública). Note que, podemos comparar a chave privada a determinado dispositivo
de segurança que somente uma pessoa possui acesso, sem dúvidas.
O ponto principal no viés jurídico e processual (que todos os operadores do
direito devem ter em mente), ao nosso ver, é justamente entender e focar no enlace
negocial que culminaram na referida assinatura e transação, mas não somente o
ato da assinatura em si, validada. Todo o contexto do contrato é importante e pode
ser provado e demonstrado cabalmente em juízo, finalizando a persuasão racional
do magistrado. Casos pontuais e carentes de perícia, sem dúvidas deverão ser alvo
dos técnicos do judiciário para tal auxílio.
Fato que, para que ocorra qualquer transação segura e efetiva, é certo que
as partes devem zelar por todos os cuidados relacionados ao objeto, esclarecendo
dúvidas, prazos, condições e todos os detalhes para evitar surpresa, sempre
formalizando o ato que, no caso virtual, pode se dar via e-mail, WhatsApp e demais
cernes. Mesmo nos contratos padronizados, as cláusulas e condições são de leitura
obrigatória e, dúvidas e afim poderão ser tratadas em instrumento apartado que,
em conjunto a demais entes, formarão eventual conteúdo probatório na justiça.
Todo relacionamento não físico pode ser usado para provas digitais e
eletrônicas, inclusive. Assim, tal reunião de vontades concretas finalizará em
contrato eletrônico (assinatura digital), com intermédio ou não do ICP-Brasil e
certificadoras.
No Século XXI, não existe mais discussão (ou não deveria existir), quanto a
validade dos contratos digitais e sua devida contratação, sendo que no que reflete
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ao tema contratos eletrônicos e suas nuances ponderadas, exponho com clareza
os entendimentos estruturados abaixo, cito:

“...Contrato eletrônico é aquele em que o ajuste das partes contratantes
efetiva-se através do uso da informática, o que engloba desde a utilização do
bom e velho fax à assinatura digital (criptografada) ...”.[6][7]
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A jurisprudência dominante e atual entende que as responsabilidades
contratuais, seja no cenário virtual ou real, estão abarcadas no conceito de
responsabilidade civil, boa-fé contratual, normas de direito civil, inclusive na
observância de[8]:
“...

(i). Não ter as partes cumprido alguma obrigação de meio contratual
(parcial ou total);
(ii). Ter errado no preenchimento ou repasse de proposta ou contratado
comprovadamente, gerando maiores problemas não passíveis de solução.
Lembro que, existe possibilidade de desistência / arrependimento, consoante
Artigo 49 do Código de Defesa5 do Consumidor;
(iii). Ter omitido algum fato ou ato no pleito contratual (idem quanto
provas), principalmente no repasse da proposta;
(iv). Ter elencado na proposta condições que alterem a percepção de
contratação do contratante com provas e motivadamente; e
(v). Não pagamento do quanto contratado, atrasos e outros.
...”.
A legislação pátria oferta a todos os contratantes em modo telemático a
mesma segurança do que qualquer contratação física, razão pela qual inexiste
insegurança jurídica. Digo além: A transação concretizada no planeta virtual gera
inclusive maior segurança aos usuários (em comparação a física), justamente por
deixar lastro de provas, de tratos, conversas totais, do ocorrido na formalização do
documento e, ainda, demais entraves em cadeia cronológica. Assim e estando o
Poder Judiciário pronto para abalizar tais provas e condutas (até mesmo no olhar
da segurança quanto ao ICP-Brasil ou demais meios individuais), certamente
teremos um acréscimo de boas e assertivas decisões judiciais, em soma a menos
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acionamento de referido Poder Judiciário, ocasionando celeridade e economia
processual, preocupação de todos nós, juristas do Brasil e demais localidades.
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III – CONCLUSÃO
Vivemos a famosa revolução tecnológica, ponto incontestável no cotidiano.
Hoje, alteramos o modo de viver e trabalhar em virtude da tecnologia e, não
poderia ser diferente. A facilidade que o relacionamento entre ausentes nos traz é
enorme e, fatalmente, não tem volta (o que é positivo).
Ante tais modificações, temos que o direito e justiça deverão se adequar em
tal cerne, com justo motivo de respaldar a sociedade e forçar a segurança jurídica,
aspecto necessário para manter a paz social e evolução da sociedade. Em tal
quesito, necessário doravante abordarmos com ênfase sobre o meio de
funcionamento do contrato no cenário da tecnologia embutida, possibilidades de
provas e do respectivo rastreamento, como se dá o enlace transacional (início ao
fim), para finalizar num pacto bem elaborado.
Doravante, cabe ao prestigiado Poder Judiciário abordar o tema de provas
eletrônicas com mais segurança e autonomia, buscando paralelos com os peritos
digitais e meios de produção de provas mais eficazes para, sem dúvidas, proferir
decisões judiciais melhor direcionados e mais respaldadas, diminuindo recursos e
demais reclamações que, por vezes, são incorretas ou infundadas.
A ótica do Judiciário atual é de entender nos detalhes a operacionalização
de contrato e relacionamento virtual para, nos detalhes, pontuar decisões e
jurisprudências mais equalizadas a atual vida social e negocial, atuando como
agente facilitador das operações comerciais e, agindo em sentido lato senso no
respaldo da sociedade em qualquer entrave.
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eletrônico, Internet, Intranet, EDI
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A (DES)NECESSIDADE DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
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RESUMO: Aborda-se os direitos das pessoas com deficiência, expressamente
consignados na Constituição Federal de 1988 e por aparentar ali encontrar-se
exaurida a salvaguarda dos direitos afetos a esta categoria de pessoas, adentra
numa reflexão que tende averiguar a razão de ter sido editado um Estatuto para
esta idêntica finalidade, recorrendo à análise do cenário internacional, carecendo
enveredar na clássica exposição doutrinária das normas jurídicas. Conclui que as
declarações elencadas na Constituição de 1988 constituíam-se mais que legítimas
e hábeis à proteção desta categoria de pessoas, mormente se tracionado o espectro
jurídico exprimido pelos Direitos5 Fundamentais.
Palavras-chave: Pessoas com Deficiência; Lei Brasileira de Inclusão; Direitos
Fundamentais.
ABSTRACT: It addresses the rights of persons with disabilities, expressly enshrined
in the Federal Constitution of 1988 and because it seems that the protection of the
rights affecting this category of persons is exhausted, it enters into a reflection that
tends to investigate the reason for having edited a Statute for this identical purpose,
using the analysis of the international scenario, needing to embark on the classic
doctrinal exposition of legal norms. It concludes that the declarations enunciated in
the 1988 Constitution were more than legitimate and skillful to protect this category
of persons, especially if the legal spectrum expressed by the Fundamental Rights
was drawn.
Key words: Disabled people; Brazilian Inclusion Law; Fundamental rights.
SUMÁRIO: 1- Introdução; 2- Pessoas com Deficiência – o conceito; 3Normatividade; 4- A motivação da edição do estatuto da pessoa com deficiência;
5- Considerações finais; Referências.
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1.INTRODUÇÃO
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No Brasil, as pessoas com deficiência desfrutam há bastante tempo de um
cenário protecionista, contemplado expressamente no texto constitucional (datado
de 05.10.1988), que está a completar 3 décadas.
Pode-se asseverar que as pessoas que se enquadram a este conceito,
precisamente em apreço ao consignado atualmente no Estatuto da Pessoa com
Deficiência (art. 2º.), resultante da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, não estariam a encontrar imbróglio para o exercício de seus atos
rotineiros, que se deságuam no efetivo gozo de sua alteridade e cidadania.
Enfatize-se que de fato a dificuldade não se assenta na seara conceitual do
ramo jurídico, eis a razão de se tencionar discorrer acerca da desnecessidade da
edição de um Estatuto para elencar os direitos destas pessoas, inconteste que ainda
que inexistissem menções sacramentadas na Constituição Federal vigente, fazendo
alusão às pessoas com deficiência (o que não é o caso), a mera previsão remissiva
aos Direitos Fundamentais estaria a sedimentar esta atuação protetiva, a abrigar
todos, indistintamente, que se encontram à mercê da exclusão social, ocasionada
por deficiência de longo prazo, seja de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência poderia ser singelamente dispensado,
quiçá houvesse neste País uma conscientização social, acerca do genuíno
significado dos Direitos Fundamentais, imprescindíveis à espécie humana, para
preservação e respeito à dignidade humana.
2.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – O CONCEITO
Ansiando assinalar a relevância da identificação conceitual de quem seriam

as pessoas com deficiência[1], buscou-se recorrer a demais ramos da ciência (dada
a interdisciplinaridade do direito), com o fito de demonstrar que percorreu-se um
longo caminho para se chegar ao termo adotado hodiernamente.
Nos dicionários de língua portuguesa o termo pessoa com deficiência não é
encontrado e, com o objetivo de aprofundar e centrar a pesquisa proposta, buscou72
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se pelo vocábulo deficiente, face à proximidade com aquele, encontrando-se como
definição, aquilo que carece de algo, que é falho, incompleto.
É o que FERNANDES define: “Deficiente – sin. imperfeito, falho, incompleto,
insuficiente (2002, p. 264) [...]”,cujos sinônimos compõem ainda a obra elaborada
em conjunto com os autores Celso Pedro Luft e F. Marques Guimarães (s.d., p. 130).
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Igualmente neste sentido, FERREIRA conceitua, acrescendo-lhes os
termos: falto e carente (1986, p. 528), sendo da mesma forma definido aquele
termo por BIDERMAN (1992, p. 267), SILVEIRA BUENO (1968, p. 884) e AULETE (,
1967, p. 1070), ora excetuando-se um ou outro sinônimo.
No conceito filosófico, MORA (2000, p. 651) explicita o aludido termo,
como sendo:

Deficiente. Uma entidade é deficiente quando se acha
privada de algo que lhe pertence; nesse sentido, a deficiência
é equiparável à privação [...]. Os escolásticos usaram os
5
termos defectivus
, deficiens e defectibilis referindo-se
a
certas causas ou a certos efeitos. Santo Tomás (S. Theol. I,
XLIX, 01 ob. 03 ad. 03) fala da causa defectiva sive deficiens

sive defectibilis(causa deficiente). Um efeito deficiente, como
o mal, só pode proceder de semelhante causa. O deficiente é
o mal, e a causa do mal é o próprio mal [...].
Recorrendo ao dicionário de MILHOMENS e ALVES (2000, p. 335), no qual é
encontrado o termo deficiente físico, inexistindo correspectiva definição, somente
é elencado em generalidades, a competência dos entes federativos para a
salvaguarda dos vários direitos destas pessoas, como a reserva de vagas para cargos
e empregos públicos; assistência social para habilitação, reabilitação e integração à
vida comunitária, bem como garantia de um salário mínimo de benefício mensal;
promoção de criação de programas de prevenção e atendimento especializado.
Infere-se que até então não se encontrava definição precisa e acabada,
acerca da nomenclatura, nem no dicionário da Língua Portuguesa e nem no de
Filosofia, quiçá, no Jurídico. Por esta razão, recorreu-se à história, a qual mostra-nos
diversas discussões a respeito do tema, e que resultam por enfocar, algumas delas,
a falha, a imperfeição das pessoas, outras restringem-se a comentar a deficiência
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física, mental e sensorial que portam as pessoas, por isso enquadradas estariam à
conceituação.
Outras duas formas de pensar a deficiência ainda foram verificadas: uma
baseada no modelo médico (mais antiga) e a outra, baseada no modelo social
(tendência atual).
A principal característica do modelo médico é a descontextualização da
deficiência, enfocando-a como um incidente isolado. Infelizmente, há tempos esse
modelo vinha influenciado documentos legais e ações protetivas no mundo inteiro
(tal qual, no Brasil).
Relevar destacar que o modelo médico tem relação com a homogeneidade
porque trata a deficiência como um problema do indivíduo (e, no máximo, de sua
família) que deve se esforçar para se “normalizar” perante os olhos da sociedade
(WERNECK, 2000, p. 33).
O modelo social da deficiência valoriza a diversidade e surgiu por iniciativa
de pessoas com deficiência, reunidas no Social Disability Movement, na década de
60.
Esse movimento provou que a maior parte das dificuldades enfrentadas por
pessoas com deficiência, eram resultado da forma pela qual a sociedade lidava com
as limitações de cada indivíduo.
Importante colacionar a posição trazida no Manual de Desenvolvimento
Inclusivo, por Claudia Werneck (2000, p. 27):

De acordo com o modelo social, a deficiência é a soma
de duas condições inseparáveis: as seqüelas existentes no
corpo e as barreiras físicas, econômicas e sociais impostas
pelo ambiente ao indivíduo que tem essas seqüelas. Sob
esta ótica, é possível entender a deficiência como
uma construção coletiva entre indivíduos (com ou sem
deficiência) e a sociedade. grifo nosso
Sem dúvida, o modelo social demonstrava-se como sendo o mais
adequado para se enfocar a deficiência, já que analisava o “todo”, valorizando a
importância do ambiente na vida das pessoas.
Portanto, mister que se propagasse a ótica desse modelo, para que se
tivesse um perfeito entendimento acerca da deficiência.
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Pelo demonstrado, restou constatado que não havia um conceito perfeito
e acabado, o que se fazia freqüentemente, vislumbrando alcançar-se os fins
traçados pela inclusão social das minorias[2] (SÉGUIN, 2002, p. 09) era adotar a
conceituação que pudesse ampliar as hipóteses de inclusão.
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Diante disso, aduz-se que, independentemente da conceituação que se
adotasse, o fato é que, para estas pessoas, mesmo para a prática de singelos atos
diários, as mesmas necessitam de auxílio, e este auxílio não pode ser compreendido
como sinônimo de beneficência, de caridade, mas sim de atuação do Estado, da
sociedade, da comunidade e da família, para conceder-lhes meios concretos de
inclusão social, sob todos os aspectos.
Com isso, podia-se afirmar que era insuficiente a classificação das
deficiências, restringindo-as, como sendo: físicas, sensoriais ou mentais, já que a
definição de pessoa com deficiência, traçada por ARAÚJO (2003, p. 23-24),
contemplava outras categorias de deficiências, veja:
[...] o que define a pessoa portadora de deficiência não é
5
a falta de um membro nem a visão ou audição reduzidas. O
que caracteriza a pessoa portadora de deficiência é a
dificuldade de se relacionar, de se integrar na sociedade. O
grau de dificuldade para a integração social é que definirá
quem é ou não portador de deficiência.
Sequencialmente, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, ratificada pelo Estado brasileiro, juntamente com o seu Protocolo
Facultativo, em 09 de julho de 2008, veio fazer alusão em seu Artigo 1, nominado
Propósito, em seu segundo parágrafo, à nomenclatura que estamos abordando:
Pessoas com deficiência são aquelas que têm
impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os
quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir
sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais
pessoas.
Tal assertiva dá azo à compreensão do tema, em conformidade com o que
vínhamos expondo linhas acima, e é nesta conjectura de pensamento que se
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viabiliza o entendimento, restando o mesmo consolidado, face o disposto na alínea
‘e’ do Preâmbulo da aludida Convenção, que preconiza ‘in verbis’:
Artigo 1
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Propósito
O propósito da presente Convenção é promover,
proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos
os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as
pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua
dignidade inerente.
Pessoas com deficiência são aquelas que têm
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdades de condições com as demais
pessoas.
Resultante de clamor social, aliado à intenção de se posicionar perante o
panorama jurídico internacional, foi aprovado o Estatuto da Pessoa com Deficiência
(Lei nº. 13.146/2015), em 06 de julho de 2015 (com vacatio legis de 180 dias), cujo
Projeto de Lei era datado já de 2000 e se encontrava em trâmite no Congresso
Nacional, portanto, quando da ratificação do Protocolo Facultativo, anteriormente
mencionado.
Para arrematar definitivamente a celeuma acerca da definição do termo:
pessoas com deficiência, no art. 2º. o Estatuto (também conhecido como Lei
Brasileira de Inclusão) prevê que:
Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que
tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas.
76
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A contar da data da entrada em vigor do Estatuto, no sistema jurídico
brasileiro, espancaram-se todas as dúvidas e sacramentou-se como sendo esta a
definição jurídica de pessoa com deficiência.
3.

NORMATIVIDADE

Normas jurídicas são estruturas fundamentais do Direito, nas quais são
gravados preceitos e valores que vão compor a ordem jurídica.
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A norma jurídica é responsável por regular a conduta do indivíduo e fixar
enunciados sobre a organização da sociedade e do Estado, impondo aos que a ela
infringem, as penalidades previstas, e isso se dá em prol da busca do bem maior do
Direito, que é a Justiça (KELSEN, 2000, passim).
A finalidade de cada norma jurídica não pode ser outra, senão a imposição
ao jurisdicionado, do seu cumprimento, já que tem como objetivo, regular a forma
de atuação do indivíduo na sociedade, com o fito de estabelecer melhores
condições de convivência, daí o intuito de se voltar precipuamente à coletividade.
5
REALE em sua clássica obra,
Lições preliminares de Direito (2002, p. 93) ao
fazer alusão a KELSEN, consigna ser a norma jurídica redutível a uma proposição
hipotética, em que se prevê um fato (F) ao qual se liga uma consequência, sendo
demonstrado por: “Se F é, deve ser C”; ou seja, toda regra de direito teria previsão
genérica de um fato, com a indicação de que, toda vez que um comportamento
corresponder a um enunciado, “deverá” advir uma consequência, esta é a teoria
Kelseniana, sendo que aludida consequência corresponde invariavelmente a uma
sanção, que por sua vez compõe o ordenamento jurídico, como sendo pena.
Entretanto, excepciona REALE (2002, p. 94):
Entendemos, porém, que essa estrutura lógica
corresponde apenas a certas categorias de normas jurídicas,
como, por exemplo, às destinadas a reger os
comportamentos sociais, mas não se estende a todas as
espécies de normas como, por exemplo, às de organização, às
dirigidas aos órgãos do Estado ou às que fixam atribuições,
na ordem pública ou privada. Nestas espécies de normas nada
é dito de forma condicional ou hipotética, mas sim categórica,
excluindo qualquer condição.
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BOBBIO (2001, p. 72) contribui para nos auxiliar a compreender o alcance
da norma jurídica quando assevera ser a norma uma proposição e prossegue
afirmando que “A tese que sustentamos é que as normas jurídicas pertencem à
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categoria geral das proposições prescritivas.”
Independentemente da origem da norma jurídica, o seu desiderato é o da
coação para o cumprimento dos termos que consigna, já que como pondera
BOBBIO (2001, p. 72) a problemática consiste em saber qual o status da norma
jurídica, se as proposições advém de um Código, de uma Constituição ou outra
espécie normativa.
Com relação à normatividade concernente às proposições legislativas que
abordam os direitos das pessoas com deficiência, atualmente fora conclamado num
único instrumento normativo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência: a vigência do
Estatuto demarca a história do País, a contar de 06 de janeiro de 2016, não
obstante a sua trajetória teve como marco inicial, 09 de outubro de 2000,
inicialmente denominado Estatuto do Portador de Necessidades Especiais
(assim intitulado no PL 3638/2000), de iniciativa do então deputado federal,
Paulo Paim, que visava o compêndio, a regulamentação e o aprimoramento de
todas as leis, decretos e portarias voltadas para o atendimento da pessoa com
deficiência.
Em fevereiro de 2003, foi amplamente reestruturado e reeditado o
Projeto, no Senado Federal, de onde recebeu a denominação de Estatuto da
Pessoa Portadora de Deficiência (PLS 06).
Ato contínuo, naquele mesmo ano, no mês de outubro, foi novamente
alterado e recebeu a contribuição de técnicos, professores, familiares,
profissionais da área e pessoas com deficiência que, incluíram questões
relevantes para o segmento, sendo constituído como o Estatuto da Pessoa com
Deficiência (PLS 429).
Ao longo do ano de 2003, uma verdadeira articulação foi arquitetada
nas cinco regiões do País, realizando-se oitocentos encontros, com a
participação de mais de 15 mil pessoas, sendo constituídos 86 grupos pela
Internet e realizada uma teleconferência nacional, com a participação de
dezesseis assembleias legislativas estaduais que coordenaram os trabalhos.
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No mesmo ano, diversas propostas, oriundas de pessoas de todo o País
foram inseridas ao estatuto, pautando o documento em pontos considerados
fundamentais para o benefício deste segmento.
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Composto por 127 artigos, o Estatuto tem como destaque os tópicos
que estabelece terem as pessoas com deficiência, acesso a um salário mínimo;
adotou-se uma nomenclatura, garantindo um termo internacional e
denominou-se Estatuto da Pessoa com Deficiência; Fixa-se a acessibilidade
universal como eixo central; pontua a reserva de vagas em empresas públicas e
privadas e cargos em comissão; regulamenta a profissão de intérprete de LIBRAS
e oficializa a Língua Brasileira de Sinais; determina a criminalização do
preconceito
e
direito
à
justiça
(Disponível
em https://undime.org.br/noticia/historico-do-estatuto-da-pessoa-comdeficiencia. Acesso em: 28 set.2018).
4.
A MOTIVAÇÃO DA EDIÇÃO DO ESTATUTO DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
5

Desditosamente, ainda que se pretenda render louvores aos idealizadores
do Estatuto, bem como, a todos aqueles que direta ou indiretamente prestaram
colaboração à sua composição normativa, o fato é que, se o Estatuto veio dispor
sobre Direitos Fundamentais, Habilitação e Reabilitação, direito à saúde, à
educação, à moradia, à assistência e previdência social, além dos temas citados no
tópico anterior deste artigo, é irrefutável que todos estes temas já que se
encontravam conclamados expressamente em um sem número de normas jurídicas,
vigentes neste País (algumas delas há várias décadas).
Ora, a própria Constituição Federal traz declarações acerca destes direitos
e assevera que estes direitos devem ser concedidos a todos, significando todos em
seu sentido amplo: todas as pessoas e por evidentes razões, as pessoas com
deficiência, estão ali abarcadas.
Na realidade, apenas a previsão que alude aos Direitos Fundamentais
deveria ser suficiente, eis que seu significado compreende todas as nuances
protetivas, dado que seu foco é a salvaguarda da dignidade da pessoa humana.
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E uma vez que na Constituição brasileira, os direitos fundamentais sempre
estiveram presentes, sim, porque nas duas primeiras Constituições brasileiras (1824
e 1891) foram estabelecidas liberdades públicas, tidas como limitações ao Poder.
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Na Constituição de 1934 foi acrescida, na Ordem Econômica, os direitos
sociais, em seu Título IV.
A Constituição de 1891, em seu Art. 78 previa a questão dos direitos
fundamentais, o mesmo se fez presente nas Constituições de 1934, em seu Art. 114;
na de 1937, em seu Art. 123; na de 1946, em seu Art. 144; na de 1967, em seu Art.
150, § 35 e na Emenda nº 01, de 1969, em seu Art. 153, § 36.
Na etapa que engloba a Constituição de 1988, pode-se estabelecer cotejo
com o direito constitucional positivo que a precedeu, fazendo-se notáveis as
inovações pertinentes aos direitos fundamentais.
Aliás, tais inovações fizeram-se presentes mesmo na elaboração do projeto
da Constituição, que através da subscrição por eleitores, foram trazidas emendas
ao texto, estabelecendo reflexões acerca de temas voltados aos direitos
econômicos, sociais e culturais.
A Constituição Federal de 1988, trouxe em seu Título II, os Direitos e
Garantias Fundamentais, subdivididos em cinco capítulos:
·
Direitos e deveres individuais e coletivos: são os direitos e deveres
ligados ao conceito de pessoa humana e à sua personalidade, tais como à
vida, à igualdade, à dignidade, à segurança, à honra, à liberdade e à
propriedade. Estão previstos no Art. 5º e seus incisos;
·
direitos sociais: o Estado Social de Direito deve garantir as liberdades
positivas aos indivíduos. Esses direitos são referentes à educação, saúde,
trabalho, previdência social, lazer, segurança, proteção à maternidade e à
infância e assistência aos desamparados. Sua finalidade é a melhoria das
condições de vida dos menos favorecidos, concretizando assim, a igualdade
social. Estão elencados a partir do Art. 6º;
·
direitos de nacionalidade: nacionalidade, significa o vínculo jurídico
político que liga um indivíduo a um certo e determinado Estado, fazendo
80
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com que este indivíduo se torne um componente do povo, capacitando-o
a exigir sua proteção e em contra partida, o Estado sujeita-o a cumprir
deveres impostos a todos; constam dos Arts. 12 e 13;
·
direitos políticos: permitem ao indivíduo, através de direitos públicos
subjetivos, exercer sua cidadania, participando de forma ativa dos negócios
políticos do Estado, constante dos Arts. 14, 15 e 16;

direitos relacionados à existência, organização e à participação em
partidos políticos: garante a autonomia e a liberdade plena dos partidos
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·

políticos como instrumentos necessários e importantes na preservação do
Estado Democrático de Direito. Está elencado no Art. 17.
§ 1º do Art. 5º conferiu aplicabilidade imediata aos direitos e garantias
fundamentais e o § 4º do Art. 60, petrificou-as:
Art. 5º: [...].
§ 1º –5 As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata.
Art. 60: A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:
[...]
§ 4º – Não será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir:
[...]
IV – os direitos e garantias fundamentais.
Diversos decretos ocuparam-se em conceituar: pessoa portadora de
deficiência, numa e noutra circunstância, com o intuito de fixar quem seria o
beneficiário dos direitos que estariam assegurados na Constituição Federal e em
muitas outras normas infraconstitucionais, delimitando por meio de requisitos, a
fim de nortear a sociedade, quanto ao citado enquadramento.
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Com o objetivo de se estabelecer um cotejo, adstrindo-se a alguns destes
direitos, vejamos: O direito de acesso ao mercado de trabalho, por este grupo de
pessoas, já se encontrava consignado nos Arts. 6º, 7º, inc. XXXI; 37, inc. VIII da
Constituição Federal, salvaguardado ainda, pela Lei nº 7.853/89, em seus Arts.
2º, inc. III, alíneas ‘ a’ a ‘d’; 8º, inc. II; Lei nº 8.112/90; Lei nº 9.213/91; Lei nº
8.213/91; Convenção da OIT nº 159, de 1983, ratificada pelo Brasil, através do
Decreto Legislativo nº 51, de 28 de agosto de 1999; Recomendações nºs. 99 e
168 da OIT; e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, Art. XXIII.
Já, o direito à educação, vem sendo assegurado pelos Arts. 208, inc. III e
227, § 1º, inc. II da Constituição Federal, bem como pela Lei nº 7.853/89, em seus
Arts. 2º, parágrafo único, inc. I, alíneas ‘a’ a ‘f’ e 8º, inc. I; Decreto nº 3.298/99, em
seu Art. 24; Portaria nº 1.679, de 02 de dezembro de 1999 do Ministério da Educação
e Cultura; a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, em seus Arts. 58 e 59; Lei nº
8.069/90, o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus Arts. 53, inc. I; 54,
inc. III, § 1º; e pela Declaração de Salamanca.
Enquanto o direito à saúde, consta de expresso permissivo nos Arts. 6º, 196
e 227, § 1º, inc. II da Constituição Federal, e da mesma forma na Lei nº 7.853/89, em
seus Arts. 2º, inc. II, alíneas ‘a’ a ‘f’; 8º, inc. IV; Decreto nº 3.298/99, em seu Art. 19,
parágrafo único; e no ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus Arts. 8º,
10, inc. III; 11, §§ 1º e 2º e 14.
Por sua vez, o direito à assistência e previdência social, determinado no Art.
203, inc. V da Constituição Federal; nas Leis nos 8.213/91 e 8.742/93, bem como no
Decreto nº 1.744/95.
Normas jurídicas já se dispunha de muitas e não é porque se condensou
num único instrumento normativo que se extirpou o problema da ausência de
inclusão social destas pessoas.
De uma análise mais detida, remanesce a inferição enternecedora de que
praticamente nada resolveu, apenas registrou-se que o Brasil atentou-se ao teor da
Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a ponto de
editar uma autêntica coletânea, versando sobre a temática.
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Nada mais que isso, porque o cenário da inexistência de medidas para
efetivação destes direitos (que há muito sedimenta-se como sendo o cerne do
escárnio enfrentado por esta categoria de pessoas) permanece inalterado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em considerando que nossa Constituição ocupou-se
expressamente a declaração assecuratória de direitos das mais
espécies, com o intento de proteger o pleno exercício da cidadania,
pessoas com deficiência, poderia-se cogitar que a mencionada

em elencar
diversificadas
por parte das
categoria de
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5.

pessoas já estaria devidamente contemplada no rol protetivo da mais importante
legislação do País. Enfatize-se mais: isto já desde 1988, a considerar-se em âmbito
constitucional.
Apesar de terem sido editadas dezenas de legislações infraconstitucionais,
tendo todas como foco, conceder meios de viabilizar a fruição dos Direitos
Fundamentais das pessoas com deficiência, poderia-se afirmar então, que
legislação já se tinha o bastante, aliás como indicado anteriormente, não são poucos
5
os casos em que dependendo do tema, há muito mais de três normas jurídicas
disciplinando o mesmo assunto. Por certo que a problemática não corresponde à
inexistência de previsão legal, mas de efetivação.
Embora seja cediço que advindo de resultados obtidos por meio de
movimentos que mobilizaram Nações, o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
aprovado em 06 de julho de 2015, tendo iniciado sua vigência em 06 de janeiro do
ano subsequente, sustenta muito maior significância para o cenário internacional,
que para o ordenamento jurídico interno.
Analisando-se sob uma óptica que enfatize aspectos práticos, é inolvidável
concluir que a intitulada Lei Brasileira de Inclusão nada mais veio significar que um
condensamento de normas jurídicas, que já tratavam das questões afetas aos
direitos das pessoas com deficiência. Por outro lado, de igual sentir, também não
se pode olvidar que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe (de maneira muito didática)
a definição de diversos termos técnicos (inclusive a própria definição pessoa com
deficiência, no art. 2º.), o que facilita sobremaneira o manuseio, estudo e consulta
do ordenamento correlato ao tema.

83
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

www.conteudojuridico.com.br

Apesar de tudo isso, não há no texto da Lei Brasileira de Inclusão, qualquer
indicação, singela que seja, que pontue os caminhos a serem percorridos para
possibilitar a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência.
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Ressente-se a sociedade porque ainda se mantém a famigerada incógnita.
As inúmeras declarações constitucionais, que permeiam respeitar a
dignidade das pessoas com deficiência, enfocando a transmutação do alcance
jurídico dos Direitos Fundamentais, ao longo da vigência da Constituição vigente,
na realidade foram reafirmadas num Estatuto, ou seja, corresponde apenas a uma
modificação normativa na seara do direito interno; enquanto que, como afirmado
alhures, por ter resultado de movimentos e de intenções traçadas na Declaração
Internacional dos Diretos das Pessoas com Deficiência, sob a nuance do Direito
Internacional, da proteção que extravaza as divisas do nosso Estado Federal sim,
significou um grandioso avanço e posicionou-se no arcabouço jurídico de maneira
destacada.
Indiscutível que a efetivação subsiste como sendo senão a única
adversidade sobressalente, a mais representativa para esta categoria de pessoas e
não foi, lastimavelmente com a edição da Lei Brasileira de Inclusão, que se trouxe a
solução para o problema historicamente enfrentado para que se consiga fazer
acontecer estes direitos proclamados há tanto tempo, por meio de tantas e
diversificadas normas jurídicas, isto porque pode-se afirmar que como tantos
outros, esta é uma questão de resistência social, a discriminação e o separatismo
destas pessoas deixou há muito tempo de ser temática a se resolver exclusivamente
no campo jurídico.
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NOTAS:
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[1] A nomenclatura ora utilizada corresponde à definida pela Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu art. 1 º (Propósito), a qual diverge
da adotada pela Constituição pátria.
[2] Terminologia questionada pela autora, vez que conceituar minorias é
complexo, já que não condiz com um contingente numericamente inferior, como
grupos de indivíduos, destacados por uma característica que os distingue dos outros
habitantes do país, estando em quantidade menor, em relação à população deste,
devendo ser sopesada a realidade jurídica ante as conquistas modernas.
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A COLABORAÇÃO PREMIADA NO DIREITO BRASILEIRO À LUZ DA DOUTRINA
E DA JURISPRUDÊNCIA
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RESUMO: Neste artigo, analisa-se a colaboração premiada trazida pela Lei das
Organizações Criminosas (Leis n.º 12.850 de 2013). Sendo essencial ao
desmantelamento das organizações criminosas, a colaboração premiada é meio de
obtenção de provas e uma maneira de o réu exercer sua defesa. Este instituto
trabalha em via dupla, porquanto é capaz de proteger a sociedade com informações
relevantes prestadas pelo colaborador e, como prêmio àquele que colabora com a
persecução penal, terá sua pena elidida ou diminuída ou poderá progredir de
5 Por fim, analisam-se os princípios nemo tenetur
regime desde a aplicação da pena.
se detegere e dignidade da pessoa humana, os quais são perfeitamente
preservadas quando da utilização do instituto, mormente necessitar o acordo da
voluntariedade do agente.
Palavras-chave: Lei 12.850/2013 – Colaboração premiada – Organização criminosa
– Meio de obtenção de provas e de defesa do réu – Voluntariedade
ABSTRACT: This article analyzes the collaboration rewarded of the Law of Criminal
Organizations (Law n.º 12.850 of 2013). Essential to dismantling criminal
organizations, the collaboration rewarded is a means of obtaining evidences and a
way for the defendant exercise his defense. This institute works with two-way,
because it is able to protect society with relevant information provided by the
employee and, as a reward to him who cooperates with the prosecution, will have
elided or reduced sentence, or can progress to the scheme since the imposition of
sentences, Finally, analyzes the principles nemo tenetur se detegere and human
dignity, that are perfectly preserved with the institute, especially need the
agreement of the voluntary action of the agent.
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SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 DA COLABORAÇÃO PREMIADA: ASPECTOS
HISTÓRICOS, CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA. 2.1 Aspectos históricos da
colaboração premiada no direito brasileiro 3 DA COLABORAÇÃO PREMIADA
TRAZIDA PELA LEI N.º 12.850/13 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

1. Introdução
Imagine uma organização criminosa, composta por quinze indivíduos, que se
dedique ao tráfico de entorpecentes e à lavagem de dinheiro. Esse grupo é
meticulosa e complexamente constituído, com forte divisão de tarefas, inclusive no
campo jurídico, de forma a dificultar a persecução estatal. Desse modo, os meios
comuns de obtenção de provas e a ausência de aparato estatal mostram-se inócuos
para o desmantelamento do grupo.
No mesmo contexto, imagine que um dos integrantes é flagrado recebendo
grande carga de entorpecentes. Muito provavelmente, aqueles que efetivamente
comandaram a logística deste fato criminoso e a destinação do dinheiro arrecadado
com a venda não seriam descobertos, sendo que apenas o flagrado responderia
criminalmente pelo fato, pois, não se pode desconsiderar que há um pacto entre os
indivíduos integrantes da organização para não delatar os demais.
E se esse flagrado desejasse cooperar com o Estado por entender que seu
direito de defesa será melhor exercido assim? E se a este flagrado fosse proposto
algum benefício em prol da colaboração com a investigação estatal? Enfim, e se
houvesse uma forma de contemporizar dois interesses: o defensivo (redução de
pena ou perdão judicial) e o coletivo (troca de informações relevantes que
potencializem a atuação estatal no desmantelamento de uma organização
criminosa)?
A partir de tais questionamentos, surge o interesse do presente artigo
científico, especialmente em razão da regulamentação apresentada pela recente Lei
12.850/2013, também denominada de Lei das Organizações Criminosas.
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A justificativa deste trabalhado, portanto, está centrada na atualidade prática
do tema (como nas hipóteses apresentadas acima) e na sua relevância acadêmica,
pois existente discussão que confronta eventual inconstitucionalidade da
colaboração premiada e a intenção do legislador em tornar mais efetiva a resposta
estatal em situações que a envolve. Quanto ao delineamento metodológico, tratase de uma pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, realizada mediante o método
dedutivo.
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Dessarte, no primeiro capítulo, far-se-á uma análise de aspectos gerais da
colaboração premiada. Após breves comentários sobre o que é o instituto, sua
aplicação e outros diplomas que também prevêem sua utilização, passa-se à
segunda parte deste trabalho, que tratará da colaboração premiada prevista na Lei
12.850 de 2013, apontando-se os aspectos mais relevantes que a permeiam
(especialmente: - se pode a Autoridade Policial propor os termos da colaboração
premiada sem a participação do Ministério Público; - se a deslealdade dentro do
grupo macula a constitucionalidade do instituto; - se a questão da renúncia ao
direito ao silêncio se coaduna com a Constituição). Por fim, serão expostas as
conclusões decorrentes, tudo com
supedâneo nas últimas decisões do Egrégio
5
Supremo Tribunal Federal acerca do tema.
2. Da colaboração premiada: aspectos históricos, conceito e natureza
jurídica
A História aponta inúmeras traições entre os humanos: Judas vendeu Cristo
por trinta moedas; Joaquim Silvério dos Reis denunciou Tiradentes. Assim, a delação
está presente na humanidade há muito tempo, não obstante, o tratamento de
modo positivado dado a esta conduta é mais recente, sendo ela utilizada em prol
da própria sociedade quando das investigações criminais.
Em razão da repressão criminal, o sistema anglo-saxão foi um dos primeiros a
utilizar-se da colaboração premiada como um importante instrumento para as
investigações criminais. Na Itália, na década de 90, a delação premiada foi de suma
importância para o desmantelamento da máfia italiana, já que os métodos comuns
de investigação não eram capazes de ajudar no combate dessa organização
criminosa, podendo-se afirmar que foi graças a ela que a máfia italiana sofreu duro
golpe.[1]
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Na mesma época, os Estados Unidos da América também sofreram com a
máfia italiana, motivo pelo qual também tiveram de se socorrer a formas
diferenciadas de investigação. A atuação americana incrementou o instituto da
colaboração premiada. Por ela, oferecia-se a alguns suspeitos o prêmio da
impunidade em troca da confissão de sua participação e de informações que
fossem suficientes para atingir a organização criminosa da qual fazia parte.[2]
Esse movimento deu origem ao chamado direito penal premial, que se
caracteriza como uma forma de o agente colaborador ser beneficiado pelo auxílio
prestado às investigações criminais e ao processo penal. Em outras palavras, surge
um prêmio para aquele indiciado ou réu que contribui com as investigações,
fornecendo informações importantes, seja para ter sua pena diminuída ou mesmo
elidida.[3]
Conceitua-se a colaboração premiada, portanto, como uma técnica especial
de investigação e meio de obtenção de provas, mediante a qual o agente confessará
seu envolvimento e fornecerá aos responsáveis pela investigação as
informações objetivamente eficazes para favorecer a persecução penal em troca de
um prêmio legal. Assume o réu/investigado, portanto, “(...) o compromisso de ser
fonte de prova para a acusação acerca de determinados fatos e/ou corréus”.[4]
Aquele que colabora vai além do “(...) mero depoimento do colaborador em
detrimento dos demais acusados, porquanto não se admite a prolação de um
decreto condenatório com baseado única e exclusivamente na colaboração
premiada”.[5]Dessa forma, para que haja a colaboração premiada o agente
colaborador tem o dever de inovar com relação aos elementos probatórios já
colhidos, não podendo se ater às informações já conhecidas e provadas por outros
meios de provas, lembrando-se que, de qualquer sorte, as informações prestadas
pelo colaborador também deverão estar respaldadas em outros elementos
probatórios, porquanto a condenação não poderá se alicerçar apenas na
confissão.[6]
É por isso que o Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que as
informações prestadas pelo colaborador, por si só, não são suficientes para
configurar justa causa em desfavor do corréu, sendo imprescindível a existência de
outros indícios ou provas que corroborem a versão trazida à baila pelo colaborador.
Assim, “os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de
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corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo
positivo de admissibilidade da acusação, o qual exige a presença do fumus
commissi delicti.”[7]
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Vladimir Aras ensina que a colaboração premiada é a expressão genérica e
está subdividida em quatro subespécies, quais sejam, a delação
premiada/chamamento de corréu, que se dá quando o agente, além de confessar
seu envolvimento na infração penal, expõe outras pessoas como também
envolvidas; a colaboração para libertação, a qual ocorre quando o colaborador
indica onde está a vítima sequestrada; a colaboração para localização e recuperação
de ativos, que é quando o agente fornece informações para a localização do
produto do delito e de bens submetidos à lavagem de capitais; e, por fim, a
colaboração preventiva, que ocorre quando os dados obtidos evitam um crime, ou
impedem sua continuidade ou permanência.[8]
Em tempo, a fim de melhor compreender o instituto em tela, importante
compreender sua natureza jurídica. O Supremo Tribunal Federal assentou
entendimento no sentido de que
5 a colaboração premiada possui natureza jurídica
de meio de obtenção de prova. Sem embargo, a colaboração premiada não pode
ser considerada apenas meio de prova, já que ela se materializará mediante o
interrogatório do acusado, ora colaborador, possuindo, também, a natureza jurídica
de meio de defesa, a qual será oportunamente estudada neste trabalho.[9]
Aliás, justamente por envolver aspectos intrínsecos à confissão e,
conseguintemente, por se tratar de meio de defesa, apresenta compatibilidade com
o princípio do nemo tenetur se detegere (direito de não produzir provas contra si
mesmo), pois, se o agente for avisado de seu direito constitucional ao silêncio e não
sofrer qualquer espécie de coação, o direito ao silêncio restará preservado, sendo
que o sujeito apenas optará pela confissão caso avalie ser mais benéfico colaborar
a silenciar.[10]
Por tudo isso, trata-se de um instituto que vai além de ser meio prova, pois,
uma vez materializada, surtirá resultados de ordem processual e material. Noutras
palavras, a colaboração premiada, além de ser meio de obtenção de prova, também
pode assumir natureza de meio de defesa do réu colaborador.
2.1 Aspectos históricos da colaboração premiada no direito brasileiro
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A colaboração premiada, ainda que sob roupagem diversa, tal como a delação
premiada,[11] sempre foi objeto de análise pela doutrina, em face de sua
importância nas investigações criminais de maior complexidade.[12]
A Itália e a Espanha optaram pela colaboração premiada para combater o
crime organizado e o terrorismo. Já o Brasil, em razão da ineficácia dos métodos
usuais de investigação – ou da ausência de aparato estatal para realização de uma
boa investigação –, optou por ela, na década de 90, para investigar sequestros,
roubos a bancos, o tráfico de drogas, dentre outros.[13]
A partir disso, inúmeras leis brasileiras surgiram com esse intento. Essas leis
apenas se distinguem quanto aos crimes-objetos e aos benefícios concedidos, de
sorte que a ideia central permanece a mesma: obter de um agente envolvido na
infração criminal – colaborador – informações relevantes que importem na
apreensão dos produtos ilícitos, no resgate da vítima, na identificação dos demais
agentes envolvidos etc.
No ano de 1990, foi sancionada a Lei de Crimes Hediondos (Lei n.º 8.072),
sendo esta a pioneira em prever expressamente a colaboração premiada, constando
que “o participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha,
possibilitando seu desmantelamento, terá pena reduzida de um a dois terços”
(artigo 8º, parágrafo único). Recorda-se que, por se tratar de uma lei específica, esta
disposição legal vai aplicada única e exclusivamente para os crimes hediondos ou
equiparados a hediondos (tráfico de drogas, tortura ou terrorismo).[14]
A Lei n.º 8.072/90 também trouxe o instituto ao Código Penal, incluindo o §
4º ao artigo 159 do Código Penal, com a seguinte redação: “Se o crime é cometido
por quadrilha ou bando, o co-autor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a
libertação do seqüestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços”.
Em 1995, foi editada a Lei 9.080, a qual introduziu alterações nas Leis n.º
8.137/90 – que trata sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica, e contra
as relações de consumo – e 7.492/86 – que define os crimes contra o sistema
financeiro nacional. Com as alterações trazidas, as Leis 8.137/90 e 7.492/86
passaram a prever também como forma de obtenção de prova o instituto em
estudo. Assim, a colaboração premiada constante em ambas as leis oferece como
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prêmio àquele que, mediante confissão espontânea, confessar à autoridade policial
ou judicial, toda a trama delituosa, a redução de pena de um a dois terços.[15]
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A Lei de Lavagem de Capitais (Lei n.º 9.613/98), com alteração trazida em 2012,
pela Lei n.º 12.683, também aderiu a essa forma de obtenção de provas. Diante de
tal alteração, consta do artigo 1º, §5º da Lei de Lavagem de Capitais que “a pena
poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou
semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer
tempo, por pena restritiva de direitos”. Para tanto, aponta a lei que o colaborador
deverá prestar “(...) esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais,
à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens,
direitos ou valores objeto do crime”[16].
Na Lei de Proteção à Testemunha (Lei n.º 9.807/99), nos artigos 13 e 14[17],
também consta previsão de prêmios àqueles que colaborarem voluntariamente
com as investigações e o processo criminal. É possível ser concedido perdão judicial
ao agente primário se, da colaboração, resultar a identificação dos demais
coautores ou partícipes da ação
5 criminosa; a localização da vítima com a sua
integridade física preservada; ou a recuperação total ou parcial do produto do
crime. Não sendo o agente primário e se da colaboração advir tais resultados, sua
pena poderá ser reduzida de um a dois terços. Esta lei, contrariamente às demais,
possui maior abrangência quanto à natureza do delito que pode ser objeto da
colaboração. Isso porque a Lei de Proteção à Testemunha aplica-se a todos os
crimes, sendo que, mesmo para aqueles delitos que não prevejam especificamente
a utilização da colaboração premiada, poderá ser utilizado tal instituto, a fim de que
o acusado que presta informações relevantes seja beneficiado.
A Lei n.º 11.343/2006 (Lei de Drogas), da mesma forma, também prevê a
colaboração premiada como meio de prova. Nos termos do artigo 41, caput, “O
indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e
o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime
e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá
pena reduzida de um terço a dois terços”. [18]
A última novidade legislativa que tivemos sobre o assunto foi a Lei das
Organizações Criminosas (Lei n.º 12.850/13), que prevê mecanismos de obtenção
de provas, como a ação controlada e a infiltração de policiais. Além desses, também
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trouxe a colaboração premiada. No entanto, de forma mais específica que as leis
até então editadas, pois traz maiores detalhamentos sobre o procedimento e os
legitimados para tanto.[19]
Com efeito, sem embargo de a Lei 12.850 de 2013 se destinar apenas aos
casos de organização criminosa, diante do fato de a nova legislação conter normas
gerais sobre o instituto da colaboração premiada, as disposições poderão ser
estendidas às demais leis que trazem a mesma forma de obtenção de prova, desde
que não sejam conflitantes em seus termos.[20]
3. Da colaboração premiada trazida pela Lei n.º 12.850/13
A Lei 12.850 de 02 de agosto de 2013 trouxe muitas novidades com relação
às organizações criminosas, as quais careciam de um diploma legal que trabalhasse
melhor o assunto.
Até o advento da nova lei, não era esclarecida a tipificação das organizações
criminosas. Assim, Eugênio Pacelli leciona que, hoje, se pode afirmar com
tranquilidade que haverá este crime para aqueles que formarem ou integrarem
organização criminosa[21], definida no artigo 1º, §1º, da lei 12.850/13, atendendose, portanto, ao princípio basilar da legalidade, nos seguintes termos:
Art. 1º (...)
§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de
4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter
transnacional.
É neste contexto de tipificação de organização criminosa que se encontra o
porquê de se buscar meios mais eficazes de obtenção de provas. Sabe-se que
organização criminosa nada mais é do que a “profissionalização da atividade
criminosa”, com atuação hierárquica e organizada de vários membros, os quais
dificilmente são descobertos em razão de sua perspicácia. Sob esse argumento, os
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colaboração premiada, porquanto é um mecanismo eficaz de obtenção de provas,
precipuamente quando o crime que está em jogo é bem planejado e de difícil
investigação e comprovação.
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Portanto, utilizando-se o argumento de dificuldade de investigação desse tipo
de delito, a Lei de Organização Criminosa trouxe mecanismos mais detalhados de
técnicas de investigação[22] para o desmantelamento dessas organizações
criminosas. Uma dessas técnicas de investigação a ser utilizada para o
desmantelamento das organizações é a colaboração premiada.
Conforme já referido alhures, a colaboração premiada é meio de obtenção de
provas e de defesa do réu, mediante a qual o colaborador, se atender aos requisitos
legais, será beneficiado quando da aplicação da pena.
Para a obtenção de algum dos benefícios previstos na Lei 12.850/13, deverão
ser observados alguns requisitos constantes dos incisos do artigo 4º. Esses
requisitos, na realidade, são os resultados que devem ser alcançados com a
5
colaboração, quais sejam: (a) a identificação dos demais coautores e partícipes da
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; (b) a revelação da
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; (c) a
prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização
criminosa; (d) a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das
infrações penais praticadas pela organização criminosa; e (e) a localização de
eventual vítima com a sua integridade física preservada.[23]
Para tanto, observa-se que é preciso seguir um procedimento, de modo que
a colaboração premiada não irá se perfectibilizar em apenas um momento, ou
mesmo em seguida à colaboração prestada. Primeiro, é preciso compreender que
o acordo é sigiloso até o recebimento da denúncia (artigo 7º), e deverá, do termo,
constar medidas de proteção ao colaborador e sua família (artigo 6º, V). Ademais,
o benefício sempre levará em conta a personalidade do colaborador, a repercussão
do fato e a eficácia da colaboração (artigo 4º, §1º). Ainda, tem-se que a requisição
de perdão judicial poderá se dar a qualquer tempo, mesmo que não previsto no
acordo inicial (artigo 4, §2º), sendo que, para que o colaborador possa cumprir com
o acordado, o processo ou o prazo para oferecimento da denúncia poderão ser
suspensos por até seis meses (artigo 4º, §3º).[24]
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No caput do artigo 4º, consta que “o juiz poderá, a requerimento das partes,
conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de
liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado
efetiva e voluntariamente (...)”[25].
Com base nesse dispositivo, acerca da obrigatoriedade da concessão dos
benefícios acima referidos, tem-se que isso não se trata de uma faculdade judicial,
mas de um dever. Isso ocorre porque houve um prévio acordo entre o colaborador
e o titular da ação penal, o qual foi verificado e homologado pelo Juiz, de sorte que
o Estado não pode se furtar da concessão do prêmio, se os requisitos do acordo
foram atendidos.[26]
Ademais, importante lembrar que o colaborador pôs-se em risco ao delatar
seus comparsas ou relatar as minúcias do esquema criminoso. Não só: colocou em
risco sua família, em prol da colaboração com a justiça, e, por óbvio, de uma pena
menor ou de perdão judicial. Com efeito, se atendidos os requisitos legais, não
compete ao juiz a escolha da concessão ou não do prêmio acordado entre o agente
e o Ministério Público.[27]
Com relação aos resultados necessários para a obtenção do benefício, não é
necessário atender a todos, bastando a consecução de algum deles. Exemplo é o
caso do colaborador que ajuda na localização de vítima com sua integridade física
preservada (artigo 4º, V). Neste caso, o agente fará jus ao prêmio acordado,
levando-se em consideração sua personalidade, a natureza, circunstâncias, a
gravidade e a eficácia da colaboração.[28]
Acerca da personalidade do agente, o magistério de Eugênio Pacelli critica o
legislador por essa iniciativa, afirmando que “(...) o legislador brasileiro parece ter
um fetiche com a pesonalidade do agente”.[29] E de fato, equivocou-se o legislador
ao prever esse requisito subjetivo, uma vez que não se trata de questão jurídica, ou
da análise das condições objetivas do fato, a exemplo dos meios de execução.[30]
De outra banda, para a efetivação dessa coleta de provas por meio da
colaboração premiada, o texto legal em estudo não descuidou dos direitos e
garantias fundamentais do colaborador, já que tomou o cuidado de determinar a
presença do defensor ou advogado em todos os atos de negociação, confirmação
e execução da colaboração, nos termos do artigo 4º, §15, da Lei.[31]
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Acerca do acordo, verifica-se dos parágrafos 6º e 7º do artigo 4º que ele será
previamente acertado entre o colaborador, seu advogado, o Ministério Público e a
Autoridade Policial para posterior verificação pelo juiz dos requisitos
legais.[32]Poderá o juiz, entendendo não estarem atendidos tais requisitos, adequálos ao caso, para posterior homologação. Após homologação, poderá o
colaborador ser ouvido, desde que acompanhado por seu defensor, a qualquer
momento pelo Ministério Público ou Autoridade Policial (parágrafo 9º).
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Sem embargo a intenção do legislador com o advento da Lei 12.850 de 2013,
Eugênio Pacelli apresenta algumas possíveis inconstitucionalidades. Por exemplo, a
previsão de capacidade postulatória e legitimidade ativa da Autoridade Policial
para
firmar acordos
de colaboração, os quais serão homologados
por sentença pelo juiz[33]. Pela literalidade do §6º do artigo 4º, tem-se que
compete à Autoridade Policial, com posterior manifestação do Parquet, elaborar o
acordo e decidir qual será o prêmio que o colaborador terá direito se fornecer as
informações prometidas.
Nesse contexto, afirma o doutrinador
que, forte nas disposições dos artigos
5
127, 129, I e 144, §1º, IV e §4º, todos da Constituição Federal, esses atos são
exclusivos do Ministério Público. A Constituição Federal comete à polícia judicial
funções exclusivamente investigatórias, não processuais. Em outras palavras, a
representação pela Autoridade Policial ao juiz e a simples manifestação do
Ministério Púbico, que apenas concorde com tal representação, são
inconstitucionais porque não é papel da Autoridade Policial agir como parte da
ação penal, propondo a colaboração premiada com um simples aval
do Parquet.[34]
O fato é que, se o sistema processual brasileiro sequer admite a competência
do Delegado de Polícia para arquivar inquéritos policiais, não há coerência em se
permitir a extinção da persecução penal, a imposição de pena ou a extinção da
punibilidade do agente por parte da Autoridade que possui competência
investigatória, nos termos da Constituição da República.[35]
Concordando com essa posição, Hassan Souki também entende ser
inconstitucional essa previsão legal. Sendo assim, leciona que restariam apenas
duas soluções, quais sejam, a declaração da inconstitucionalidade ou “a

99
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

formalização do acordo de colaboração pelo delegado de polícia à prévia
manifestação positiva do Ministério Público”.[36]
É neste sentido que Renato Brasileiro de Lima complementa a posição adotada
por Eugênio Pacelli, entendendo que de fato a Autoridade Policial não tem
competência para celebrar acordo com o colaborador e proceder à homologação.
Não obstante, observa que, com respaldo no próprio §2º do artigo 4º, se
o Parquetmanifestar-se favoravelmente ao acordo celebrado entre o Delegado de
Polícia e o agente, “(...) a legitimidade ativa do Ministério Público para a ação penal
pública terá o condão de chancelar a validade do acordo, que, na sequência, será
submetido pelo órgão ministerial à homologação do juiz competente”.[37]
O Supremo Tribunal Federal, no entanto, no bojo da ADI 5508/DF, julgou
improcedente o pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade do §6º do
artigo 4º. Assim, assentou o STF no sentido de que “o delegado de polícia pode
formalizar acordos de colaboração premiada, na fase de inquérito policial,
respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, o qual deverá se manifestar, sem
caráter vinculante, previamente à decisão judicial”. Para o Supremo Tribunal Federal
essa disposição legal não afeta ao modelo acusatório trazido pelo art. 129, I, da
Constituição Federal, o qual se “relacionada, apenas, ao direito de punir do Estado,
que se manifesta por intermédio do Poder Judiciário. A representação pelo perdão
judicial, proposta pelo delegado de polícia, ante colaboração premiada, ouvido o
Ministério Público, não é causa impeditiva do oferecimento da denúncia pelo órgão
acusador”. Nesse sentido, complementa-se:
Quanto ao § 6º do art. 4º da mesma lei, asseverou que o
ato normativo em nenhum ponto afasta a participação do
Ministério Público em acordo de colaboração premiada, ainda
que ocorrido entre o delegado de polícia, o investigado e o
defensor. Não há, portanto, afronta à titularidade da ação
penal. Ao contrário, a legitimidade da autoridade policial para
realizar as tratativas de colaboração premiada desburocratiza
o instituto, sem importar ofensa a regras atinentes ao Estado
Democrático de Direito, uma vez submetido o acordo à
apreciação do Ministério Público e à homologação pelo
Judiciário. Embora o Ministério Público seja o titular da ação
penal de iniciativa pública, não o é do direito de punir. A
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delação premiada não retira do órgão a exclusividade da ação
penal.[38]
Outro aspecto que a doutrina costuma criticar quando se trata de
colaboração premiada é que a traição, a deslealdade e a mentira são valorizadas
por essa maneira de obtenção de provas, já que o Estado utilizar-se-ia de meios
imorais para fundamentar condenações.[39]
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Nesse sentido, Eugenio Raúl Zaffaroni, apud Ronaldo Batista Pinto, leciona
que:
“[...] a impunidade de agentes encobertos e dos
chamados ‘arrependidos’ constitui uma séria lesão à eticidade
do Estado, ou seja, ao princípio que forma parte essencial do
Estado de Direito: (...) o Estado está se valendo da cooperação
de um delinquente, comprada ao preço da sua impunidade
para ‘fazer justiça’, o que o Direito Penal liberal repugna desde
os tempos de Beccaria.”[40]
5

Ronaldo Pinto também lembra de outras opiniões desfavoráveis à utilização
do instituto, como as que defendem que não se atenderia ao princípio da
proporcionalidade, pois haveria a aplicação de sanção diversa àqueles que
perpetraram o mesmo crime, ou as que entendem que haveria o enfraquecimento
do trabalho de investigação policial[41], diante da facilidade advinda da
colaboração.[42]
Não obstante, o mesmo autor[43] rebate esses argumentos frágeis,
sustentando o porquê de estarem superados diante das previsões constantes da Lei
12.850 de 2013. O primeiro motivo é porque a colaboração premiada pressupõe a
voluntariedade do agente, o qual aceita os termos como forma de exercício de um
direito. O segundo, quanto à imoralidade do instituto, tem-se que a lei não exige
do agente que o colaborador delate seus comparsas, de sorte que a deslealdade
não é regra quando se trata da colaboração prevista na Lei 12.850/13. Explica-se:
“(...) se a colaboração somente fosse implantada com a
condição do agente delatar os demais agentes, talvez ainda
se pudesse admitir esse argumento. Ocorre que essa não é
uma condição sine qua non para concessão do benefício que,
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na dicção do art. 4°, incs. IV e V da lei, pode ser adotado caso
ocorra a recuperação total ou parcial do produto do crime ou
quando preservada a integridade física da vítima.
É dizer: pode o agente dar as contribuição indicando o
local na qual se encontra a vítima sem que, para tanto, tenha
que delatar os comparsas. Pode, ainda, indicar aonde os bens
oriundos da atividade criminosa estão escondidos e, nem por
isso, terá, necessariamente, acusado seus comparsas. Em
ambas as hipóteses ele merecerá o benefício, conquanto não
tenha feita alusão a um nome sequer dos demais envolvidos
na organização criminosa. De sorte que a colaboração
premiada, pelos menos nos termos da nova legislação, não
possui a marca da traição e indignidade que tanto preocupa
seus críticos.”[44]
Neste diapasão, o que se quer valorizar com a lei em estudo não é imoralidade
ou deslealdade que talvez esteja conexa ao ato do colaborador. O que se almeja é
que crimes sejam descobertos nos seus detalhes para a consequente punição dos
agentes. E mais, quer-se salvar a vida e preservar a integridade física das vítimas,
recuperar total ou parcialmente produto do crime, enfim, desmantelar as
organizações criminosas.
Sendo assim, é razoável que a balança não penda
para o lado da ética entre os agentes criminosos, mas sim para o lado da sociedade,
da justiça e da paz. Logo, não há como se falar em inconstitucionalidade de um
instituto que tanto prima por questões supremas.[45]
De outra banda, consta do §14 do artigo 4º da Lei das Organizações
Criminosas que “Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na
presença de ser defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso
legal de dizer a verdade”. Esse dispositivo, vai de encontro ao artigo 5º, LXIII da
Constituição Federal e do artigo 8, §2º, g, da Convenção Americana dos Direitos
Humanos, os quais tratam o direito ao silêncio como um direito fundamental, que
não pode ser afastado, muito menos renunciado, sob pena de nulidade
absoluta.[46]
O princípio nemo tenetur se detegere é um dos pilares de um Estado
Democrático de Direito, é um direito fundamental, de sorte que, não pode ser
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afastado, a não ser que voluntariamente pelo agente. Assim, por exemplo, caso o
colaborador não queira prestar informações que não sejam capazes de lhe
incriminar, não poderá ser concluída a colaboração premiada e, consequentemente,
oferecido o prêmio. Por outro lado, caso colabore com informações relevantes, mas
não responda a algumas perguntas, por entender que lhe possa incriminar, estará
a colaboração premiada em plena validade, porque a ele compete exercer sua
defesa mediante a utilização do silêncio.[47]
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Nesse norte, a colaboração premiada também constitui meio de defesa do
colaborador. A ele não caberá apenas delatar seus comparsas, ou indicar a
localização da vítima ou de produtos ilícitos: a ele compete o direito de exercer sua
defesa, mediante o contraditório e a ampla defesa, seja utilizando-se do silêncio
(nemo tenetur se detegere), seja esclarecendo às autoridades suas condutas junto
à organização criminosa. Em outras palavras, além de utilizar-se do direito ao
silêncio, poderá o colaborador, se entender conveniente, confessar sua participação
na organização criminosa de modo pormenorizado, de modo que possa restar
provado, por exemplo, não ser ele o mentor intelectual, ou possuir participação de
menor importância dentro da 5organização. Aliás, esse direito também estará
exercido quando da opção pela colaboração, a qual trará como forma de defesa os
benefícios com relação à aplicação da pena.[48]
Ainda, tem-se que os adeptos à colaboração premiada entendem que a
dignidade da pessoa humana está preservada na colaboração premiada, em razão
de haver respeito ao indivíduo, à sua integridade física e psicológica ao se exigir a
voluntariedade do colaborador. Destarte, “(...) a vontade livre e voluntária do
imputado manifestar-se, colaborando de qualquer forma com a atividade estatal de
persecução penal, encontra amparo na ordem constitucional, que garante a
liberdade de expressão como direito fundamental”.[49]
Assim sendo, importante salientar que tal voluntariedade é um direito
disponível tão-somente ao réu, que só poderá ser exercido mediante seu
consentimento. Logo, para colaborar com a persecução penal, nos termos do
acordo celebrado entre as partes, a fim de, ao final, receber como prêmio o perdão
judicial, a diminuição da pena ou o cumprimento de pena restritiva de direitos, o
colaborador deverá exercitar seu consentimento mediante o ato de colaborar com
a obtenção de provas.[50]
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Em síntese, a dignidade da pessoa humana está intrínseca no fato de o próprio
réu, ora colaborador, poder definir seu destino no processo penal, optando ou não
por colaborar, caso considere vantajoso exercer sua defesa de tal forma. Portanto,
deve-se ter claro que a voluntariedade – a qual não compreende a vontade estatal
ou mesmo da vontade do defensor do colaborador, mas sim o ato livre do réu – é
a real gestora desse importante instituto. Isso ocorre porque não há como
desvincular a colaboração premiada da real vontade de o réu auxiliar na persecução
penal, sob pena ser considerada prova ilícita.[51]
Oportuno também consignar que o Supremo Tribunal Federal compreende
que a colaboração premiada é um negócio jurídico personalíssimo, de maneira que
interessa seus termos apenas ao colaborador. Por isso, o Tribunal não admite a
Impugnação dos termos da colaboração por coautores ou partícipes do
colaborador. Tal impossibilidade, em razão da aplicação do contraditório e da
ampla defesa, por via de consequencia, não inviabiliza o direito de confrontação,
em juízo, das declarações das colaborações, bem como o “acesso, pelo delatado, a
todos os elementos de prova documentados nos autos dos acordos de
colaboração, incluindo-se as gravações audiovisuais dos atos de colaboração de
corréus”.[52]
Por derradeiro, quanto à rescisão ou anulação de um acordo, o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que, ocorrendo a rescisão do acordo
de delação, não são anuladas provas produzidas ou são impedidas investigações
sobre os fatos narrados pelo colaborador.[53]
Com efeito, o instituto da colaboração premiada prevista na Lei de
Organização Criminosa tem sido amplamente utilizado no Brasil como um
poderoso instrumento de obtenção de provas de infrações penais correlatas, dentro
das ponderações aqui explanadas. Pouco se acredita em discursos demagógicos de
que delitos da mesma espécie deixarão de se repetir em face dessa previsão legal;
não obstante, inegável que a colaboração premiada prevista na Lei das
Organizações Criminosas veio auxiliar na persecução penal, mormente em vista das
dificuldades encontradas pelo Estado para investigar e desmantelar organizações
criminosas.
3. Conclusão:
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Por tudo o que foi apresentado neste trabalho, diante da complexa e
meticulosa constituição das organizações criminosas, a colaboração premiada
contida na Lei 12.850 de 2013 caracteriza-se por ser instrumento de obtenção de
provas, o qual se presta, em dupla via, tanto à proteção da sociedade, bem como à
proteção do réu, que tem a seu dispor uma forma de exercer sua defesa em troca
de benefícios pelas informações prestadas.
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A colaboração premiada, portanto, tem o condão de auxiliar na persecução
penal, ao passo que é meio obtenção de prova, em que o réu, presta informações
relevantes que levem ao desmantelamento da organização criminosa, à liberação
de refém com sua integridade física preservada, à localização e recuperação de
ativos ou à prevenção de infrações penais decorrentes da organização criminosa. E
não é só: esse acordo entre as partes se presta também ao interesse defensivo do
colaborador, porquanto é capaz de reduzir sua pena, fazer com que se cumpra
diretamente pena restritiva de direitos ou mesmo obtenha o colaborador perdão
judicial em razão das informações prestadas.
O instituto estudado é capaz
de preservar o princípio constitucional nemo
5
tenetur se detegere, pois não é necessário que o colaborador preste informações
que importem a produção de provas contra si mesmo. Da mesma forma, não é um
instituto antiético, mormente pelo fato de que não se pode a ética entre os
criminosos prevalecer em face da proteção da sociedade, que tanto clama por
justiça e segurança.
Ademais, aos defensores do instituto, a colaboração premiada possui como
elemento intrínseco a dignidade da pessoa humana em função de apenas poder se
efetivar quando presente a voluntariedade do colaborador, ou seja, se ele consentir
em prestar informações relevantes em troca de benefícios. O ato de colaborar deve
ser livre, desvinculado de qualquer vontade alheia a do réu.
Por tudo isso, a colaboração premiada prevista na Lei de Organização
Criminosa, além de meio de defesa do colaborador, é mais um instrumento de
obtenção de provas de infrações penais correlatas. Os delitos de mesma espécie
não deixarão de se repetir em face da previsão desse instrumento; entretanto, o
certo é que a colaboração premiada da Lei das Organizações Criminosas veio a
somar à sociedade, porquanto são diminuídas as dificuldades pelo Estado de
desmantelar uma organização criminosa a partir dessa previsão legal.
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restaria apenas a tarefa de se manifestar sobre as providências tomadas pela
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substituição de pena.
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Resumo: O presente artigo destina-se a examinar a possibilidade de identificação
da figura da Constituição do Trabalho no ordenamento pátrio, a partir do
reconhecimento do peculiar tratamento que conferido à regulação jurídica do labor
humano.
Sumário: 1 Introdução. 2 A Constituição
Econômica. 3 As bases da Ordem
5
Econômica na Constituição de 1988: valorização do trabalho humano e livre
iniciativa. 3.1 Livre iniciativa e liberdade de empresa. 3.2 O conteúdo jurídico da
liberdade de empresa. 3.3 Finalidades da Ordem Econômica. 3.3.1 Dignidade
humana. 3.3.2 Justiça social. 3.4 O princípio da livre concorrência. 4 A Constituição
do Trabalho. 4.1 A valorização do trabalho humano. 4.2 O “bloco de
constitucionalidade” do direito do trabalho. 5 Conclusões. Referências
bibliográficas.

1 INTRODUÇÃO
A análise da relação entre as figuras da Constituição Econômica e da
Constituição do Trabalho consiste em uma das mais instigantes temáticas da
atualidade no Ocidente.
É possível afirmar que, em certa medida, as disposições constitucionais sobre
o trabalho integram a noção de Constituição Econômica, como adiante se verificará.
Não obstante, o regramento contido nesta não é capaz de abranger toda a riqueza
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e singularidade[1] do que se poderia denominar de estatuto jurídico do trabalho
humano, pelo que se justifica a abordagem isolada da Constituição do Trabalho.
O presente trabalho dedica-se precisamente a estudar essas duas parcelas do
ordenamento jurídico, a principiar pela Constituição Econômica.
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2 A CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA
O aparecimento de monopólios e oligopólios, a formação de cartéis, os
reiterados abusos do poder econômico cometidos por entidades detentoras de
elevada concentração de capital, os desequilíbrios do sistema financeiro, bem como
o estado de preocupante fragilização social verificados no início do século XX
conduziram à inserção nos ordenamentos jurídicos de normas voltadas ao
direcionamento da economia.
As Constituições, por consubstanciar o compromisso político fundamental de
uma sociedade[2], exerceram, neste contexto, papel extremamente relevante. As
Cartas Magnas editadas a partir desse período, passaram a assumir a
responsabilidade de regular o funcionamento da economia, tendo em vista a
promoção do bem-estar geral[3].
Surge, então, a noção de Constituição Econômica, compreendida como “o
conjunto de preceitos e instituições jurídicas que, garantindo os elementos
definidores de um determinado sistema económico, instituem uma determinada
forma de organização e funcionamento da economia e constituem, por isso mesmo,
uma determinada ordem económica; ou, de outro modo, aquelas normas ou
instituições jurídicas que, dentro de um determinado sistema e forma económicos,
que garantem e (ou) instauram, realizam uma determinada ordem económica
concreta”[4].
É possível, acompanhando-se VITAL MOREIRA, distinguir a Constituição
Econômica estatutária da denominada de programática ou diretiva. A primeira
contém as “disposições que escoram um determinado sistema económico, expresso
ao nível do estatuto das relações de produção que o caracterizam”. A segunda, a
seu turno, pretende-se protagonista de uma nova ordem coisas, abrangendo
“aquelas disposições em que se manifestam os fins da política económica,
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pretendendo à configuração da ordem económica e à actuação sobre a estrutura
económica existente”[5].
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Instituidoras do Estado Social de Direito, as Constituições contemporâneas
não abandonaram o capitalismo[6], mas impuseram limites e condicionamentos para
a atuação no mercado[7]. A liberdade de empresa persiste, pois, como valor
fundamental da sociedade, admitindo-se — e, mesmo, exigindo-se — restrições ao
seu exercício.
Exemplificativamente, a atual Constituição da Itália reconhece-a em seu art.
41[8], vinculando-a ao interesse social e admitindo a edição de leis voltadas à
coordenação da atuação econômica pública e privada, tendo em vista os fins sociais,
enquanto a Constituição espanhola de 1978 assegura-a em seus artigos 9º, item
2[9], e 38[10]. A seu turno, a Constituição de Portugal, em sua atual redação, consagraa nos artigos 61[11] e 86[12].
Seguindo esta linha, também a Constituição brasileira de 1988 resguarda a
liberdade de empresa, conforme se verificará adiante, em tópico específico.
5

Traçados os aspectos fundamentais em torno da noção de Constituição
Econômica, cumpre, agora, examinar o perfil de Ordem Econômica [13] delineado
pela Carta de 1988, a começar pelos elementos por ela reputados como
lastreadores do desenvolvimento de toda atividade econômica no país.
3 AS BASES DA ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988:
VALORIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO E LIVRE INICIATIVA
A Constituição Federal de 1988, em seu Título VII, procede à regulação da
Ordem Econômica. O art. 170 inicia o Título, enunciando as bases, as finalidades e
os princípios da Ordem Econômica, in verbis:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
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III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
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VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços
e de seus processos de elaboração e prestação;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no País.
Conforme se depreende da redação do dispositivo, o constituinte elegeu a
valorização do trabalho humano e a livre iniciativa como fatores fundamentais à
estrutura de toda atividade econômica nacional.
A análise da valorização do trabalho humano deve ser desenvolvida no
contexto de exame da Constituição do Trabalho, razão pela qual avança-se, desde
já, ao estudo da livre iniciativa.
3.1 LIVRE INICIATIVA E LIBERDADE DE EMPRESA
O valor social da livre iniciativa[14] está consagrado no ordenamento
constitucional pátrio no art. 1º, inciso IV, como fundamento da República Federativa
do Brasil, estando a livre iniciativa instituída, no art. 170, caput, como elemento
fundamental da Ordem Econômica. Trata-se de dimensão da autonomia privada[15].
A compreensão da configuração jurídica da livre iniciativa exige a
apresentação, ainda que breve, do processo histórico de sua consagração no
Ocidente e de sua evolução.
A tutela da livre iniciativa atendeu aos anseios da recém-formada classe
burguesa, condutora das Revoluções Liberais que marcaram o século XVIII. No
contexto de ruptura com o Antigo Regime, a noção de liberdade tornou-se
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verdadeiro fator definidor do projeto ideológico, político e econômico que então
se implantava.
Precisamente por isto, já nos primeiros artigos da Declaração de Direitos da
Virgínia[16] (precursora da Declaração de Independência dos Estados Unidos da
América) e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão[17] a liberdade é
alçada à posição de valor fundamental.
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A postura política que então se assumia — e que viria a se manter durante
longo período — era a de não intervenção do Estado nas ações dos particulares. A
função estatal era, basicamente, garantir a segurança necessária para o livre
exercício dos direitos civis e políticos.
Com o decurso do tempo, todavia, a ampla consagração da liberdade de
atuação no mercado permitiu o surgimento de estruturas empresariais
diferenciadas, caracterizadas pela alta concentração de capital. Evoluía-se, então,
do capitalismo atomista ao capitalismo de grupo[18]. Nesta nova realidade,
assegurar a livre iniciativa passou a significar também a repressão a atos de abuso
5
de poder econômico que impedissem o efetivo acesso dos particulares à atuação
no mercado[19].
ANDRÉ RAMOS TAVARES leciona que a livre iniciativa “(...) há de ser,
realmente, entendida em seu sentido amplo, compreendendo não apenas a
liberdade econômica, ou liberdade de desenvolvimento de empresas, mas
englobando e assumindo todas as demais formas de organização econômicas,
individuais ou coletivas, como a cooperativa (art. 5º, XVIII, e art. 174, §§ 3º e 4º), e a
própria liberdade contratual e comercial”[20].
No mesmo sentido, EROS GRAU sustenta que a livre iniciativa não se identifica
com a liberdade de desenvolvimento da empresa e, para além disso, abrange não
apenas as formas de produção de caráter individual, como também as de índole
coletiva. A livre iniciativa, assim, não é somente livre iniciativa do particular no
desenvolvimento de empresa, alcançando a “iniciativa cooperativa (art. 5º, XVIII e,
também, art. 174, §§ 3º e 4º), a iniciativa autogestionária e a iniciativa
pública”[21](grifos no original).
A livre iniciativa, na concepção apresentada por GRAU, pode ser visualizada
sob dupla perspectiva: liberdade de comércio e indústria e liberdade de
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concorrência. Na primeira perspectiva, pode assumir os seguintes sentidos:
faculdade de criar e explorar uma atividade econômica a título privado e não
sujeição a qualquer restrição estatal senão as decorrentes da lei [22]. A segunda
perspectiva sob a qual é possível visualizar a livre iniciativa, por identificar-se, no
entendimento de EROS GRAU, à liberdade de concorrência, será abordada adiante.
Registre-se, ainda, que a livre iniciativa, na estrutura econômica engendrada
pela Constituição de 1988, somente pode ser considerada legitimamente exercida
quando voltada à realização da dignidade humana e à promoção de justiça social,
finalidades a que inelutavelmente se vincula toda a atividade econômica
nacional[23]. Afigura-se, assim, que a “livre iniciativa indica a questão do acesso ao
mercado tanto do capital quanto do trabalho, no sentido da promoção de uma
sociedade livre e pluralista”[24].
Tal compreensão é reafirmada no posicionamento jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, assentando-se a idéia de que, no ordenamento pátrio, a garantia
da livre iniciativa simplesmente não pode ser implementada desconsiderando-se os
demais elementos consagrados na Carta Magna como conformadores da Ordem
Econômica[25].
Destarte, a proclamação da livre iniciativa como um dos elementos basilares
da ordem econômica brasileira não ocorre de maneira absoluta, mas, ao revés,
acompanhada do reconhecimento da valorização do trabalho humano como fator
que lhe é igualmente fundante e da vinculação à promoção da dignidade humana
e da justiça social. Eventuais limitações à liberdade de empresa devem, pois,
necessariamente buscar seu fundamento de legitimidade em tais elementos.
Compreendida a livre iniciativa, impende, agora, estudar a vertente da
liberdade de empresa, o que se realizará adiante.
3.2 O CONTEÚDO JURÍDICO DA LIBERDADE DE EMPRESA
Nomeadamente no Título VII, que dispõe acerca da “Ordem Econômica e
Financeira”, a Constituição reiterou a proteção à livre iniciativa, consagrando-a
também, na dimensão relativa à liberdade de empresa, conforme se verifica a partir
da redação do art. 170 e de seu parágrafo único, a seguir transcritos:
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Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
[...]
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Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de
qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de
órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
Sinteticamente, a liberdade de empresa consiste na faculdade de dar início e
desenvolver um conjunto de atividades de natureza econômica no mercado e,
ainda, de encerrar tais atividades[26]. Se é assim, inserem-se em seu âmbito de
abrangência todas as condutas necessárias para viabilizar o ingresso no mercado,
de acordo com os requisitos legais. Todos os atos, pois, indispensáveis para o
efetivo princípio das relações negociais incluídas nas finalidades da empresa estão
garantidos sob o manto da liberdade de empresa[27].
5

Para além dos comportamentos e relações jurídicas preliminares, a liberdade
de empresa abarca, também, toda a atuação empresarial desenvolvida no curso da
exploração da atividade econômica. Isto envolve, exemplificativamente, aspectos
relativos à alocação de bens e capitais, a decisões quanto a intensificação ou
redução de ações em certos setores, ampliação ou deslocamento de unidades
produtivas.
Consectário lógico, ainda, da consagração da liberdade de empresa é a tutela
das condutas necessárias ao encerramento — total ou parcial — das atividades da
empresa. Não é plausível que o sujeito ou a entidade seja, de fato, livre para
empreender em dada área se nela somente lhe é facultado o ingresso, vedando-se
sua saída. Assim, os atos relativos à dissolução da empresa ou à finalização das
atividades de dado departamento estão, também, salvaguardados pela liberdade
de empresa.
Refletindo acerca do conteúdo essencial da liberdade de empresa, MANUEL
ARAGÓN REYES pondera: “En cuanto al acceso, el reducto de libertad infranqueable

probablemente es mínimo: no prohibición absoluta y no imposición forzosa. En
cuanto al abandono, también, esse reducto sería mínimo: no imposición de
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continuar. En cuanto al ejercicio, el ámbito absoluto de libertad sería mayor: el
empresario ha de gozar de un mínimo, pero suficiente, reducto infranqueable de
autonomia de dirección de su empresa, autonomia sin la cual no sería empresa
privada, sino empresa pública (...)”[28].
Eis o delineamento geral do conteúdo jurídico da liberdade de empresa.
Observe-se, por sua amplitude, que o exercício desta inevitavelmente provoca
conseqüências no campo das relações de trabalho. Partindo-se, então, de suas
facetas relativas ao início, ao desenvolvimento e ao encerramento de atividades, é
possível aplicar este arcabouço teórico aos contratos de trabalho, no que se poderia
denominar de dimensão laboral da liberdade de empresa.
Relativamente à primeira faceta, as implicações no Direito do Trabalho
referem-se às decisões da empresa sobre “cuantos trabajadores necesita, quiénes
van a ser contratados y qué modalidades contractuales se van a utilizar”[29]. A mais
evidente limitação à liberdade de empresa, neste campo, é a vedação à adoção de
critérios discriminatórios para a seleção de trabalhadores[30]. O fato de o
empregador possuir a faculdade de escolher com quem contratar não lhe autoriza,
por óbvio, a violar o princípio constitucional da igualdade, valendo-se de distinções
objetivamente injustificáveis.
A segunda faceta, consoante a lição de FREDERICO DURÁN LÓPEZ, pode ser
visualizada sob duas perspectivas[31]. A primeira refere-se à utilização de mão-deobra diretamente vinculada ao tomador ou intermediada por terceiro. É lícito, aqui
ao empregador, obedecidos os ditames legais e jurisprudenciais, não utilizar
empregados seus para a realização de certas atividades específicas. A segunda
perspectiva diz respeito ao modo de exploração da mão-de-obra, abrangendo,
exemplificativamente, jornada, produtividade e local de trabalho.
Finalmente, o aspecto da liberdade de empresa relativo ao afastamento do
exercício de atividades econômicas corresponde, no campo das relações laborais,
ao encerramento de contratos de trabalho[32]. No Direito brasileiro, o melhor
entendimento é no sentido de esta liberdade não abranger a despedida arbitrária,
mas somente a motivada[33].
Compreendida a configuração jurídica da liberdade de empresa, é possível,
agora, avançar para a abordagem das finalidades da Ordem Econômica.
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3.3 FINALIDADES DA ORDEM ECONÔMICA
Consoante se depreende da leitura do art. 170, caput, da Carta Magna, o
constituinte consagrou como finalidades da Ordem Econômica a realização da
dignidade humana e de justiça social. Cada um desses objetivos será isoladamente
examinado a seguir.
3.3.1 DIGNIDADE HUMANA
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A adequada compreensão do significado do princípio da dignidade da pessoa
humana para o direito somente é possível mediante a incursão nas reflexões éticas
formuladas por IMMANUEL KANT.
Um dos aspectos fundamentais da obra do filósofo é, sem dúvida, a
investigação moral por ele empreendida. Com efeito, KANT preocupa-se em
justificar a atuação moral do ser humano por meio de um postulado apriorístico,
inerente à própria racionalidade humana e de necessária observância como regra
de conduta. A tal preceito, KANT denomina de imperativo categórico[34].
5

Tal imperativo pode ser explicitado através da seguinte sentença: “Age de tal
modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como
princípio de uma legislação universal”[35].
Consoante se infere da máxima acima declinada, o filósofo não dirige sua
atenção a enunciar comportamentos concretos que atenderiam à conduta ética,
mas objetiva estabelecer uma regra abstrata determinante da atuação moral do
homem. Assim, conforme lecionam EDUARDO BITTAR e GUILHERME ALMEIDA, no
pensamento kantiano, o “agir moral é o agir de acordo com o dever; o agir de
acordo com o dever é fazer de sua lei subjetiva um princípio de legislação universal,
a ser inscrita em toda a natureza. Daí decorre que o sumo bem só pode ser algo
que independa completamente de qualquer desejo exterior a si, de modo que
consistirá no máximo cumprimento do dever pelo dever, do qual decorre a suma
beatitude e a suma felicidade, como simples mérito de estar conforme ao dever e
pelo dever”[36].
Nos “Fundamentos da Metafísica dos Costumes”, encontra-se a explicitação
do imperativo categórico sob uma perspectiva do reconhecimento do valor
humano. Tem-se, então, a enunciação do preceito que KANT denomina
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de imperativo prático, através da seguinte máxima: “age de tal modo que possas
usar a humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa de qualquer outro,
sempre como um fim ao mesmo tempo e nunca somente como um meio”[37].
O homem, assevera KANT, deve ser sempre um fim em si mesmo, não sendo
franqueado, a quem quer que seja, reduzir uma pessoa à mera condição de meio
para consecução de outras finalidades. O ser humano, ressalte-se, não possui preço,
não pode ser substituído por qualquer equivalente, mas, ao revés, é inestimável,
detentor, portanto, de dignidade.
A noção de dignidade humana, amplamente difundida na modernidade a
partir das reflexões de KANT, encontra-se consagrada em diversas Constituições
contemporâneas[38], figurando como verdadeiro lastro dos respectivos
ordenamentos jurídicos.
Na atual Constituição brasileira, o princípio da dignidade da pessoa humana
está consagrado no art. 1º, inciso III[39], como fundamento da República Federativa
do Brasil, assim como no art. 170, caput, estando, aqui, alçado à condição de
finalidade da Ordem Econômica.
Trata-se de princípio de elevada carga de indeterminação semântica. Ao
discorrer acerca do seu conteúdo, ROBERT ALEXY reconhece que, podendo seu
conceito ser expresso através de um plexo de condições concretas que devem estar
presentes - ou que necessariamente devem ser repudiadas - a fim de que se
assegure existência digna, pessoas diferentes indicariam conjuntos diversos de tais
condições[40]. Não obstante, prossegue o autor, esses diferentes feixes de condições
apontadas não serão absolutamente distintos, guardando, entre si, um grau mínimo
de afinidade ou consenso. Não é difícil perceber, por exemplo, que, qualquer que
seja a concepção adotada, condutas vexatórias, humilhantes haverão de ser tidas
como violadoras da dignidade humana. Para além disso, diversos princípios
materiais exsurgem como consectário da garantia do aludido princípio, tais como
“aqueles que têm como objetivo a proteção dos aspectos mais íntimos dos seres
humanos e aqueles que conferem ao indivíduo um direito prima facie à sua autorepresentação em face dos outros indivíduos”[41].
De outra parte, lastreado em diversos posicionamentos doutrinários e na
jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, ALEXY sustenta que a liberdade
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consiste em elemento essencial à noção de dignidade humana[42]. Liberdade, aqui,
assume a idéia de ausência de coerção sobre o ser humano em suas decisões. Não
é possível, nesse sentido, sequer cogitar-se de dignidade humana, se não houver a
garantia de livre desenvolvimento do indivíduo e auto-determinação. Salienta
ALEXY, todavia, que a Corte Suprema Alemã não esposa uma compreensão
individualista dessa liberdade, mas, antes, afirma “não ser uma liberdade ilimitada,
mas uma liberdade de um ‘indivíduo referido e vinculado a uma comunidade’” [43].
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Da lição do doutrinador alemão é possível extrair que o conteúdo do princípio
da dignidade humana expressa, ao menos, três aspectos básicos: a) a vedação a
condutas humilhantes ou degradantes; b) a garantia de autonomia do ser humano
em suas escolhas, liberdade esta que se há de coadunar com a idéia de convivência
em sociedade; c) diversos princípios materiais decorrem do princípio da dignidade
humana, como condição para sua realização, dentre os quais é possível assinalar
aqueles atinentes à própria personalidade dos sujeitos[44].
Posicionamento muito próximo é encontrado na doutrina pátria, presente na
obra de INGO WOLFGANG SARLET,
5 para o qual “(...) temos por dignidade da pessoa
humana a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o
faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação
ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão
com os demais seres humanos., mediante o devido respeito aos demais seres que
integram a rede da vida”[45].
Podem-se divisar, no conceito de SARLET, os componentes básicos, acima
assinalados, que concorrem na conformação do conteúdo jurídico da dignidade
humana.
No mesmo sentido, ressaltando os contornos basilares, apontados por ALEXY,
do princípio em comento, PABLO STOLZE e RODOLFO PAMPLONA asseveram que
a “noção jurídica de dignidade traduz um valor fundamental de respeito à existência

humana, segundo as suas possibilidades e expectativas, patrimoniais e afetivas,
indispensáveis à sua realização pessoal e à busca da felicidade. Mais do que garantir
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a simples sobrevivência, este princípio assegura o direito de se viver plenamente,
sem quaisquer intervenções espúrias — estatais ou particulares — na realização
desta finalidade” (grifos no original)[46].
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Na Ordem Econômica brasileira, a dignidade humana assume a qualidade de
verdadeira condicionante do exercício da atividade econômica[47]. Qualquer que
seja ela, estará vinculada à finalidade, insculpida no caput do art. 170, de promoção
da existência humana digna.
Discorrendo acerca da ampla dimensão adquirida pelo princípio da dignidade
humana no ordenamento jurídico, bem como de suas implicações na esfera dos
direitos fundamentais de segunda dimensão[48], MARCUS MOURA FERREIRA aduz
que os “direitos civis e políticos jamais terão o mínimo de efetividade se não forem
antes atendidos pressupostos econômicos e sociais, capazes de satisfazer as
necessidades elementares de alimentação, educação, saúde, trabalho, previdência
e outras tantas que o desenvolvimento das condições históricas incorpora
gradualmente à condição humana. Os direitos econômicos e sociais dão conteúdo
material e expressão de realidade aos direitos básicos de liberdade. Somam-se
todos eles em interação dialógica e convergente, completam-se no conjunto dos
direitos fundamentais da pessoa”[49].
Neste diapasão, é forçoso concluir que a atuação dos agentes econômicos em
desacordo com a orientação de garantia da existência humana digna revela-se
como conduta eivada de flagrante inconstitucionalidade[50].
3.3.2 JUSTIÇA SOCIAL
Impõe, ainda, a Constituição Federal de 1988 como finalidade da Ordem
Econômica a justiça social. Sua consagração no texto constitucional, contudo, não
se resume a este dispositivo, tratando-se de objetivo fundamental da República
Federativa do Brasil[51], bem como de objetivo da Ordem Social[52].
A realização de justiça social traduz a pretensão de distribuição mais equânime
das riquezas entre os agentes sociais, relacionando-se com o objetivo constitucional
de reduzir desigualdades entre classes e entre regiões do País[53].
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Em face disto, diversos direitos sociais foram previstos no texto constitucional,
com o fito de viabilizar a promoção da justiça social. Ademais, constitui-se em
importante elemento orientador da interpretação das normas constitucionais de
caráter econômico, as quais devem ser aplicadas tendo-se sempre em conta sua
realização[54].
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O conteúdo do conceito indeterminado em apreço não se esgota, todavia, na
orientação de minimização de desigualdades. Isto porque a ideia de justiça social,
que perpassa o texto constitucional, está intimamente relacionada à ideia de
solidariedade.
Solidária, afiança EROS ROBERTO GRAU, é a “sociedade que não inimiza os
homens entre si, que se realiza no retorno, tanto quanto historicamente viável,
à Geselschaft - a energia que vem da densidade populacional fraternizando e não
afastando os homens uns dos outros”[55].
A noção, assim, ultrapassa a concepção de prevalência dos interesses sociais
sobre os individuais, podendo ser compreendida como verdadeiro compromisso de
5
interdependência recíproca entre os seres humanos[56].
A tal ponto sobressai a importância da ideia de justiça social que é possível
considerar, como o faz JOSÉ AFONSO DA SILVA, que a instalação de um regime
democrático que a realize consubstancia-se na tarefa fundamental do Estado
Democrático de Direito[57].
Registre-se, por fim, que, assim como ocorre com a dignidade humana, toda
atividade econômica nacional deve estar voltada para a concretização da justiça
social, ressaltando-se, com isso, a finalidade comunitarista de que devem estar
imbuídos os agentes econômicos em sua atuação.
Examinadas as finalidades da Ordem Econômica brasileira, deve-se proceder
ao estudo da livre concorrência, a fim de atender aos propósitos deste trabalho. É
o que se empreenderá no tópico adiante.
3.4 O PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA
A concorrência pode ser definida como a “situação do regime de iniciativa
privada em que as empresas competem entre si, sem que nenhuma delas goze da
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supremacia em virtude de privilégios jurídicos, força econômica ou posse exclusiva
de certos recursos”[58].
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O princípio da livre concorrência, constitucionalmente consagrado, consiste,
segundo lição de ANDRÉ RAMOS TAVARES, “na abertura jurídica concedida aos
particulares para competirem entre si, em segmento lícito, objetivando o êxito
econômico pelas leis de mercado e a contribuição para o desenvolvimento nacional
e a justiça social”[59].
EROS GRAU, a seu tempo, partindo da premissa de que a livre concorrência
identifica-se a uma das perspectivas da livre iniciativa, aduz que aquela pode ser
desdobrada em três sentidos, a saber: faculdade de conquistar a clientela, vedada
a utilização de práticas de concorrência desleal; proibição de formas de atuação
capazes de obstar a concorrência; neutralidade estatal em face da concorrência em
igualdade de condições.
Cogita-se, aqui, de princípio que possui verdadeiro caráter instrumental
relativamente ao princípio da livre iniciativa. Com efeito, para a garantia do livre
acesso ao mercado, preconizada por este, faz-se necessária, no contexto de
concentração econômica próprio do atual estágio de capitalismo de grupo, a
repressão a investidas empresariais aptas a determinar a própria configuração de
certo setor da economia, possíveis, a princípio, acaso se admitisse a livre iniciativa
em seus termos extremos. Reside, inclusive, precisamente neste aspecto uma das
mais relevantes justificativas para a afirmação histórica da necessidade de
intervenção estatal no âmbito econômico, a fim de assegurar a própria manutenção
do modo capitalista de produção[60]. O livre acesso ao mercado, afinal, jamais será
efetivamente alcançado se não houver livre disputa de clientela.
Nesse sentido, pondera MANOEL JORGE E SILVA NETO que “a liberdade
absoluta induzirá inexoravelmente à redução ou mesmo extinção da
competitividade no sistema econômico”[61].
O tratamento constitucional da matéria é complementado através do art. 173,
a seguir transcrito ipsis litteris:

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
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permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional
ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
(...)
§ 2º - As empresas públicas e as sociedades de economia mista
não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor
privado.
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§ 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à
dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento
arbitrário dos lucros.
§ 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.
Como se observa, a Lex Legum
regulamentou a configuração jurídica das
5
empresas estatais que desenvolvam atividade econômica de maneira a vedar
indevidas vantagens concorrenciais decorrentes de eventuais privilégios de ordem
civil, comercial, trabalhista ou fiscal, reafirmando, assim, a consagração da livre
concorrência.
Ademais, depreende-se dos dispositivos acima transcritos que a Lei Maior
reconheceu a existência do poder econômico como inerente ao modelo capitalista
adotado. É repudiado, todavia, pela ordem constitucional pátria, o exercício abusivo
deste poder. Nesta linha de entendimento, JOSÉ AFONSO DA SILVA ressalta: “Este
[o poder econômico] não é, pois, condenado pelo regime constitucional. Não raro
esse poder econômico é exercido de maneira anti-social. Cabe, então, ao Estado,
intervir para coibir o abuso”[62].
Verifica-se, assim, que, no presente momento histórico, a regulação da
concorrência confirma-se como elemento necessário à própria continuidade do
sistema capitalista e, para além disso, desponta como mecanismo de realização de
políticas públicas.
Refletindo a importância da regulação da concorrência na dinâmica
econômica contemporânea, diversos diplomas normativos foram editados no Brasil
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visando à repressão do abuso de poder econômico e garantia do equilíbrio dos
agentes econômicos. São eles: a Lei n.º 8.137/90, a qual regula crimes contra a
ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, a Lei n.º 8.176/91,
que estabelece crimes contra a ordem econômica, a Lei n.º 8.884/94, denominada
de Lei Antitruste, que estabelecia sanções administrativas decorrentes da adoção
de condutas violadoras da livre concorrência e, por fim, a Lei n.º 12.529/11, que
revogou quase integralmente aquela, reestruturando o sistema brasileiro de defesa
da concorrência.
Analisada a Constituição Econômica, é possível, agora, avançar ao exame da
Constituição do Trabalho. É o que se fará a seguir.
4 A CONSTITUIÇÃO DO TRABALHO
O trabalho[63] é um elemento indispensável à formação, manutenção e
desenvolvimento das organizações sociais[64]. E é assim porque, para além de
configurar-se como meio de efetivação da dignidade humana, o labor representa
um acréscimo de utilidade social[65].
Conquanto a Revolução Industrial e o pensamento liberal hajam sido marcos
no processo de valorização do trabalho[66], seguramente é no âmbito dos Estados
Sociais que o labor encontra especial tutela jurídica. Pode-se, mesmo, visualizá-lo
como ponto nevrálgico dos Estados Sociais[67].
A proliferação, no Ocidente, das disposições constitucionais a respeito do
trabalho humano permitiu falar-se, ao lado de uma Constituição Econômica, da
Constituição do Trabalho.
Acompanhando a lição de EDILTON MEIRELES, compreende-se a “(...)
constituição do trabalho como o conjunto de regras e princípios constitucionais
relativos ao trabalho. Não limitamos o seu objeto às relações de trabalho, pois, mais
do que isso, a Constituição busca tratar do trabalho humano, ainda que não
assalariado ou que não seja produto de uma relação jurídica”[68].
Reitere-se que, neste trabalho, opta-se pela análise da Constituição do
Trabalho em tópico apartado da Constituição Econômica por entender-se que,
embora sejam inegáveis as repercussões econômicas, o peculiar tratamento que
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deve ser dedicado à regulação do labor humano, em razão de, no Direito do
Trabalho, a pessoa estar necessariamente implicada na atividade desenvolvida, é
motivo suficiente para justificar a abordagem individualizada, afastando-se
qualquer interpretação equivocada do trabalho como simples mercadoria[69].
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Apresentada a noção de Constituição do Trabalho, importa, agora, analisar sua
configuração no ordenamento brasileiro, a principiar por aquele que consubstancia
seu mais importante traço: o princípio da valorização do trabalho humano.
4.1 A VALORIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO
As Constituições ocidentais contemporâneas conferiram especial tratamento
ao trabalho humano. Conforme se afirmou supra, a proteção ao labor consiste em
ponto nuclear dos Estados Sociais.
Nessa linha, a Constituição da Itália declara ser a república italiana fundada no
trabalho[70], resguardando o direito ao trabalho, assim como os meios para efetiválo, e instituindo a obrigação de exercício de uma atividade que concorra para o
5 — da sociedade, isto é, o dever ao trabalho[71].
progresso — material ou espiritual
Ademais, explicita a vinculação estatal à proteção do trabalho, ao
desenvolvimento profissional, ao incentivo a normas coletivas e organizações
internacionais dirigidas à garantia de direitos aos obreiros, bem como ao amparo
de trabalhadores italianos em território estrangeiro[72]. Orienta, ainda, a noção de
salário justo e a limitação à jornada de trabalho[73], garantindo, também, a
possibilidade de estabelecimento da participação dos trabalhadores na gestão da
empresa[74].
Por sua vez, a Constituição portuguesa garante o direito ao trabalho, devendo
o Estado adotar medidas que viabilizem sua efetivação[75]. Assegura, ainda, um rol
de direitos, tendo em vista a elevação da condição social do trabalhador[76].
A seu turno, a Carta Política espanhola garante o direito ao trabalho, impondo,
concomitantemente, o dever ao trabalho, reconhecendo o labor como meio de
desenvolvimento da personalidade humana, e, em decorrência, veda a
discriminação e assegura a remuneração justa[77]. Vincula, ainda, o Estado à criação
e à implementação de políticas públicas tendentes ao pleno emprego e ao
progresso social e econômico[78].
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No Brasil, a orientação constitucional de valorização do trabalho não encontra
lastro apenas no art. 170, caput, estando consagrada no art. 1º, inciso IV[79], como
fundamento da República Federativa do Brasil, bem como no art. 193[80], qualificada
como elemento basilar da Ordem Social.
Há que se observar, inicialmente, que o caput do art. 170 não
menciona valorização do trabalho e da livre iniciativa, nem refere apenas o trabalho
humano como fundamento da ordem econômica. O constituinte optou por
explicitar que a estrutura da ordem econômica deve fundar-se na livre iniciativa e
na valorização do trabalho realizado pelo homem.
Isso significa que a Carta Magna destinou especial proteção ao labor
humano[81]. Este não deve ser visto como mero fator de produção, mas como fator
de realização e satisfação pessoal daquele que o empreende. Trata-se de verdadeira
“fonte de realização material, moral e espiritual do trabalhador”[82].
Importa distinguir, acompanhando a doutrina de EDILTON MEIRELES, as
noções de valor social do trabalho e de valorização do trabalho humano, ambas
consagradas na carta constitucional pátria. O primeiro diz respeito ao trabalho
considerado em “si próprio”[83], de modo objetivo. A segunda refere-se à projeção
da personalidade do homem-trabalhador, correspondendo, portanto, a uma
dimensão subjetiva[84].
Para além da compatibilização entre a proteção dos trabalhadores e a
dinâmica da economia de mercado, o reconhecimento do valor social do trabalho
e a valorização do trabalho humano despontam como princípios imbuídos de
particular potencial transformador[85]. Sua concretização é elemento essencial ao
modelo de capitalismo constitucionalmente adotado, bem como veículo de
realização de diversos outros postulados constitucionais, tais como a justiça social
e garantia de existência digna. Lastreados na previsão constitucional, todos os
trabalhadores têm direito de ver reconhecida a importância do seu labor no
desenvolvimento nacional e, mais do que isso, têm direito à promoção de melhores
condições de trabalho e existência, além da observância das garantias
constitucionais e legais incidentes sobre as relações de trabalho. Malgrado todos
os Poderes Públicos devam orientar sua atuação respectiva à realização deste
princípio, é inegável o destacado papel desempenhado pelo Judiciário Trabalhista
em sua concretização.
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O tratamento anti-isonômico, o não pagamento das verbas trabalhistas, a
prática de assédio moral[86], o desrespeito às normas de segurança e saúde do
trabalho — enfim, a violação a direitos laborais específicos ou inespecíficos, na
conhecida lição de PALOMEQUE LOPEZ[87] — são exemplos de manifestações de
desvalorização do trabalho humano, em relação às quais a Carta Política orienta-se
claramente no sentido da reprovação.
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Por fim, cumpre registrar que é possível, com espeque no pensamento de
RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO, extrair quatro desdobramentos a partir do
princípio da valorização do trabalho humano, a saber: o afastamento de
interpretações que atentem contra a importância reconhecida ao labor como fonte
de subsistência e desenvolvimento, a desconsideração de propostas hermenêuticas
que visualizem o pagamento das parcelas trabalhistas como filantropia, o
banimento de interpretações que redundem na elevação da desigualdade
social[88] e a obstaculização de políticas e atos que impliquem aumento do
desemprego[89].
Examinada a configuração 5jurídica do valor social do trabalho e da valorização
do trabalho humano, importa seguir adiante, a fim de sistematizar as normas
trabalhistas constantes no texto constitucional. É o que se fará a seguir.
4.2 O “BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE” DO DIREITO DO TRABALHO
A expressão “bloco de constitucionalidade” do Direito do Trabalho é utilizada
por EDILTON MEIRELES para designar o conjunto de regras constitucionais
disciplinadoras do labor humano[90].
Em perspectiva sistemática, classifica o autor as normas em seis grupos, que
serão adiante abordados.
O primeiro grupo[91] refere-se às normas relativas às liberdades públicas, a
exemplo da liberdade de eleição de profissão[92], da liberdade sindical[93] e do
direito de greve[94].
O segundo grupo[95]. diz respeito aos direitos do cidadão relacionados ao
trabalho, abrangendo, exemplificativamente, as normas consagradoras da
igualdade formal e da material[96], o direito ao trabalho[97] e o acesso democrático
a empregos públicos[98].
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A terceira[99] categoria corresponde às normas assecuratórias de direitos aos
trabalhadores subordinados, como o décimo terceiro salário, o FGTS e o aviso
prévio proporcional ao tempo de serviço.
Num quarto bloco[100], situam-se os direitos de defesa, isto é, aqueles
obstativos da atuação de terceiros voltados a inviabilizar o exercício de direitos ou
interesses dos trabalhadores. São exemplos a garantia de ampla substituição
processual pelos sindicatos[101], o dissídio coletivo[102] e o reconhecimento da
legitimidade de entes sindicais para propositura de ações constitucionais[103].
O quinto grupo[104] diz respeito às normas regulamentadoras da política
socioeconômica nacional, as quais podem ser divididas nas seguintes
subcategorias: proteção do emprego (como a imposição de busca do pleno
emprego[105] e a proteção do obreiro em face de desemprego decorrente da
automação[106]), seguridade social (a exemplo do direito à aposentadoria[107]),
política agrícola (como a proteção à moradia do trabalhador rural[108] e a
densificação da função social da propriedade imóvel rural em função, também, do
respeito ao bem-estar dos trabalhadores[109]), formação e qualificação profissional
(como o direito à profissionalização e à educação voltada ao pleno
desenvolvimento da pessoa[110]), proteção tributária (a exemplo da proibição de
estabelecimento de imposto sobre o patrimônio relacionado aos fins essenciais dos
entes sindicais[111]), política assistencial (como o auxílio à integração no mercado de
trabalho[112]), proteção aos obreiros de baixa renda (como a assistência gratuita aos
filhos menores em creches e pré-escolas[113] e o pagamento do salário-família[114]),
garantias ao menor, à mulher, ao deficiente e à maternidade e paternidade
(encontram-se nesta subcategoria a vedação ao trabalho infantil[115], normas de
proteção ao trabalhador deficiente[116], bem como a licença-maternidade[117]),
proteção da higiene, saúde e segurança (situam-se aqui as normas de proteção ao
meio ambiente de trabalho[118]).
O último grupo[119] refere-se às regras de organização do Estado, de que são
exemplos a definição da competência da União para legislar sobre Direito do
Trabalho[120] e a garantia de participação de trabalhadores e patrões nas
composições colegiadas de órgãos voltados ao debate e à decisão acerca de seus
interesses profissionais ou previdenciários[121].
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Verifica-se, a partir da enunciação desses dispositivos, que o constituinte
decidiu dedicar importante parcela da Carta Magna à fixação de normas de
proteção ao labor humano. Todavia, a realidade social da maioria da população
brasileira parece indicar que as promessas de 1988 não encontram espaço no
mundo dos fatos. Precisamente esta inquietação impõe o exame, a seguir, da tese
da constitucionalização simbólica.
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5 CONCLUSÕES
No presente trabalhou, examinou-se o que se pode denominar de
Constituição do Trabalho, constatando-se a elevada estatura constitucional
conferida ao princípio da valorização do trabalho humano e o reconhecimento da
existência de um plexo de dispositivos relacionados à proteção do trabalhador e à
promoção de sua dignidade.
Nessa ordem de ideias, o papel desempenhado pelo Poder Judiciário assume
elevada importância, uma vez que não lhe é dado compactuar com eventuais
movimentos de atribuição de caráter meramente simbólico a dispositivos
5
constitucionais. Incumbe-lhe, isto sim, observar a força normativa da Constituição.
Isso significa que integra a missão reservada ao Poder Judiciário afastar
funções meramente simbólicas atribuídas a dispositivos constitucionais, efetivando
os conteúdos axiológicos presentes na Carta de 1988.
Tal postura aplica-se, naturalmente, também à denominada Constituição do
Trabalho, devendo Judiciário (e especialmente o ramo especializado da Justiça do
Trabalho) buscar a realização da prodigiosa rede de proteção ao labor humano
tecida pela Carta Magna.
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[1] “Siempre habrá, pues, uns tensión, um equilibrio más o menos estable en la
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definición de la relación de trabajo asalariado, entre de una parte la idea de canbio
de trabajo por dinero, que remite a las categorías de pensamiento del derecho de
obligaciones, y de outra la idea de subordinación de la persona, que reenvía a las
categorias de pensamiento del derecho de personas. (...) Tal proceso se ha llevado
a cabo según formas diferentes en los distintos países, pero ha conducido en todas
partes a definir una relación de trabajo asalariado, cuyo carácter jurídico no puede
reducirse ni a una lógica puramente contractual y mercantil, ni a una lógica
estatutaria y personal. Pero la combinación que así se há realizado no tiene nada
de estable. Por el contrario, todo indica que la misma se halla hoy profundamente
en entredicho por las transformaciones que no cesan de afectar a la relación de
trabajo” (SUPIOT, Alain. Crítica 5del Derecho del Trabajo. Madrid: MTSS, 1996, p.

49-50). Imperioso destacar, ainda, a lição de HÉCTOR-HUGO BARBAGELATA: “(...) é
óbvio que o Direito do Trabalho não faz parte do Direito Econômico, pois seu objeto
não é simplesmente regular as relações de trabalho, mas dar proteção ao trabalho
e ao trabalhador, o que não significa que não tenha conseqüências econômicas,
mas que as considerações dessa natureza devem estar sujeitas à conquista de seus
próprios fins” (O particularismo do Direito do Trabalho. Revisão técnica Irany
Ferrari. Tradução de Edilson Alkmin Cunha. São Paulo: LTr, 1996, p. 18).
[2] Na conhecida lição de CARL SCHMITT, a “Constitución es una decisión

consciente que la unidad política, a través del titular del poder constituyente,
adoptapor sí misma y se da a sí misma” (grifos no original) (Teoría de la
Constitución.Madrid: Alianza Editorial, 2011, p. 58).
[3] Acerca da omissão das Constituições Liberais quanto à regulação da
economia, pondera EROS GRAU: “As Constituições liberais não necessitavam, no
seu nível (delas, Constituições liberais), dispor, explicitamente, normas que
compusessem uma ordem econômica constitucional. A ordem econômica existente
no mundo do ser não merecia reparos. Assim, bastava o que definido,
constitucionalmente, em relação à propriedade privada e à liberdade contratual, ao
quanto, não obstante, acrescentava-se umas poucas disposições veiculadas no nível
infraconstitucional, confirmadoras do capitalismo concorrencial, para que se tivesse
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composta a normatividade da ordem econômica liberal” (grifo no original) (GRAU,
Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 14 ed. rev. e atual.
São Paulo: Malheiros, 2010, p. 71). No mesmo sentido é a observação de CARL
SCHMITT: “Las ‘viejas Constituciones’ no eran en modo alguno Constituciones que
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desconocieran ‘la relación del Estado con los movimentos sociales’; eran
Constituciones del Estado burgués de Derecho, y contenían por eso la decisión a
favor de principios de la libertad burguesa (...)” (Op. cit., p. 68)

[4] MOREIRA, Vital. Economia e Constituição: para o conceito de
Constituição Económica. Coimbra, s. ed., Separata do Boletim de Ciências
Económicas n.º 17, 1974, p. 35. De modo sintético, CANOTILHO define-a como
“conjunto de disposições constitucionais, regras e princípios que dizem respeito à
conformação da ordem fundamental da economia“ (CANOTILHO, José Joaquim
Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed., Coimbra:
Almedina, 2006, p. 345). Ao seu turno, salientando o papel do Estado na economia,
MARTIN BASSOLS COMA conceitua-a como “ordenación jurídica de las estructuras

y relaciones económicas en las que no solo están implicados los ciudadanos, sino
también, y de manera creciente, el proprio Estado en su función de protagonista
del desarollo de la vida económica” (Constitución y Sistema Económico. 2 ed.
Madri: Tecnos, 1988, p. 17).

[5] Op. cit., p. 123-124. Impende destacar a relevância histórica da Constituição
de Weimar, que viria a influenciar a posterior configuração do constitucionalismo
europeu, sendo, inclusive, decisiva para o reconhecimento de novas áreas do
Direito: “La cultura jurídica de la época desarroló una importante reflexión teórica

sbre este material constitucional al proprio tiempo que sistematizo y desarroló
nuevas ramas del Derecho — como el Derecho Económico, el Derecho del Trabajo,
y el Derecho Social — que implicaban una superación de los fundamentos
tradicionales del Derecho Privado y revelaban que la Constitución no debe limitarse
a regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, sino también justificar las
relaciones entre los ciudadanos y los poderes económicos privados o de hecho ”
(COMA, Martin Bassols. Op. cit., p. 30).
[6] O caso português merece uma observação. Ao ser promulgada, em 1976, a
atual Constituição portuguesa possuía uma série de referências à transição para
uma sociedade de índole socialista, “sem classes”. A redação originária foi alterada
em 1982, na Primeira Revisão Constitucional, excluindo-se do corpo do texto tais
intenções.
[7] Valiosa a ponderação de VITAL MOREIRA, no sentido de que a Constituição
Econômica “não é concebida como constituição da economia, mas sim como
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constituição de uma ideia de economia. Embora se afaste a concepção de uma
decisão livre sobre a forma económica, e se acentue o peso material da estrutura
económica, não se abandona contudo a concepção de uma conformação
consciente do processo económico com elemento constituinte do conceito de CE”
(Op. cit., p. 27).
[8] Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
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contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
[9] Artículo 9 [...] 2. Corresponde a los poderes públicos promover las

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que
se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social.
[10] Artículo 38 Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía

de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa
5
de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su
caso, de la planificación.

[11] Artigo 61.º Iniciativa privada, cooperativa e autogestionária 1. A iniciativa
económica privada exerce-se livremente nos quadros definidos pela Constituição e
pela lei e tendo em conta o interesse geral.
[12] Artigo 86.º Empresas privadas 1. O Estado incentiva a actividade
empresarial, em particular das pequenas e médias empresas, e fiscaliza o
cumprimento das respectivas obrigações legais, em especial por parte das
empresas que prossigam actividades de interesse económico geral.
2. O Estado só pode intervir na gestão de empresas privadas a título transitório,
nos casos expressamente previstos na lei e, em regra, mediante prévia decisão
judicial.
3. A lei pode definir sectores básicos nos quais seja vedada a actividade às
empresas privadas e a outras entidades da mesma natureza.
[13] Vale esclarecer que a “ordem econômica, parcela da ordem jurídica
(mundo do dever-ser), não é senão o conjunto de normas que institucionaliza uma
determinada ordem econômica (mundo do ser)” (GRAU, Eros Roberto. A Ordem
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Econômica na Constituição de 1988. 14 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros,
2010, p. 70).
[14] A completa enunciação (valor social da livre iniciativa) do princípio
consagrado no art. 1º, IV, para a qual frequentemente a doutrina não atenta, é que
leva EROS ROBERTO GRAU a afirmar que: “Isso significa que a livre iniciativa não é
tomada, enquanto fundamento da República Federativa do Brasil, como expressão
individualista, mas sim no quanto expressa de socialmente valioso” (grifo no
original) (GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de
1988(Interpretação e crítica). 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 184).
[15] Oportuna a ponderação de PIETRO PERLINGIERI: “Não é possível, portanto,
um discurso unitário sobre a autonomia privada: a unidade é axiológica, porque
unitário é o ordenamento centrado no valor da pessoa, mas é justamente essa
conformação do ordenamento que impõe um tratamento diversificado para atos e
atividades que em modo diferenciado tocam essa valor e regulamentam situações
ora existenciais, ora patrimoniais, ora umas e outras juntas. A necessidade da
máxima aderência às particularidades de cada fattispecie (...) modula a resposta que
o sistema dos valores fundamentais do ordenamento oferece a cada uma delas”
(Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. Tradução de
Maria Cristina de Cicco. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 277).
[16] Artigo 1° - Todos os homens nascem igualmente livres e independentes,
têm direitos certos, essenciais e naturais dos quais não podem, por nenhum
contrato, privar nem despojar sua posteridade: tais são o direito de gozar a vida e
a liberdade com os meios de adquirir e possuir propriedades, de procurar obter a
felicidade e a segurança.
[17] Art.1.º Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As destinações
sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum.
[...]
Art. 4.º A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o
próximo: assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por
limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo
dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei.
Art. 5.º A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é
vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o
que ela não ordene.
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[18] SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito Constitucional Econômico. São
Paulo: LTr, 2001, p. 24. Pondera, a seu turno, EDILTON MEIRELES que, ao “mesmo
tempo em que a empresa cresce em complexidade, ela perde na sua totalidade (ou
exaustividade) e na sua auto-suficiência, pois sua capacidade de controlar
diretamente os recursos estratégicos essenciais para sua sobrevivência se coloca
cada vez mais distante do seu engrandecimento. É preciso, então, descentralizar,
flexiilizar. O grupo econômico surge, assim, como o ‘modelo-tipo de empresa
flexível contemporânea’” (Grupo econômico trabalhista. São Paulo: LTr, 2002, p.
39).
[19] Nesse sentido: NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da concorrência
e globalização econômica (O Controle da Concentração de Empresas). São Paulo:
Malheiros, 2002, p. 234-235.
[20] TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. 3. ed. rev.
atual. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 235. Acerca das projeções decorrentes do
preceito em apreço, cumpre destacar que, no âmbito da doutrina do liberalismo
econômica, ele “implica a total garantia da propriedade privada, o direito de o
empresário investir seu capital no ramo que considerar mais favorável e fabricar e
distribuir os bem produzidos em5sua empresa da forma que achar mais conveniente
à realização dos lucros” (SANDRONI, Paulo. Novíssimo Dicionário de Economia.
São Paulo: Editora Best Seller, 1999, p. 352).
[21] GRAU, Eros Roberto. Op. cit., p. 186-187.
[22] Ibid., p. 188.
[23] Neste sentido, assevera EDVALDO BRITO que, “considerando-se que a
iniciativa econômica do particular instrumentaliza-se na autonomia privada,
poderemos concluir que a Constituição, a rigor, contém princípios básicos
pertinentes e que se resumem nos três seguintes: 1.º) livre iniciativa ou liberdade
de iniciativa; 2.º) subordinação da livre iniciativa ao desenvolvimento econômico e
ao fim social, ou seja, ao bem comum ou ao bem-estar social; 3.º) subordinação da
livre iniciativa a um plano ou a um programa” (grifos no original) (Reflexos
jurídicos da atuação do estado no domínio econômico: Desenvolvimento
econômico. Bem-estar social. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 109).
[24] NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da concorrência e globalização
econômica (O Controle da Concentração de Empresas). São Paulo: Malheiros, 2002,
p. 236.
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[25] Nesse sentido: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.
7.844/92, DO ESTADO DE SÃO PAULO. MEIA ENTRADA ASSEGURADA AOS
ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS EM ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO. INGRESSO EM CASAS DE DIVERSÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O
DISTRITO FEDERAL PARA
LEGISLAR SOBRE
DIREITO ECONÔMICO.
CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVA E ORDEM ECONÔMICA. MERCADO.
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. ARTIGOS 1º, 3º, 170, 205, 208, 215 e
217, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. É certo que a ordem econômica na
Constituição de 1.988 define opção por um sistema no qual joga um papel
primordial a livre iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva
de que o Estado só intervirá na economia em situações excepcionais. 2. Mais do
que simples instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes,
programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano
de ação global normativo para o Estado e para a sociedade, informado pelos
preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170. 3. A livre iniciativa é expressão
de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. Por isso
a Constituição, ao contemplá-la, cogita também da "iniciativa do Estado"; não a
privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à empresa. 4. Se de um lado a
Constituição assegura a livre iniciativa, de outro determina ao Estado a adoção de
todas as providências tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à educação,
à cultura e ao desporto [artigos 23, inciso V, 205, 208, 215 e 217 § 3º, da
Constituição]. Na composição entre esses princípios e regras há de ser preservado
o interesse da coletividade, interesse público primário. 5. O direito ao acesso à
cultura, ao esporte e ao lazer, são meios de complementar a formação dos
estudantes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Tribunal Pleno. ADI 1950 / SP. Relator(a): Min.
EROS GRAU. Julgamento: 03/11/2005. Publicação: DJ 02-06-2006 PP-00004.
[26] MARTIN BASSOLS COMA define-a como a “libertad que se reconoce a los

ciudadanos para afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de
capital) para la realización de actividades económicas para la producción e
intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización
típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un
beneficio o ganância” (Constitución y Sistema Económico. 2 ed. Madri: Tecnos,
1988, p. 137).

[27] Ao ser concretizada, a liberdade de empresa pode colidir com outros
direitos constitucionalmente consagrados, com particulares repercussões no
tocante ao direito de greve. A temática foi analisada em FERNANDEZ, Leandro. O
direito de greve como restrição à liberdade de empresa. Revista de Direito do
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Trabalho. Ano 38, v. 145, jan./mar. 2012, p. 247-275. Na oportunidade, propôs-se
uma reformulação do conceito de greve, na iniciativa privada, visualizando-a como
o “direito, titularizado por trabalhadores e sindicato, de, atuando de maneira

coordenada, criar restrições ao exercício da liberdade de empresa, visando à
consecução de interesses da categoria” (grifos no original) (Op. cit., p. 268).

[28] REYES, Manuel Aragón. El contenido esencial del derecho constitucional a
la libertad de empresa in Libertad de empresa y relaciones laborales en España.
Madri: Instituto de Estudios Económicos, 2005, p. 55.
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[29] LÓPEZ, Frederico Duran. Contenidos laborales del derecho constitucional
a la libertad de empresa in Libertad de empresa y relaciones laborales en España.
Madri: Instituto de Estudios Económicos, 2005, p. 59.
[30] Ibidem, p. 60.
[31] Ibidem, p. 61.
[32] “[...] la libertad de empresa compreende, como decíamos, la libertad de

abandonar total o parcialmente el mercado, reduciendo o suprimiendo las
5
actividades productivas desarrolladas,
o prescindiendo de trabajadores que para
dicho desarrollo se habían contratado. Em estos casos, no siempre se trata de
abandonar o mercado, sino que puede tratarse simplemente de reducir el número
de trabajadores contratados, como consecuencia de reorganizaciones productivas,
mejoras tecnológicas, aumentos de productividad, etc” (Ibidem, p. 64).

[33] Neste sentido, meditando acerca do art. 7º, inciso I, da Constituição de
1988, EDILTON MEIRELES esclarece: “[...] a primeira lição que se extrai é que é direito
do trabalhador a proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Logo,
se a lei busca proteger o trabalhador contra a despedida arbitrária ou sem justa
causa, assegurando-lhe esse direito social, constitucional e fundamental, é porque
ela não tem como jurídica a despedida imotivada. A despedida injusta, arbitrária ou
sem justa causa, portanto, ao menos a partir da Constituição Federal de 1988,
passou a ser ato antijurídico, não protegido pela legislação” (Abuso do Direito na
Relação de Emprego. São Paulo: LTr, 2004, p. 198). A Consolidação das Leis do
Trabalho, convém ressaltar, define a despedida arbitrária como aquela que não se
lastreia em “em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro”.
[34] ALMEIDA, Guilherme Assis de; BITTAR, Eduardo C. B. Curso de Filosofia
do Direito. São Paulo: Atlas, 2007, p. 289.
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[35] KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. Lisboa, Portugal: Edições 70,
1994, p. 42.
[36] ALMEIDA, Guilherme Assis de; BITTAR, Eduardo C. B. Op. cit., p. 289.
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[37] KANT, Immanuel. Fundamentos da metafísica dos costumes. Tradução
de Lourival de Queiroz Henkel. São Paulo: Ediouro, 1997, p. 79.
[38] Exemplificativamente, a atual Constituição portuguesa dispõe, em seu art.
1º: “Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana
e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e
solidária”. Da mesma maneira, a Constituição espanhola consagra, em seu art. 10,
1, a dignidade humana, nos seguintes termos: “La dignidad de la persona, los
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y
de la paz social”. Destaque-se, ainda, a proteção à dignidade humana na Lei
Fundamental da Alemanha (Grundgesetz). Sobre o tema, aduz KONRAD HESSE que
o “novo ordenamento jurídico baseia-se, já desde o artigo 1º GG, no princípio
supremo, absoluto e intangível da inviolabilidade da dignidade humana (art. 1.1 GG)
e no reconhecimento dos direitos invioláveis e inalienáveis do homem (art. 1.2 GG).”
(HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. Textos
selecionados e traduzidos por Carlos dos Santos Almeida, Gilmar Ferreira Mendes
e Inocêncio Mártires Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 29).
[39] Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:
(...)
III – a dignidade da pessoa humana;
[40] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso
da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 355.
[41] Ibid., p. 359.
[42] Ibid., p. 356.
[43] Ibid., p. 357.
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[44] EDILTON MEIRELES assevera que o trabalho é um dos elementos que
concorrem para a efetivação da dignidade humana, in verbis: “(...) inúmeros direitos
fundamentais, e até a vida com dignidade, dependem do trabalho, pois sem a renda
que lhes é proporcionada, numa sociedade capitalista, dificilmente o indivíduo
alcança satisfatoriamente a realização dos seus direito mínimos. O trabalho,
portanto, está a serviço da dignidade humana” (A Constituição do trabalho: o
trabalho na constituição da Alemanha, Brasil, Espanha, França, Itália e
Portugal. São Paulo: LTr, 2012, p. 31).
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[45] SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos
fundamentais na Constituição Federal de 1988. 8. ed. rev. atual. e ampl. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 70.
[46] GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de
Direito Civil. vol. IV: contratos, tomo 1: teoria geral. 2 ed. rev., atual. e reform. São
Paulo: Saraiva, 2006, p. 29.
[47] Sustenta VITAL MOREIRA que a Constituição Econômica pressupõe “um
espírito econômico, segundo o qual a economia é posta ao serviço do homem, ao
qual, qualquer que seja a sua posição no processo económico — capitalista,
5
empresário, trabalhador, consumidor — cabe, em virtude de sua dignidade e do
seu sentido criador, o primeiro lugar” (Economia e Constituição: para o conceito
de Constituição Económica. Coimbra, s. ed., Separata do Boletim de Ciências
Económicas n.º 17, 1974, p. 25). Obtempera, a seu turno, VIDAL SERRANO NUNES
JR. que “(...) toda e qualquer atividade econômica só pode validamente
desenvolvida em consonância com tal princípio de conformação, o que implica a
vedação ex vi constitutionis de toda e qualquer atividade econômica que vulnere a
dignidade da pessoa humana” (A cidadania social na Constituição de 1988:
estratégias de positivação e exigibilidade judicial dos direitos sociais. São
Paulo: Editora Verbatim, 2009, p. 163).
[48] Quanto à conveniência no emprego da expressão “geração” ou
“dimensão”, relativamente aos direitos fundamentais, aduz PAULO BONAVIDES: “o
vocábulo ‘dimensão’ substitui, com vantagem lógica e qualitativa, o termo
‘geração’, caso este último venha a induzir apenas sucessão cronológica e, portanto,
suposta caducidade dos direitos das gerações antecedentes, o que não é verdade.”
(BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. rev. e atual. São
Paulo: Malheiros, 2004, p. 571-572).
[49] FERREIRA, Marcus Moura. O direito ao trabalho no conjunto mais amplo
dos direitos humanos. Aspectos de sua proteção jurídica no direito constitucional
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brasileiro. Revista do Tribunal Superior do Trabalho. Brasília, vol. 66, nº. 3, jul./set.
2000, p. 57.
[50] GRAU, Eros Roberto. Op. cit., p. 181
[51] Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil:
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I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
(...)
[52] Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como
objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
[53] Art. 3º (...)
(...)
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais;
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
[54] SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27. ed.
rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 789.
[55] GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de
1988(Interpretação e crítica). 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 200.
“A única base sobre a qual uma sociedade pode viver é o fortalecimento de seu
caráter comunitário, que exige reafirmar seu passado, reconhecer os limites dos
recursos e a prioridade das necessidades sobre os desejos e compartilhar uma
concepção da equidade que dê às pessoas a sensação de justiça e de integração na
sociedade” (CORTINA, Adela. Ética sem moral. Tradução de Marcos Marcionilo. São
Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 142).
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[56] “Desde logo, a comunidade económica não é uma estrutura de relações
entre coisas ou processos técnico-naturais; uma comunidade económica só pode
existir entre pessoas, entre os sujeitos económicos — capitalistas, empresários,
trabalhadores, consumidores. A existência de uma tal relação só existe, contudo,
quando a interdependência dos vários sujeitos económicos tenha atingido tal
densidade (Dicht), quand o processo de socialização na satisfação das necessidades
sociais tenha atingido um tal grau, que exista uma verdadeira solidariedade entre
os membros de uma economia nacional” (grifos no original) (MOREIRA,
Vital. Economia e Constituição: para o conceito de Constituição Económica.
Coimbra, s. ed., Separata do Boletim de Ciências Económicas n.º 17, 1974, p. 24).
[57] SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 122.
[58] SANDRONI, Paulo. Novíssimo Dicionário de Economia. São Paulo:
Editora Best Seller, 1999, p. 118/119.
[59] TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. 3. ed. rev.
atual. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 256.
[60] Discorrendo acerca da crise do liberalismo, EDVALDO BRITO observa, com
5
lucidez, que as configurações assumidas pelo Estado após a I Guerra Mundial são
fonte da “(...) reação contra o Estado do liberalismo econômico, determinada por
diversos fatos que em síntese podem ser exemplificados: no desmentido oposto
pelos fatos às premissas do liberalismo econômico; nos desequilíbrios contínuos
gerados pela livre concorrência, ao invés do equilíbrio automático da oferta e da
procura; a inexistência da garantia da justa renda, do justo preço, do justo lucro, do
justo salário diante da concentração de capitais e do capitalismo de grupos; e,
aproveitando-se das facilidades que lhes eram dadas pelo regime de iniciativa
privada, sem o devido controle por via de qualquer regulamentação, os fortes
oprimiam os fracos. Tudo isto resultou em se defender, em lugar da liberdade que
oprimia, a intervenção que libertaria.” (BRITO, Edvaldo. Reflexos jurídicos da
atuação do estado no domínio econômico: Desenvolvimento econômico. Bemestar social. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 19). A seu tempo, referindo-se ao processo
histórico de consagração dos direitos difusos, MÁRCIO MAFRA LEAL aduz que
“outro sério questionamento a respeito da preponderância da lógica do mercado
dizia respeito à visão de curto prazo na obtenção de resultados e de eficiência,
característica do interesse econômico, porém deletéria de outros valores que, em
longo prazo, acabariam por eliminar as vantagens econômicas já obtidas.” (. Ações
coletivas: História, teoria e prática. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998,
p. 99).
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[61] SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de Direito Constitucional. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 607. WALDO FAZZIO JÚNIOR, a seu tempo, observa
que: “A densificação da livre iniciativa só pode configurar-se em toda sua extensão
num mercado em que se observa a livre concorrência, até porque a liberdade de
atuação no mercado decorre do equilíbrio entre os que nele interagem.” (FAZZIO
JÚNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 99).
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[62] SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27. ed.
rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 795
[63] A respeito do alcance da expressão “trabalho”, leciona EDILTON MEIRELES:
“Quando o homem realiza uma atividade em que é considerada em si mesma e em
seu resultado (utilidade passível de apropriação por outrem), temos a atividadetrabalho” (A Constituição do trabalho: o trabalho na constituição da Alemanha,
Brasil, Espanha, França, Itália e Portugal. São Paulo: LTr, 2012, p. 22).
[64] Neste sentido obtempera JORGE LUIZ SOUTO MAIOR: “Assim, sem
trabalho o homem não se realiza e sem um sistema equilibrado de divisão do
trabalho a sociedade não se forma, ou tende à extinção. Os aspectos
econômicosque envolvem o trabalho, portanto, apesar de relevantes, perdem

sentido e deixam de ser importantes quando se imagina se imagina que o preço do
sucesso econômico possa ser a própria extinção da sociedade, com a desvalorização
do trabalho” (grifos no original) (O Direito do Trabalho como instrumento de
justiça social. São Paulo: LTr, 2000, p. 103).
[65] “O trabalho é, conforme a experiência, um valor moral aceito pelas
sociedades contemporâneas e possui em si dupla função: primeiro, é uma das
formas de se revelar e atingir o ideal de dignidade humana, além de promover a
inserção social; segundo, é elemento econômico indispensável, direta ou
indiretamente, para que haja crescimento” (BOCORNY, Leonar Raupp. A
valorização do trabalho humano do Estado Democrático de Direito. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, p. 71).
[66] “O valor trabalho, porém, acabou por se impor por conta da revolução
industrial. Isso porque, por razões aparentemente opostas, o novo sistema
econômico percebeu que era importante difundir a ideologia da valorização do
trabalho para obter a mão-de-obra necessária à produção da riqueza e, ao mesmo
tempo, percebeu mais tarde que era necessário que a classe trabalhadora se
tornasse consumidora da produção. O trabalho, então começa a ser enaltecido, seja,
inicialmente e de forma maquiavélica, para exploração do labor humano, seja, num
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segundo momento, para assegurar o mercado consumidor” (MEIRELES, Edilton. Op.
cit., p. 26).
[67] Precisamente por isso, GONZALO MAESTRO BUELGA considera a
Constituição do Trabalho como núcleo da Constituição material do Estado Social:
“En nuestra opinión, la constitución del trabajo, especialmente en el Estado social,
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viene determinada por este. Más aún, cuando el Estado social articula su definición
y actuación sobre la integración del conflicto social, la constitución del trabajo
constituye el núcleo de su constitución material” (La constitución del trabajo en
el Estado Social. Granada: Comares, 2002, p. 06).
[68] MEIRELES, Edilton. Op. cit., p. 19.
[69] Neste sentido: BARBAGELATA , Héctor-Hugo. O particularismo do
Direito do Trabalho. Revisão técnica Irany Ferrari. Tradução de Edilson Alkmin
Cunha. São Paulo: LTr, 1996, p. 18.
[70] Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
5

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
[71] Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale dellasocietà.
[72] Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.

149
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

www.conteudojuridico.com.br

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
[73] Art. 36.
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Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non
può rinunziarvi.
[74] Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
[75] Artigo 58.º - Direito ao trabalho
1. Todos têm direito ao trabalho.
2. Para assegurar o direito ao trabalho, incumbe ao Estado promover:
a)
A
execução
de
políticas
de
pleno
emprego;
b) A igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou género de trabalho e
condições para que não seja vedado ou limitado, em função do sexo, o acesso a
quaisquer
cargos,
trabalho
ou
categorias
profissionais;
c) A formação cultural e técnica e a valorização profissional dos trabalhadores.
[76] Artigo 59.º - Direitos dos trabalhadores
1. Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania,
território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito:
a) À retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade,
observando-se o princípio de que para trabalho igual salário igual, de forma a
garantir
uma
existência
condigna;
b) A organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a
facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da actividade profissional
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com
a
vida
familiar;
c) A prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde;
d) Ao repouso e aos lazeres, a um limite máximo da jornada de trabalho, ao
descanso
semanal
e
a
férias
periódicas
pagas;
e) À assistência material, quando involuntariamente se encontrem em situação de
desemprego;
f) A assistência e justa reparação, quando vítimas de acidente de trabalho ou de
doença profissional.
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2. Incumbe ao Estado assegurar as condições de trabalho, retribuição e
repouso a que os trabalhadores têm direito, nomeadamente:
a) O estabelecimento e a actualização do salário mínimo nacional, tendo em
conta, entre outros factores, as necessidades dos trabalhadores, o aumento do
custo de vida, o nível de desenvolvimento das forças produtivas, as exigências da
estabilidade económica e financeira e a acumulação para o desenvolvimento;
b) A fixação, a nível nacional, dos limites da duração do trabalho;
c) A especial protecção do trabalho das mulheres durante a gravidez e após o parto,
bem como do trabalho dos menores, dos diminuídos e dos que desempenhem
actividades particularmente violentas
ou em condições insalubres, tóxicas ou
5
perigosas;
d) O desenvolvimento sistemático de uma rede de centros de repouso e de férias,
em
cooperação
com
organizações
sociais;
e) A protecção das condições de trabalho e a garantia dos benefícios sociais dos
trabalhadores
emigrantes;
f) A protecção das condições de trabalho dos trabalhadores estudantes.
3. Os salários gozam de garantias especiais, nos termos da lei.
[77] Artículo 35

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la
libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que
en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
[78] Artículo 40

Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso
social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más
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equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera
especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
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Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la
formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el
trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada
laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
[79] Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:
(...)
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
[80] Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como
objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
[81] JOSÉ AFONSO DA SILVA sustenta que: “(...) embora capitalista, a ordem
econômica dá prioridade aos valores do trabalho humano sobre todos os demais
valores da economia de mercado.” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito
Constitucional Positivo. 27. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 788).
Conquanto tal afirmação revele importante reconhecimento doutrinário da especial
valorização que se deve destinar ao desenvolvimento das atividades laborais, não é
possível, para aqueles que adotam a noção de princípio proposta por ALEXY,
acompanhar a assertiva do autor brasileiro. Isto porque fazê-lo significaria admitir
a existência de uma relação de precedência incondicionada entre princípios, o que
frontalmente se contrapõe à idéia de princípios como normas que determinam que
algo deve ser realizado na maior medida possível, de acordo com as condições
fáticas e jurídicas do caso concreto. Não há princípios absolutos. Diante de
inevitáveis tensões entre princípios, o jurista deverá proceder ao sopesamento,
buscando a concordância prática entre eles e a máxima realização possível, no caso
particular, de cada um dos princípios colidentes. A relação de precedência entre
princípios é sempre relativa e dependente das peculiaridades do caso específico.
[82] SILVA NETO, Manoel Jorge. Direito Constitucional Econômico. São
Paulo: LTr, 2001, p. 96. No mesmo sentido, pondera EDILTON MEIRELES que “(...) é
através do trabalho que o homem se vê, exterioriza-se, realiza-se e se coloca diante
dos outros” (A Constituição do trabalho: o trabalho na constituição da
Alemanha, Brasil, Espanha, França, Itália e Portugal. São Paulo: LTr, 2012, p. 21).
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[83] MEIRELES, Edilton. Op. cit., p. 32.
[84] Ibidem, p. 32.
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[85] GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de
1988(Interpretação e crítica). 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 182.
Referindo-se ao sentido atribuído à valorização do trabalho humano, LEONARDO
BOCORNY afirma que “(...) o grande avanço do significado do conceito que se deu
no último século foi no sentido de se admitir o trabalho (e o trabalhador) como
principal agente de transformação da economia e meio de inserção social, por isso,
não pode ser excluído do debate relativo às mudanças das estruturas de uma
sociedade” (A valorização do trabalho humano do Estado Democrático de
Direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, p. 42).
[86] RODOLFO PAMPLONA FILHO leciona que o assédio moral consiste em
“uma conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade
psíquica do indivíduo, de forma reiterada, tendo por efeito a sensação de exclusão
do ambiente e do convívio social” (Noções conceituais sobre o assédio moral na
relação
de
emprego.
Disponível
em:
http://www.faculdadebaianadedireito.com/artigosCompleto.asp?artigos_codigo=2
5
1. Acesso em: 09/05/2012, p. 02).
[87] LOPEZ, Manuel Carlos Palomeque. Derechos fundamentales generales y

relacion laboral: los derechos laborales inespecíficos in El Modelo Social en la
Constitución Española de 1978. Antonio V. Sempere Navarro (Director). Madri:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003, p. 229.
[88] Obtempera EDILTON MEIRELES que esta conseqüência, de outra parte,
“decorreria do princípio da valorização do trabalho humano em sua vertente
impeditiva do retrocesso social, ao lado dos objetivos fundamentais da República
de construção de uma sociedade justa e solidária livre de desigualdades sociais e
da pobreza” (A Constituição do trabalho: o trabalho na constituição da
Alemanha, Brasil, Espanha, França, Itália e Portugal. São Paulo: LTr, 2012, p. 3334). O princípio da vedação ao retrocesso social, vale esclarecer, torna
“insusceptíveis de rebaixamento os níveis sociais já alcançados e protegidos pela
ordem jurídica, seja por meio de normas supervenientes, seja por intermédio de
interpretação restritiva” (REIS, Daniela Muradas. O princípio da vedação do
retrocesso jurídico e social no Direito Coletivo do Trabalho in Revista Síntese
Trabalhista e Previdenciária. São Paulo, v. 22, 2011, p. 84).
[89] CAMARGO, Ricardo Antônio Lucas. Ordem jurídico-econômica e
trabalho. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, p. 55-68.
153
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

www.conteudojuridico.com.br

[90] MEIRELES, Edilton. Op. cit., p. 118.
[91] Ibidem, p. 118.
[92] Art. 5º (omissis) XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;
[93] Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
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(...)
[94] Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores
decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por
meio dele defender.
[95] Ibidem, p. 118.
[96] Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos
específicos, nos termos da lei;
(...)
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério
de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de
admissão do trabalhador portador de deficiência;
XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou
entre os profissionais respectivos;
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
(...)
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VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
(...)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do
art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma
data e sem distinção de índices;
Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos,
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão
exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
aplicando-se como li-mite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e
no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder
Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder
5
Legislativo e o sub-sídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do Supremo Tri-bunal Federal, no âmbito do Poder
Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos
Procuradores e aos Defensores Públicos;
[97] Art. 7º (omissis) I - relação de emprego protegida contra despedida
arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá
indenização compensatória, dentre outros direitos;
[98] Art. 37. (omissis) I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei;
[99] Ibidem, p. 119.
[100] Ibidem, p. 119-120.
[101] Art. 8º (omissis) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas;
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[102] Art. 114 (omissis) § 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação
coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio
coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito,
respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as
convencionadas anteriormente.
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[103] Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação
declaratória de constitucionalidade:
(...)
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
[104] Ibidem, p. 120-125.
[105] Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
VIII - busca do pleno emprego;
[106] Art. 7º (omissis) XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
[107] Art. 7º(omissis) XXIV - aposentadoria;
[108] Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei,
com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e
trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento
e de transportes, levando em conta, especialmente:
(...)
VII - a eletrificação rural e irrigação;
VIII - a habitação para o trabalhador rural.
[109] Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
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(...)
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos
trabalhadores.
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[110] Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
[111] Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
5

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação
e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
(...)
§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas.
[112] Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
(...)
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
[113] Art. 7º (omissis) XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde
o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;
[114] Art. 7º (omissis) XII - salário-família pago em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda nos termos da lei;
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[115] Art. 7º (omissis) XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.
§ 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o
disposto no art. 7º, XXXIII;
[116] Art. 7º (omissis) XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a
salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;
Art. 227. (omissis) § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral
à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de
entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos
seguintes preceitos:
(...)
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as
pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de
integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e
serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as
formas de discriminação.
[117] Art. 7º (omissis) XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do
salário, com a duração de cento e vinte dias;
[118] Art. 7º (omissis) XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio
de normas de saúde, higiene e segurança;
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos
termos da lei:
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(...)
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de
saúde do trabalhador;
(...)
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do
trabalho.
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[119] Ibidem, p. 125.
[120] Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo,
aeronáutico, espacial e do trabalho;
[121] Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores
nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.
5
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O USO DAS TECNOLOGIAS E OS IMPACTOS NOS TRIBUNAIS: A NOVA
ESTÉTICA DA DECISÃO
DANIELA TAMAIO LOPES: Mestranda em
Filosofia do Direito pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo - PUC/SP Coordenadora da Comissão de Prerrogativas
da OAB/SP - Especialista em Processo Penal
pela Escola Paulista a Magistratura - EPM Pesquisadora convidada do GEDECOMP Grupo de Estudos em Direito e Computação
junto ao UNASP - Centro Universitário
Adventista de São Paulo.
RESUMO: Quando do ato de julgar o magistrado se vale de todo seu conhecimento
jurídico e também de suas impressões pessoais que são fruto da experiência . Ao
julgar subtende-se que todos os sentidos foram utilizados para colher a mais
correta impressão sobre o caso. Contudo, a mineração de dados chega com força
para a utilização de dados que outrora sequer eram analisados pelos Tribunais e
por outro lado o juiz tem o dever de fundamentar suas decisões, cuja sensibilidade
estética é inerente da atividade de julgar. Surge a questão se o tribunal do futuro,
as tecnologias desenvolvidas retirarão dos julgadores a sensibilidade do ato de
julgar.
PALAVRA CHAVE: Estética. Fundamentação das Decisões. Mineração de Dados
ABSTRACT: When judging the magistrate uses all his legal knowledge and also his
personal impressions that are the result of experience. In judging it is subtended
that all the senses were used to collect the most correct impression on the case.
However, the data mining comes with force for the use of data that was not even
analyzed by the Courts and on the other hand the judge has the duty to base its
decisions, whose aesthetic sensibility is inherent in the activity of judging. The
question arises whether the court of the future, the developed technologies will
withdraw from the judges the sensitivity of the act of judging.
KEYWORD: Aesthetics. Justification of decisions . Data Mining
SUMÁRIO: Introdução 1. Origem e utilização do termo “Estética”; 2. Análise do
artigo 489 do Código de Processo Civil e data mining; 3. Caso Prático – Ferramenta
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Radar; 4. Confronto com o parágrafo 1º do artigo 489 do Novo Código de Processo
Civil. 5. Considerações Finais

Introdução
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1. Origem e utilização do termo “Estética”
Considerando o tema: “O uso das tecnologias e os impactos nos tribunais
– A nova estética da decisão”, nos direciona, de início, a análise do termo estética
que, “do grego aisthesis ou aestesis, [...] [que] significa a capacidade de sentir o
mundo, compreendê-lo pelos sentidos, é o exercício das sensações” (ALMEIDA,
2015, p. 134), também conhecido como filosofia do belo. Na sua origem a palavra
estética indica a teoria do conhecimento sensível (estesiologia), conforme Duarte
(2001 p.13) que afirma ser: “capacidade do ser humano de sentir a si próprio e ao
mundo num todo integrado”.
Partindo da premissa que o ato judicial de julgar é um ato realizado pelo
ser humano, Hillman (1993, p.17) leciona que aisthesis significa na origem: “inspirar
ou conduzir o mundo para dentro. A aisthesis trata da relação com o mundo.”, o
5
que para o direito faz todo sentido quando o magistrado analisa um caso, porque
realmente conduz o mundo para dentro de si, externando ao final seu
posicionamento.
Calamandrei in “Eles, os juízes, vistos por um advogado”, às fls.359,
lecionou nesse sentido:
“Justiça não quer dizer insensibilidade, que o
juiz, para ser justo, nem por isso deve ser
impiedoso. Justiça quer dizer compreensão, mas o
caminho mais direto para compreender os
homens é aproximar-se deles com o
sentimento” (g.n).
Segundo Bayer (1978, p.180) Alexander Baumgartem foi o primeiro a
criar uma doutrina de beleza, separando o belo e criando uma ciência para a
estética. De modo que essa expressão “estética” foi introduzida no vocabulário
filosófico em 1750, com esse viés de ciência a fundar a estética com o fito de estudar
o belo.
Assim nada mais sugestivo para o tema a expressão “estética” porque a
estesiologia se dedicada à ciência da sensibilidade e dos sentidos e nossos
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julgadores, o trabalho dos juízes, perpassa por uma constante sensibilidade dos
elementos de prova e das declarações das partes envolvidas.
Merece gizar que o tema estética foi tratado com Sócrates, Kant, Platão,
dentre outros, o que não é objetivo desse artigo analisar o pensamentos destes
pensadores, mas sim, ter trazido a informação de que outros já se debruçaram sobre
o tema.
Segundo Kirchof, Baumgarten não define a estética como a ciência da
arte ou do belo e sim como a ciência do conhecimento sensível (KIRCHOF, 2003, p.
21). Essa sensibilidade, o conhecimento do sensível, pode ser identificada no
momento da sentença judicial, onde Piero Calamandrei in “Eles, os juízes, vistos por
um advogado”, trata da clareza da sentença judicial: dizer o direito a partir dos fatos.
(Folhas 171) e ele continua:
“A fundamentação das sentenças é
certamente
uma
grande
garantia
de
justiça, quando
consegue
reproduzir
exatamente, como num esboço topográfico, o
itinerário lógico que o juiz percorreu para
chegar à sua conclusão. Nesse caso, se a
conclusão estiver errada, poder-se-á descobrir
facilmente, através da fundamentação, em que
etapa do seu caminho
rumo”. (folhas 175). (g.n.)

o

juiz

perdeu

o

Esse esboço topográfico, esse itinerário, é fruto da sensibilidade
(estética) inerente da nobre atividade de julgar, de modo que surge a seguinte
questão: O uso das tecnologias retirarão dos julgadores a sensibilidade do ato
de julgar?
2. Análise do artigo 489 do Código de Processo Civil e data mining
Preliminarmente, necessário fazermos uma leitura do artigo 489 do Novo
Código de Processo Civil, o qual elenca os elementos essenciais de uma sentença:
“I - o relatório, que conterá os nomes das
partes, a identificação do caso, com a sua do
pedido e da contestação, e o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do
processo;
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II - os fundamentos, em que o juiz analisará
as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as
questões principais que as partes lhe
submeterem.” (g.n.)
Podemos constatar que o Novo Código de Processo Civil, não trouxe
qualquer inovação quanto aos elementos de uma sentença, visto que mantidos o
relatório, os fundamentos e o dispositivo.
Por outro lado, insta verificarmos no contexto do tema desse artigo, se
o uso das tecnologias retirarão dos juízes a sensibilidade de julgar, se o que consta
no parágrafo 1º do artigo 489, pode sofrer ingerência das novas experiências
tecnológicas, experiências estas identificadas como avanços para o tribunal do
futuro, in verbis:
“§ 1o Não se considera fundamentada
qualquer
decisão
judicial,
seja
ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à
paráfrase de ato normativo, sem explicar sua
relação com a causa ou a questão decidida;

5

II empregar
conceitos
jurídicos
indeterminados, sem explicar o motivo concreto de
sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a
justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou
enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que
o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte,
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sem demonstrar a existência de distinção no caso
em
julgamento
ou
a
superação
do
entendimento.”(g.n.)
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Algumas considerações sobre os incisos acima merecem destaque,
porquanto surge a preocupação se o data mining é capaz de cumprir para com as
exigências legais acima expostas e tornar o judiciário mais eficiente, sem alterarmos
a estética, a sensibilidade das decisões que é uma questão puramente humana.
A definição de Data Mining encontramos em Usama Fayyad (Fayyad et
al. 1996):
"...o processo não - trivial de identificar, em
dados, padrões válidos, novos, potencialmente
úteis e ultimamente compreensíveis" (g.n.)
É sabido que o data mining é apenas um dos passos dados no processo
de mineração de dados (KDD –knowledge Discovery in Databases) e visa descobrir
conexões escondidas e prever tendências futuras de uma longa história, onde, por
exemplo, já é possível prever índices de sucesso no ganho de causas, partindo da
recorrência dos temas levados aos tribunais.
E também não podemos deixar de gizar que a base da mineração de
dados compreende três disciplinas científicas entrelaçadas que existem há
tempos: estatística (o estudo numérico das relações entre dados), inteligência
artificial (inteligência exibida por softwares e/ou máquinas, que se assemelha à
humana) e machine learning (algoritmos que podem aprender com dados para
realizar previsões).
Assim, a tecnologia de mineração de dados continua evoluindo para
acompanhar o potencial ilimitado do big data, porquanto os Tribunais estão
acumulando um grande volume de dados, tanto estruturados como não
estruturados, e o Tribunal do Futuro se volta à organização destes dados, onde não
é importante a quantidade de dados, mas o que será feito com estes dados, para
que por meio desta estruturação, ocorram insights que levarão a melhores ações e
decisões.
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O que corrobora a definição, em Hand et al. ,que: "Mineração de Dados
é a análise de grandes conjuntos de dados a fim de encontrar
relacionamentos inesperados e de resumir os dados de uma forma que eles
sejam tanto úteis quanto compreensíveis ao dono dos dados". (g.n.)
3.

Caso Prático – Ferramenta Radar

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

A utilidade e a compreensão dos dados, bem como, o encontro de
relacionamentos inesperados (insights) se resumem de forma prática, na sessão
inédita da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que julgou,
com apenas um click no computador, um total de 280 processos, conforme acesso
ao site do TJMG.
Em menos de um segundo, todos os processos foram julgados, tendo a
sessão sido presidida pela desembargadora Ângela Rodrigues, que acionou a
plataforma digital que continha os votos dos integrantes da Câmara e o 1º vicepresidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Afrânio
Vilela, afirmou:
“Belo Horizonte foi palco de uma das sessões
5
mais importante do Poder Judiciário de todos os
tempos. Trata-se de um grande salto em direção
ao futuro” (g.n.)
Segundo consta, esse julgamento somente foi concluído, de forma
célere, devido à ferramenta Radar, que identificou e separou recursos com idênticos
pedidos, o que corrobora com o que falamos acima, sobre a necessidade de saber
o que fazer com a quantidade de dados, os quais foram estruturados e com estes
dados, os relatores elaboram o voto padrão a partir de teses fixadas pelos Tribunais
Superiores e pelo próprio Tribunal de Justiça mineiro.
Para o presidente do TJMG, desembargador Nelson Missias de Morais,
os avanços na tecnologia de informação, fazem parte do planejamento estratégico
do Tribunal e são prioridade da atual gestão, com o objetivo de tornar os
julgamentos mais céleres, beneficiando o cidadão:
“Até meados do próximo ano, todos os
processos em Minas já estarão tramitando por
meio eletrônico, tornando mais ágeis as decisões
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e proporcionando enorme economia de recursos
para o Tribunal” (g.n.).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Conforme pesquisado, o desenvolvimento se deu pela utilização da
tecnologia da informação e vertentes da inteligência artificial, onde foi possível criar
a ferramenta Radar, que identifica e separa recursos com pedidos similares.
Os temas destes processos trataram da legitimidade do Ministério
Público para pleitear remédios e tratamento para beneficiários individualizados
(Súmula 766 do STJ) e efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em
desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal (Súmula 916 do STF).
É de muita relevância conhecer qual tema de processo que foi utilizado
pelo Radar, porquanto não estamos falando em processos em fase de
conhecimento, análise de provas, testemunhos, depoimentos pessoais das partes,
ou seja, trata-se de feitos já julgados em primeira instância, havendo um
posicionamento solidificado pelo Tribunal e Tribunais Superiores sobre os referidos
temas.
Ainda, conforme informado no site, merece destaque que a ferramenta
separa os recursos, é montado um padrão de voto que contempla matéria já
decidida pelos Tribunais Superiores, ou pelo Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR), processo que trata de um assunto abordado em inúmeros outros
processos. Assim, depois que o incidente é julgado, a mesma decisão deve ser
aplicada a todas as outras ações judiciais do mesmo teor.
Este padrão de voto, em hipótese alguma retirou do julgador o ato de
julgar, visto que o voto foi preparado pelos Desembargadores, e ainda, foi
verificado que o julgador tem a possibilidade de fazer alterações e imprimir seu
traço pessoal ao texto e com estas alterações/correções, a máquina identifica os
recursos iguais e procede o julgamento em conjunto em questões de segundos.
Conforme informado pela assessoria de imprensa do próprio tribunal,
são 5,5 milhões de processos indexados nessa plataforma e o magistrado poderá
verificar casos repetitivos no acervo da comarca e agrupá-los e julgá-los
conjuntamente por meio de uma decisão paradigma.
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4. Confronto com o parágrafo 1º do artigo 489 do Novo Código de
Processo Civil
Com esta experiência tecnológica e prática, voltemos a análise dos
incisos I –VI do parágrafo 1º do artigo 489 do Novo Código de Processo Civil, para
fins de verificarmos pela dicção do próprio artigo se é possível que uma máquina
cumpra o comando legal.
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O inciso I exige a explicação por parte do julgador de como ele fez a
interpretação da norma jurídica aplicável ao caso concreto e a correlação entre elas
e os fatos da causa, o inciso II veda a utilização de conceitos vagos e
indeterminados, porquanto conceitos vagos pode abarcar uma gama de outras
situações concretas e não sendo a do próprio caso em si.
Já o inciso III, veda que o julgador profira decisão padrão: “Estando
presentes os pressupostos Legais...”, deve justificar de forma clara e precisa sua
decisão e o inciso IV exige que todos os argumentos deduzidos no processo devem
ser enfrentados e confrontados com o caso, legislação e a conclusão do julgado.
5
Principalmente quando o Juiz somente utiliza de provas de justifiquem sua
conclusão, desprezando as demais pela simples seleção sem qualquer critério
lógico.
No inciso V, o julgador deve demonstrar a semelhança do caso sub
judiceao precedente ou súmula a ser utilizada e no inciso VI, o magistrado não pode
deixar de seguir a súmula, jurisprudência o precedente invocado pela parte, se não
demonstrar a distinção ou superação por não querer se utilizar dela em seu
argumento.
5. Considerações finais
A fundamentação mais acurada, que apareceu com o Novo CPC,
somente reforça o Princípio da Fundamentação, que já existia, e para o tema “Nova
estética da Decisão”, nos apresenta o quadro de que novas tecnologias em
hipótese alguma deverão surgir para substituir os julgadores.
Pelo contrário, ao enxergar as novas tecnologias como uma nova
ferramenta de trabalho, os julgadores terão melhores condições de pesquisas,
acesso a banco de dados e utilização destas informações de forma mais eficiente,
contribuindo para a efetividade do direito. Por outro lado, se a nova tecnologia
vier pensada com o intuito de retirar do julgador o ato de julgar, evidentemente,
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estaremos a lançar por terra os princípios da segurança jurídica e da
fundamentação, o que acredito não ser esse o objetivo das novas tecnologias
voltadas ao direito.
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RESUMO: Versa o presente trabalho acerca do instituto da responsabilidade civil
pela perda de uma chance, cuja ocorrência se dá quando estava em curso um
processo aleatório que poderia conduzir um indivíduo a uma vantagem futura,
porém, em decorrência do ato ilícito do ofensor, esse processo aleatório é
interrompido, frustrando a chance de obtenção do resultado final. Diante desta
situação há dificuldade em estabelecer o nexo causal entre a conduta lesiva e a
perda da vantagem esperada, uma vez que, mesmo inocorrente o ilícito, não se
pode afirmar com segurança que a chance se concretizaria. Não obstante, é
inegável que existia, dentro do patrimônio jurídico da vítima, uma chance de vitória
que, sendo séria e real, poderia constituir um bem jurídico independente do
resultado final e, portanto, passível de reparação. Uma vez exposta a problemática,
buscou-se demonstrar que a 5reparabilidade das chances perdidas satisfaz os
requisitos do liame de causalidade e da ocorrência de dano ressarcível, tradicionais
da responsabilidade civil. Explorando-se o tema sob um enfoque científico e atento
para a legislação pátria vigente, procura-se aclarar os fundamentos da
responsabilidade civil pelas chances perdidas, fixar critérios razoáveis para a
quantificação do dano e expor os motivos de sua aceitação frente ao ordenamento
jurídico brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: Direito Civil. Responsabilidade Civil. Perda de uma chance.
Nexo causal. Dano autônomo.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. A RECEPÇÃO DA TEORIA. 3. A CARACTERIZAÇÃO
DO DANO. 4. MODALIDADES DE PERDA DE CHANCE. 5. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO
Não raro ocorrem, na vida em sociedade, situações nas quais, em decorrência
de um ato ilícito, uma pessoa perde a oportunidade de obter uma vantagem ou de
evitar um prejuízo. Fala-se, então, de responsabilidade civil pela perda de uma
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chance, uma vez que estava em curso um processo que poderia resultar em um
benefício para a vítima, mas que foi interrompido pelo comportamento antijurídico
do ofensor.
Em que pese seja razoavelmente tranquilo o entendimento de que a chance
séria e real perdida em decorrência de ilícito deva ser reparada, a grande
problemática que se apresenta é justamente a caracterização daquilo que seria
verdadeiramente uma “chance indenizável”. Encontrar a fronteira tênue entre o
lucro cessante, a chance perdida indenizável e o dano meramente hipotético não é
tarefa fácil e tem atormentado tanto os doutrinadores quanto os magistrados.
Essa dificuldade se apresenta como decorrência natural da circunstância de
que, uma vez tendo sido interrompido o processo que poderia resultar em uma
vantagem para a vítima, nunca se poderá afirmar ao certo que o resultado
efetivamente se produziria no mundo dos fatos.
Foi justamente essa álea, inerente ao próprio conceito de chance (ou
oportunidade), por muito tempo, o grande óbice para que se reconhecesse o direito
à indenização para o lesado.
Com efeito, dentre os requisitos essenciais para a exsurgência da
responsabilidade civil, ao lado da ilicitude do ato e do nexo de causalidade,
encontra-se, obviamente, o dano. Este poderá ser presente ou futuro, porém, em
ambos os casos deverá ser certo.
Destarte, ao se encarar a exigência de certeza do dano sob a perspectiva do
resultado final, ter-se-ia sérios problemas para sustentar a indenizabilidade da
chance perdida.
Tome-se como exemplo o advogado que perde o prazo para interpor recurso
de apelação contra sentença desfavorável aos interesses de seu constituinte. Se a
ação indenizatória, movida posteriormente contra o causídico negligente, tiver
como pedido toda a vantagem que se poderia obter com o provimento recursal,
com causa de pedir fundada no lucro cessante, inevitavelmente chegar-se-ia a uma
sentença de improcedência. Não há como se afirmar, com certeza, que a apelação
seria provida; a vantagem esperada com o êxito na ação não pode ser considerada,
uma vez perdida, como dano certo.
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A solução da questão encontra-se em dar enfoque, não ao resultado final, mas
à chance em si considerada, como bem jurídico autônomo e de expressão
patrimonial. Ao se analisar a situação sob a perspectiva da vítima, que contava com
uma chance de acréscimo patrimonial, uma oportunidade que, por si só, já integrava
o seu patrimônio jurídico e que dele foi tolhido pelo ato ilícito do ofensor, superase a questão da certeza do dano. Vale dizer: indeniza-se não pela perda do
resultado final incerto, mas sim pela perda da oportunidade de transformar aquela
possibilidade/probabilidade em realidade.
Superada a questão de identificar o objeto do dano, qual seja, a chance como
bem jurídico por si só considerada, o estudioso do Direito depara-se com
questionamentos de difícil resposta. Qual seria o critério para se aferir que uma
chance é séria o suficiente para ser relevante para o ordenamento jurídico e,
portanto, indenizável caso perdida em virtude de um ilícito? Vencida a etapa de
identificar
a
chance
indenizável,
como,
subsequentemente,
fixar
o quantum indenizatório?
Essas e outras perguntas correlatas
ainda carecem de um enfrentamento mais
5
seguro e científico tanto na doutrina quanto, especialmente, na jurisprudência
brasileira. Longe de ter a pretensão de resolver o tema, o presente trabalho procura
expor a problemática e manter aceso o debate.
No texto que segue, procurou-se expor, de forma sucinta, a origem do
instituto, bem como situá-lo no ordenamento jurídico pátrio, a luz do atual Código
Civil.
2. A RECEPÇÃO DA TEORIA
A teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance tem origem na
França, onde o tema é amplamente debatido pela doutrina e pela jurisprudência.
Nesse país, a responsabilidade civil funda-se na cláusula geral prevista no art. 1382
de seu Code Civil, que preceitua: “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à

autrui um dommage, obliege celui par La faute duqueil Il est arrivé, à Le réparer”.
Tal dispositivo é ampliativo, abarcando um conceito de dano mais vasto
possível, o que justifica a inclusão da chance perdida dentre os danos reparáveis.
Demonstrar-se-á, mais adiante, que o mesmo ocorre no caso do ordenamento
brasileiro.
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Outro país europeu que possui cláusula geral ampla de responsabilidade civil
é a Itália, no art. 2043 do seu Codice Civile, in verbis: “qualuque fatto doloso o

colposo, Che cagiona ad altri um danno ingiusto, obliga colui Che ha comesso Il
fatto a risarcire Il danno”. A abrangência do dispositivo alberga a indenizabilidade
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da chance perdida, o que permitiu a recepção da teoria francesa.
Em ambos os países europeus supracitados, a discussão doutrinária e
jurisprudencial acerca da possibilidade de reparação das chances perdidas em
decorrência de ato ilícito ocupa espaço significativo no debate jurídico. Em
contrapartida, no Brasil, essa responsabilidade é pouco conhecida e debatida; os
advogados raramente a invocam e, quando a fazem, ainda mais dificilmente os
julgadores a reconhecem. A justificativa, invariavelmente, repousa na pretensa
incerteza do dano.
Com efeito, o jurista que pretender aprofundar-se no estudo da
responsabilidade civil pela perda de uma chance no Brasil encontrará dificuldade
em decorrência dessa escassa produção doutrinária específica sobre o assunto.
Surpreendentemente, apenas os autores Sérgio Savi, Rafael Peteffi da Silva e
Sérgio Novais dedicaram, cada qual, uma obra específica para tratar do tema. Os
demais civilistas pátrios limitam-se a dedicar breves tópicos (quando efetivamente
os há) em suas obras sobre responsabilidade civil para tratar do tema, sempre de
forma superficial.
A jurisprudência brasileira, por sua vez, vem, gradativamente, recepcionando
a responsabilização civil pela chance perdida, ainda que se observem dificuldades
para estabelecer critérios seguros para aferição daquilo que seria uma “chance
indenizável” e para a fixação do quantum indenizatório. Além disso, não raro
acontece – isso mais na primeira instância e no âmbito dos tribunais estaduais do
que no STJ – de o magistrado negar o pleito indenizatório calcado na ultrapassada
ideia de que a chance representa dano incerto.
Tal confusão, contudo, não é exclusiva de alguns juízes: também se deve
estender a “culpa” a alguns advogados desavisados, que baseiam seu pedido
indenizatório no instituto dos lucros cessante, quando se trata nitidamente de
perda de uma chance, o que leva inexoravelmente à improcedência da ação.

172
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

www.conteudojuridico.com.br

3. CARACTERIZAÇÃO DO DANO
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Consoante já se procurou aclarar logo na introdução, o operador do direito,
ao se deparar com o instituto da perda de uma chance deve partir de uma premissa
básica, qual seja: o dano que se busca reparar não consiste no resultado final, na
vantagem possível ou provável que restou impossibilitada pelo ilícito, porque aqui,
naturalmente, o dano é incerto, pois a álea está ínsita ao próprio conceito de chance
(ou oportunidade). O dano é consistente, portanto, na própria chance, considerada
um bem jurídico em si mesmo. Posto em outras palavras: o patrimônio jurídico do
indivíduo contava com uma chance, uma oportunidade de obter uma vantagem
futura ou de evitar um prejuízo a porvir e tal chance foi eliminada desse patrimônio
jurídico em decorrência de um ilícito perpetrado pelo ofensor.
Assim, v.g., no caso clássico do advogado que perde o prazo recursal para
apelar contra decisão desfavorável a seu cliente, este demandará aquele, em sede
de ação indenizatória, não pelo valor total correspondente ao que ele obteria em
caso de provimento de seu recurso pelo tribunal, mas pela chance de ver seu pleito
ser reexaminado pela segunda instância.
5
Para que o juiz da ação indenizatória possa aferir se a chance do
demandante, no processo anterior em que foi sucumbente (no qual seu advogado
atou negligentemente), era realmente séria e, portanto, passível de indenização,
deverá adentrar no mérito da ação anterior e averiguar quais eram as reais
probabilidades de sucesso de um recurso de apelação, caso tivesse sido interposto
tempestivamente.
Caso chegue à conclusão de que, uma vez interposta a apelação dentro do
prazo, o recurso seria necessariamente provido – em decorrência de ter havido um
erro crasso do magistrado de primeiro grau, por exemplo – o advogado negligente
deverá ressarcir toda a vantagem patrimonial correspondente à vitória de seu
cliente, descaracterizando-se a perda de uma chance.
De outra sorte, caso esse mesmo julgador da ação indenizatória verifique, no
caso concreto, que, a despeito da interposição ou não do apelo, o destino
inarredável da ação seria a improcedência – em razão de a sentença de primeiro
grau estar em perfeita sintonia com súmula vinculante do Supremo Tribunal
Federal, por exemplo – o advogado ficaria desincumbido do dever de indenizar, não
sendo caracterizada a chance indenizável.
173
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

Ocorre, porém, que existe uma vasta zona intermediária entre essas duas
situações limites, expostas nos parágrafos anteriores, onde não se pode afirmar ao
certo nem que o recurso seria provido, nem que ocorreria o desprovimento. Esse é
exatamente o campo de atuação da teoria da responsabilidade civil pela perda de
uma chance. São essas as situações nas quais o juiz da ação indenizatória proposta
contra o advogado negligente deverá analisar o processo anterior a fim de
averiguar se a chance perdida pela vítima era séria o suficiente para gerar direito à
indenização. Em caso afirmativo, o montante condenatório será sempre inferior ao
valor do resultado final (caso o recurso fosse provido).
Para a fixação desse quantum, infelizmente faltam critérios objetivos e cem
por cento seguros. Pode-se afirmar, não obstante, que quanto maior for o grau de
probabilidade de que a chance se concretize, maior será o montante indenizatório.
Esse mesmo raciocínio - de gradação da probabilidade e seu reflexo no valor da
indenização - aplica-se não apenas para os casos de responsabilidade do advogado,
mas para todos os demais casos de responsabilidade civil por chances perdidas.
Percebe-se, portanto, que, da mesma forma como ocorre na seara da
responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, não se escapa do arbitramento
do valor indenizatório pelo juiz. Tal arbitramento, contudo, deverá ser pautado pela
prudência, pela razoabilidade e pela proporcionalidade. Além disso, terá sempre
como baliza a proporção entre a probabilidade de se concretizar a chance e o
montante indenizatório, e igualmente, como limite máximo – que não deverá ser
atingido, para que não se descaracterize a chance – o valor do benefício final que
poderia ter ocorrido, não fosse o ilícito.
4. MODALIDADES DE PERDA DE CHANCE
Classificam-se as chances perdidas em três categorias, quais sejam: A) a
perda da chance de se obter uma vantagem futura, B) a perda da chance de evitar
um prejuízo já ocorrido e C) perda de uma chance por falta de informação.
A primeira e mais recorrente das modalidades é a perda de uma chance de
obter uma vantagem futura (A), também conhecida como “perda de chance
clássica”. Aqui, está-se diante de uma série ordenada de acontecimentos que teria
a probabilidade ou possibilidade de conduzir a uma vantagem futura, que era
razoavelmente esperada. Com o advento do ato ilícito do ofensor, a vítima viu esse
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processo benéfico, outrora em curso, interrompido, sem que se possa afirmar ao
certo se o evento vantajoso ocorreria.
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A título de exemplo, poderíamos imaginar situações as seguintes situações
hipotéticas: um indivíduo pretensamente faz jus a uma indenização, mas se vê
privado da oportunidade de tentar obtê-la porque o advogado por ele contratado
deixa correr o prazo prescricional antes de ingressar com a ação; um candidato
aprovado nas três primeiras etapas de um concurso público fica impedido de
realizar a quarta e última etapa porque, em seu percurso para o local da prova, tem
seu carro abalroado por um motorista embriagado; um casal está prestes a fechar
um bom negócio de venda de um imóvel de sua propriedade por um valor acima
do de mercado, porém o comprador, na última hora, é dissuadido do negócio por
um terceiro que dolosamente faz considerações depreciativas e inverídicas sobre o
imóvel.
Como submodalidades da perda de chance clássica (de obter um benefício
futuro), além da perda da chance de se realizar um benefício futuro, tem-se a perda
de chance de se evitar um prejuízo
5 futuro. Trata-se, à evidência, do verso e anverso
de uma mesma moeda, visto que no primeiro caso há frustração da chance de
lucrar, ao passo que, no segundo, a frustração da chance de evitar prejuízo.
A fim de elucidar claramente a diferença entre as referidas submodalidades
da perda de chance clássica, é de extrema utilidade o caso clássico, reiteradamente
ilustrado pela doutrina, do advogado que perde o para interposição de recurso de
apelação contra sentença desfavorável aos interesses de seu constituinte. Caso este
tenha sido autor da ação que foi, por sentença, julgada improcedente, tendo
ocorrido o trânsito em julgado em decorrência da desídia do causídico, está-se
diante da primeira submodalidade, a perda da oportunidade de obter uma
vantagem futura.
De outra banda, fosse o cliente do malfadado advogado réu na ação cuja
procedência transitou em julgado por culpa de seu procurador, estar-se-ia diante
da segunda modalidade, a de perda da oportunidade de se evitar um prejuízo
futuro.
Tanto no primeiro caso quanto no segundo, jamais se poderá afirmar, com
absoluta certeza – salvo raríssimas exceções – que ocorreria a reforma da sentença
de primeiro grau. Não obstante, não há dúvida de que ocorreu um prejuízo para o
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indivíduo que não teve sequer a oportunidade de ver seu pleito analisado pela
instância superior. Destarte, não o benefício final, mas a chance por si só, entendida
como um bem jurídico bastante em si, quando revestir-se de possibilidade
relevante, de robustez, deverá ser indenizada pelo advogado negligente.
Diante do exemplo exposto reiteradamente, fica intuitivo que a procedência
da ação reparatória movida em face do advogado dependerá de uma análise dos
autos do processo no qual o prazo foi perdido, a fim de perquirir as reais
possibilidades de sucesso do ex-cliente naquela demanda.
Percebe-se que a responsabilidade civil pela perda de uma chance envolve
sempre um juízo prognóstico, no intuito de, na medida do possível, avaliar a grau
de probabilidade da chance perdida. A doutrina, nacional e estrangeira, costuma
usar os termos chance “real” e “séria”, conceitos jurídicos indeterminados, que
revelam a dificuldade que se apresenta no enfrentamento do tema.
Em que pese se reconheça que o arbitramento do valor da chance perdida
não seja tarefa fácil nem automática, essa mesma dificuldade apresenta-se nos
casos de arbitramento de indenizações por danos morais, não constituindo,
evidentemente, óbice para que se reparem os danos extrapatrimoniais sofridos,
apenas reclamando prudência e proporcionalidade na sua fixação. O mesmo deve
ocorrer com a fixação do quantum indenizatório no caso de chances perdidas,
levando-se em consideração o grau de probabilidade de a chance se concretizar,
jamais podendo atingir-se o patamar de 100% (cem por cento) pois, em tal caso,
não se cuidaria de chance, mas de certeza do resultado final.
A segunda modalidade de perda de chance, ao lado daquela clássica, é
a perda da chance de evitar um prejuízo efetivamente ocorrido (B). Consubstanciase na situação em que estava em curso um processo que acabou por acarretar um
dano, o qual poderia ter sido evitado pela atuação de um responsável, do qual se
poderia exigir tal atuação.
Mais uma vez, nada garante que, tendo sido adotada a conduta exigível do
responsável,
o
dano
não
se
produziria.
Apenas
existe
uma
possibilidade/probabilidade de que, caso fosse adotada tal conduta, o dano não
chegaria a se produzir.
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Em contraposição à perda de uma chance clássica, na qual a chance diz
respeito a algo que poderia vir a acontecer no futuro, nesta outra modalidade a
chance é relativa a algo que poderia ter sido feito no passado, para que se pudesse
evitar o dano já constatado.
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Rafael Peteffi da Silva, em sua excelente dissertação de mestrado[1], traz-nos
um exemplo julgado pela Corte de Cassação francesa. Cuida-se de um
estabelecimento comercial o qual possuía um sistema de alarme que não funcionou
durante um assalto. O tribunal entendeu que o assalto “poderia ter ocorrido mesmo
que o alarme funcionasse de maneira conveniente”, porém condenou a empresa
responsável pelo alarme antifurto, não pela ocorrência do assalto, mas pela perda
de chance de poder ter evitado o assalto.
Um dos campos mais férteis para a modalidade de perda de uma chance que
ora se estuda é o da responsabilidade médica. Os franceses falam em “ perte de
cahnces de guérison ou de survie” (perda de chances de cura ou de sobrevida), nas
situações em que não se consegue afirmar ao certo se se a morte do paciente foi
ocasionada pelo agravamento 5da doença ou se por culpa do médico. Como
exemplo, poderíamos imaginar o caso em que, por um erro no diagnóstico
perpetrado pelo médico, o paciente acabou vindo a óbito. Não há como afirmar
que, caso o diagnóstico tivesse sido perfeito, o paciente sobreviveria à doença, mas
houve uma perda da chance de combater, da melhor forma, a doença.
A extensão, por parte da jurisprudência francesa, da teoria clássica da
responsabilidade por perda de uma chance aos casos de danos efetivamente
ocorridos gerou grande debate doutrinário na França, em especial no que respeita
à referida perda de chance de cura. Houve quem enaltecesse a criação
jurisprudencial, encarada como um avança. De outro lado, houve severas críticas às
decisões que indenizaram a chance de cura perdida, feitas por significativa parte da
doutrina. Aqueles contrários a essa extensão sustentavam que seria impossível falar
em perda de uma chance, pois esta pressupõe a prova do nexo de causalidade entre
a conduta e o dano. O problema se resolveria, portanto, na responsabilidade civil
convencional, pairando o cerne da discussão sobre a prova do nexo de causalidade,
sem a prova do qual o réu deve ser absolvido por ser o dano incerto.
Contrário a esse entendimento, Fernando Noronha a ele tece interessante
crítica, a qual se transcreve:
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“[...] Como se vê, para todos estes autores valeria, nesta matéria, a
regra do “ou tudo, ou nada”: ou se prova que a falha terapêutica
contribuiu efetivamente para o dano, e o médico será responsável, e pela
integralidade dela, ou não se faz prova cabal dessa relação de causa e
efeito, e ele não responderá por nada.
Não nos parece que seja a melhor solução. Cremos que são apenas
parcialmente procedentes as críticas à extensão da teoria clássica aos
casos de perda da chance de evitar que outrem sofresse um prejuízo. Se
fossem inteiramente válidas, procederiam também contra a teoria
clássica, porque também nela se poderia ver “um instrumento de
equidade que permite ao juiz ter um gesto em favor da vítima, todas as
vezes que uma incerteza sobre o nexo de causalidade interdita uma
reparação integral [...]”.[2]
Mostra-se perfeitamente coerente o entendimento esposado pelo
supracitado autor. Com efeito, o problema central reside em saber se o médico
deverá indenizar quando houver prescrito uma terapêutica inadequada, havendo
agravamento do quadro do paciente, sem, contudo, haver certeza de que tal
agravamento foi fruto do erro médico ou da própria evolução da doença.
Caso se conhecesse a causa que deu origem ao agravamento do estado do
paciente, não haveria problemas maiores: fosse o erro do médico, este seria
inteiramente responsável; fosse o decurso natural dos acontecimentos (seja pela
evolução normal da doença, que sobrepuja o tratamento, seja em decorrência do
próprio tratamento, nos casos em que é o recomendado, ainda que represente
certo risco) o médico não responderia.
Os casos, porém, em que se pode falar em responsabilidade por perda de
uma chance são aqueles em que o tratamento realizado pelo médico mostra-se
equivocado para aquela situação, caracterizando-se o erro médico, porém não se
pode afirmar ao certo se foi causa exclusiva para o agravamento do estado do
paciente. Tivesse sido feito o tratamento adequado, o paciente teria provavelmente
apresentado uma melhora. Aqui entra em cena a responsabilidade por perda de
uma chance, pois estão presentes o ato ilícito (erro médico), o dano (perda da
chance de melhora) e o nexo causal (concausalidade ou causalidade alternativa
entre fato do responsável e caso fortuito ou força maior).
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Evidentemente, não se pretende aqui superar a questão, longamente
debatida na doutrina, acerca da existência ou não do nexo de causalidade, nos casos
em apreço. Ocorre que, para o tratamento pormenorizado da questão específica da
responsabilidade por perda de chance de cura por erro médico demandaria um
estudo à parte, extrapolando os objetivos gerais deste trabalho.
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Por derradeiro, alguns autores ainda tratam de uma terceira modalidade: a
perda de chance por falta de informação (C). Ocorre em situações nas quais a vítima
sofre um dano em razão de não ter tomado a melhor decisão, decisão esta que viria
a ser tomada se o lesante tivesse cumprido seu dever jurídico de informar ou
aconselhar a vítima. Vale dizer: uma decisão mais esclarecida
possivelmente/provavelmente teria o condão de eliminar o dano ou, ao menos,
reduzi-lo.
Diferentemente da modalidade analisada anteriormente, qual seja, a de
evitar um prejuízo já ocorrido, no caso da perda de chance por quebra do dever de
informar a realização do dano depende de uma atitude da própria vítima.
5

A obra de Fernando Noronha[3] mais uma vez é de importante valia, ao
fornecer exemplo da Corte de Cassação francesa. Trata-se de uma paciente com
problemas de surdez, que foi operado. Apesar de a surdez ter sido corrigida,
resultou dela um dano colateral: o paciente ficou com uma paralisia facial. Embora
a paralisia fosse um risco conhecido do médico, embora pouco provável, tal risco
não foi informado ao paciente; se dele soubesse, talvez não teria optado pela
intervenção cirúrgica. Além do mais, havia uma alternativa à cirurgia, consistente na
correção parcial da surdez por meio do uso de aparelhos.
Note-se que, muito embora o cirurgião não tenha operado de forma
imperita, a cirurgia não era impositiva, residindo a responsabilidade do profissional
justamente no fato de não ter advertido, como deveria, seu paciente acerca dos
riscos do procedimento, bem como das eventuais alternativas a ele. A falta dessas
informações, às quais o lesado fazia jus, fez com que ele perdesse a chance de optar
pelo tratamento alternativo.
Importante ressaltar, acerca do caso em comento, que o valor da reparação
deve ficar restrito à chance perdida, e não à totalidade do dano experimentado pelo
lesado. Isso porque a paralisia facial não foi decorrente de erro médico, stricto
sensu, mas era risco inerente ao procedimento. O erro do médico consistiu na
179
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

quebra do dever de informar seu paciente acerca dos riscos e alternativas à cirurgia,
caracterizando-se o dano como sendo a chance perdida de fazer uma opção melhor
e não propriamente a paralisia facial.
Por fim, no intuito de sedimentar melhor a distinção entre a modalidade de
perda de chance sub examine e aquela exposta no item anterior (B), faz-se
referência a mais um caso da Corte de Cassação francesa, trazido à luz por Peteffi
da Silva[4]. Tratava-se de um tabelião que fizera seguro de vida e pagava os
prêmios através de bloquetos de cobrança bancária, que eram enviadas a seu
tabelionato. Em um determinado momento, o tabelião teve de se afastar
temporariamente de sua atividade, sendo o tabelionato, nesse período,
administrado por um substituto temporário. Na medida que novos bloquetos
chegavam, tal substituto não enviou-os ao tabelião (como fazia com a
correspondência pessoal deste) e nem sequer informou-lhe acerca de sua chegada.
O não pagamento do prêmio gerou rescisão do contrato de seguro, pouco antes
de o tabelião falecer. A Corte de Cassação anulou acórdão da Corte de Apelação
que havia concedido aos herdeiros a reparação por perda de uma chance, sob a
justificativa de que não era possível saber se o tabelião teria pagado os prêmio
faltantes.
Essa decisão foi criticada pela doutrina. Segundo Peteffi da Silva, o autor
Huet chegou a afirmar que a solução implicava uma total irresponsabilidade pelo
quebra do dever de informar, nos casos em que não houvesse total certeza de que
a falha do responsável fora causa do dano final; afirma que se é certo que a
jurisprudência não pode reparar danos hipotéticos, “no caso em tela havia grandes
possibilidades de o tabelião ter pagado a integralidade do prêmio, desde que
devidamente informado”.
Percebe-se, portanto, a ocorrência de um típico caso de quebra do dever de
informar, ocasionando um dano por perda de chance. Esta chance de ter evitado o
prejuízo estava com o próprio lesado, o qual dela não fez uso em decorrência da
falta de informação. Distintamente, portanto, do que ocorria com a modalidade de
perda de uma chance de evitar um prejuízo já ocorrido (B), onde a chance de ter
evitado o dano estava com o lesante, não com próprio lesado.
5. CONCLUSÃO
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Ao longo deste texto, demonstrou-se que a perda da chance de se obter
posição futura vantajosa, em decorrência da prática de um ilícito, constitui lesão a
legítima expectativa, merecedora de tutela pelo ordenamento jurídico.
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Há duas grandes modalidades de perda de uma chance. Na primeira delas,
conhecida como clássica, o ilícito interrompe inexoravelmente um processo
aleatório que poderia culminar em benefício para a vítima. Já na perda de uma
chance de ter evitado um prejuízo ocorrido, o processo aleatório que acabou
acarretando um dano à vítima tinha chances de ter sido interrompido, não fosse a
omissão culposa do responsável.
Em ambos os casos, é impossível responsabilizar o agente pelo dano final,
o qual poderia vir a ocorrer independentemente da conduta do ofensor. Ele
éresponsável, contudo, justamente pela perda da própria chance, considerada em
sicomo um bem integrante do patrimônio da vítima, do qual ela foi ilicitamente
privada.
Encarando-se, nesta esteira de pensamento, a chance perdida como
danoautônomo e divorciado do resultado final, atende-se ao requisito da certeza
5
do dano. Destarte, fica fácil perceber
o estabelecimento do liame de causalidade
entre o ilícito e, não o prejuízo final, mas o prejuízo autônomo representado pela
chance que se perdeu. Tal dano poderá ser tanto de natureza patrimonial, como
extrapatrimonial, dependendo da natureza do próprio dano final.
Não será, todavia, qualquer chance perdida digna de tutela pelo
ordenamento. Apenas aquelas que se revestirem dos requisitos de realidade e
seriedade deverão ser reparadas. Vale dizer: não se indenizam meras esperanças
subjetivas, cuja ocorrência é de baixíssima probabilidade, sob um ponto de vista
objetivo e racional.
Estando configurada a seriedade da chance perdida, cuja aferição deverá
ser feita caso a caso, não há qualquer óbice para que se conceda reparação, à luz
do ordenamento pátrio. Isso porque o sistema brasileiro, à semelhança do que
ocorre na França e na Itália, está calcado em regra geral de responsabilidade civil,
a qual reputa indenizável qualquer espécie de dano, uma vez preenchidos os
demais requisitos do dever de indenizar.
Em sede de quantificação do dano, evidenciou-se regra fundamental, a
qual prescreve que o valor da reparação pela chance perdida será
necessariamente inferior ao valor da vantagem final almejada.
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Dever-se-á, na fixação do quantum debeatur, observar a relação direta
entre a probabilidade que a vítima tinha de alcançar o resultado pretendido e o
valor do montante indenizatório. Posto em outras palavras: o juiz deverá partir do
valor do dano final e fazer incidir sobre ele o percentual representado pela chance
perdida e o resultado de tal operação será o valor da condenação.
Reconhece-se que tal apuração nem sempre será tarefa simples. Não
obstante, tal circunstância não pode servir de entrave à concessão da indenização
pela chance perdida, pois tal reparação é exigência que se impõe frente ao
princípio da reparação integral do dano injusto.
De mais a mais, em caos de responsabilização por danos morais puros,
ou de perquirição dos lucros cessantes, dificuldades equivalentes na fixação do
montante indenizatório não são raras, e nem por isso se questiona o dever de
reparação.
Reforce-se, outrossim, que, para o arbitramento do valor da chance
perdida, o magistrado poderá - e, em certos caos, deverá - valer-se do auxílio de
peritos técnicos para a fixação mais precisa possível do quantum indenizatório.
Ainda, pôde-se constatar que, no Brasil, embora a esmagadora maioria
da doutrina e da jurisprudência seja favorável à reparação das chances perdidas,
muito comumente o instituto não é tratado com o cuidado e o rigor necessários.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da teoria da perda
de uma chance já se encontra em grau mais avançado de desenvolvimento. Nas
instâncias ordinárias, contudo, são frequentes as confusões conceituais e
consequentes equívocos.
Dentre os mais recorrentes erros estão a concessão da reparação integral
da vantagem final almejada - em nítida confusão com o instituto dos lucros
cessantes - e a percepção distorcida de que a perda de uma chance apenas
ensejaria danos de natureza extrapatrimonial.
Por todo o exposto, resta evidente a necessidade de, cada vez mais,
intensificar o estudo sistemático da teoria da perda de uma chance, cujas
características fundamentais procurou-se esboçar no presente trabalho.
Apenas assim se disporá do arcabouço teórico necessário para o bom
enfrentamento da teoria da perda de uma chance, cuja aplicação sistemática é
exigência incontestável da evolução da noção de responsabilidade civil, focada na
reparação de toda e qualquer espécie de dano injusto.
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Difícil lembrar das primeiras palavras aprendidas na infância, fase do
desenvolvimento humano em que a necessidade de se comunicar é compreendida
como condição essencial para a manutenção da vida. Para as famílias que ainda
procuram prolongar a tradição de anotar os passos iniciais de seus herdeiros, é
costumeiro o registro dos sons improvisados de quem desejou chamar todas as
coisas ao redor por intermédio de murmúrios monossilábicos. Por outro lado, nem
mesmo os mais conservadores cuidaram de registrar os momentos em que a
palavra “justiça” foi pronunciada prematuramente, e não poderia ser diferente,
considerando o fato de não ser a primeira infância o período no qual o indivíduo
consegue externar a dor de ser preterido.
5

Nos primeiros meses de vida, o recém-nascido se entrega com maestria às
práticas primitivas da tirania. No uso repentino do choro histérico até fazer oscilar
a cor da pele é que se procura desfrutar das vantagens de ser mínimo,
principalmente quando se trata do tão esperado primogênito. Nesses primeiros
anos da existência, não é a Terra que circunda o Sol, mas todos os astros que giram
ao redor da criança. Sendo o senhor dos seus pais, a pequena criatura escraviza
qualquer um que se encante ao vê-la repousar em sono sereno, como se fosse a
prova incontestável de uma divindade.
Com o passar do tempo, a consciência vem chegando sorrateiramente, e com
ela o medo genuíno da vida, gérmen da violência que em breve será lançada contra
tudo e todos. Seja pelo choro do pai desempregado, ou pelo último diagnóstico do
avô amigo, o antigo ditador de fraldas começará a compreender o cenário que o
cerca. Cada ser encontrará a fonte de sua dor que perdurará pela eternidade. Um
amor juvenil não correspondido, por exemplo, perdido para alguém que escarnece
daquilo que nos foi sagrado, costuma ser infalível. Outros conhecerão a realidade
na escola, onde a podridão que se preciptou na porta de casa por lá vagueia livre
como um animal bravio. A experiência do bullying, bem como o dissabor das
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humilhações proferidas por aqueles que se vangloriam de terem nascido com o
dom de educar, têm sido muito bem-sucedidos na tarefa de arrancar das estranhas
o pronunciamento da palavra injustiça.
Nada mais natural do que o repúdio ao injusto, principalmente quando esse
mal repousa sobre a nossa pele ou a dos nossos entes queridos. Entretanto,
compreender a sua inversão como o ideal de justiça representa um erro de vida,
uma ilusão juvenil. Em uma análise puramente etimológica, a palavra injustiça é
formada por derivação, representada como antônimo de justiça, um mero
substantivo feminino abstrato, nada mais do que isso. Embora essa explicação faça
todo o sentido no campo das letras, não se pode dizer o mesmo em relação à órbita
do que tocamos ou sentimos. A noção de justiça se passa apenas na mente do
homem delirante. Injusta é a nossa própria existência, e todo o resto que transita
dentro e fora da matéria. A sua ausência, ou sua menor influência, não nos permite
estabelecer, pela via da interpretação contrario sensu, qualquer espécie de
contraponto para encontrarmos a definição do que seria justo.
Por se tratar de uma palavra sem qualquer sentido realístico, a humanidade
se habituou a utilizá-la de modo aleatório, à margem de qualquer reflexão filosófica.
Leis são criadas em nome da justiça, e os promotores, no exercício de suas
atribuições, procuram aplicá-las para promover tal utopia dentro das paredes dos
tribunais, também chamados de Justiça. Vê-se muitos homens envolvidos na missão
de alcançar aquilo que não sabem sequer o significado.
Usando a experiência no âmbito criminal como exemplo, a disposição dos
sujeitos processuais em sala de audiência é rica em simbolismo direcionado ao
tema. Juízes e promotores, que no mínimo mantém uma relação de coleguismo,
sentam-se lado a lado em posição consideravelmente mais alta do que a concedida
ao réu, que lança o olhar para os seus inquisidores sempre de baixo para cima,
tornando-se necessário inclinar a cabeça em quarenta e cinco graus quando lhe é
dada a palavra. Desse modo, não resta a menor dúvida de que, ao menos no Brasil,
o triângulo representativo do Princípio da Isonomia jamais foi equilátero, tendo sido
construído com base em um engodo doutrinário, cuja utilidade se presta apenas ao
campo acadêmico. Em que pese o texto constitucional ter consagrado o Sistema
Acusatório, o que se nota em termos práticos é a luta de dois contra um. E nos casos
em que uma tese defensiva se encerra bem-sucedida, ainda assim não nos compete
considerar a hipótese como exemplo de justiça. Trata-se apenas de uma injustiça
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maior não consolidada, o mitior ao invés do gravior, adotando a linguagem
pomposa dos nossos jurisconsultos.
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Na mesma linha segue o legislador ordinário ao intensificar as injustiças sob
o pretexto de liquidar uma suposta dívida contraída historicamente pela maioria em
relação à minoria, ou minoria em relação à maioria (será que alguém sabe dizer a
que lado pertence?). Todos se sentem injustiçados e carregam a crença de que o
equilíbrio possa ser restaurado a partir da construção de um culpado, escolhido
para expiar os pecados universais.
O século XIX foi marcado pelo patriotismo exacerbado, fanático, xenofóbico
e beligerante, mediante o qual se distinguia irmãos pela cor da bandeira, além de
hinos repletos de mentiras dignas de um quadro grave de psicopatia. Hoje, os
mesmos homens que consideram essa ruptura social como evidência do atraso de
nossos ancestrais, promovem uma divisão ainda mais perversa, na qual torna-se
impossível enxergar o próximo como ser humano, mas como mulher, homem,
homosexual, transexual, indígena, negro, branco, idoso, instalando uma luta
surpreendentemente patética entre
gêneros, etnias, faixas etárias etc. É o que se vê
5
em nossa ordenamento jurídico atual, severamente piorado pela interpretação
ininteligível dos Tribunais Superiores. O amontoado de leis injustas constantes no
acervo do Congresso Nacional não têm outro destino a não ser a conversão em
jurisprudência ainda mais reprovável.
Neste exato momento em que as estas letras são registradas na tela do
computador, um homem acaba de ser condenado, enquanto os seus personagens
orgulhosos começam a desafogar os corredores do Fórum com a sensação de dever
cumprido. Independentemente do resultado obtido no processo, é bem provável
que em um dos lados haja uma mãe solitária se apoiando na parede para chorar
em silêncio. Certamente alguém dirá que a justiça foi feita. Para Anatole France
(1844-1924), que preconizava que “a justiça é a sanção das injustiças estabelecidas”,
talvez.
Na década de sessenta, em meio a luta de libertação da Argélia do domínio
francês, Albert Camus (1913-1960), após receber o Prêmio Nobel, foi interpelado
por um estudante enquanto ministrava uma palestra para os alunos de uma
universidade de Estocolmo. Instigado por seus colegas, o jovem argelino fazia uma
série de perguntas constrangedoras ao escritor sobre a situação política da região,
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em razão do seu posicionamento conservador a respeito da questão da
independência das antigas colônias. Foi então que Camus fez uma de suas
colocações mais famosas. Disse ao rapaz: “- Neste momento estão lançando
bombas nos bondes em Argel. Minha mãe pode estar em um desses bondes. Se
essa é a sua justiça, eu prefiro a minha mãe.”. Ironia do destino para um filósofo
que havia escrito sobre o “homem absurdo”. Era hora de conhecer a justiça absurda.
O caráter subjetivo do conceito de justiça fica bem claro na resposta de
Camus ao se referir à justiça do outro. Realmente, cada um procura convencionar o
que é justo de acordo com o que lhe convém, como algo que possa servir de
retribuição a uma ação motivada por um ideal valorado positivamente, um suposto
esforço recompensado. Entretanto, é curioso notar jamais ter havido um ditador
sanguinário, ou mesmo um revolucionário empertigado, que não invocasse a justiça
para justificar assassinatos, estupros, pilhagem, migração forçada, entre outras
expressões de violência. É possível que por esta razão D.H. Lawrence (1885-1930)
tenha revelado que “o que as pessoas querem é o ódio, o ódio, nada mais do que
o ódio, em nome do amor e da justiça, odeiam.”. Difícil encontrar argumentos para
contestar as diferentes visões acima apresentadas. Afinal de contas, o que é justiça?
Grandes filósofos tentaram nos dizer, e alguns deles só encontraram injustiça, assim
como Sócrates (469 a.C.-399 a.C), julgado por possuir autonomia na arte de pensar.
Na religião é fácil encontrar quem tenha explicação para tudo, inclusive para
esta pergunta sem resposta. Aliás, a busca por justiça é o ponto em comum de
todas as crenças, independentemente do Deus para o qual se faz reverência.
Enquanto os budistas creem na instrumentalidade do Karma para que o homem
corrija todos os males causados em vidas passadas até alcançar o Nirvana, os
cristãos acreditam no julgamento feito por um Cristo ressuscitado no final dos
tempos. A justiça não seria concebida no tempo da vida terrena, mas sim em outro
mundo, ao lado do Criador. Confiam que “Bem-aventurados os que têm fome e
sede de justiça, porque eles serão fartos” (Mateus 5:6). Eis a fé cristã! Deixemos para
os especialistas a palavra final, mas tudo indica que o reino onde a sede e a fome
de justiça serão saciadas pertença a outro mundo, e não a este dos homens sem
santidade. A resposta de Jesus a Pilatos não deixa dúvidas: “- O meu reino não é
deste mundo.” (João 18:36). Portanto, justiça neste planeta não há, nunca houve,
nem mesmo para o Filho de Deus, incompreendido, traído, caluniado, açoitado,
crucificado e vilipendiado. Contudo, mais cedo ou mais tarde todos clamarão a
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Deus por justiça, aqui e agora, inclusive aqueles que mais promoveram injustiças na
face da Terra, onde até Lúcifer se sente injustiçado.
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Embora ninguém saiba conceituar justiça, todos saberão dizer com clareza,
salvo raras exceções, o que seria injustiça (para variar, alguns mais do que os outros).
Difícil crer que um médico de hospital público brasileiro não seja capaz de nos
esclarecer sobre o sentido de injustiça ao discorrer a respeito de receber menos de
um terço dos vencimentos de um agente de segurança da Câmara dos Deputados,
e de dez vezes menos que um promotor (de justiça). Igualmente não faltarão
argumentos para o violinista que ouve diariamente nossos ilustres artistas de três
acordes, com rimas no infinitivo, serem chamados de gênios pelas emissoras de
televisão. Melhor ainda o depoimento dos nossos mestrandos e doutorandos que
estão ingressando na Uber para sustentar a família, enquanto os jogadores de
futebol de segunda categoria ostentam nas redes sociais helicópteros, iates e
mansões. Aliás, não há razão para tanta especialização de fatos ilustrativos.
Perguntemos aos pais que perdem seus filhos transfixados por balas de fuzil; às
pessoas que morrem lentamente pela falta de tratamento; às famílias que ceiam nas
calçadas repartindo o lixo nosso
5 de cada dia; aos inocentes encarcerados; às
crianças violentadas; aos cônjuges traídos e usados, lançados à sarjeta apenas com
as roupas do corpo; aos filhos trocados por um punhado de drogas; aos
trabalhadores com sapatos sem sola.
Com exceção daqueles que nasceram com o corpo e alma virados para a Lua,
somos os “vira-latas atropelados”, retratados por João Cabral de Mello Neto em
“Morte e Vida Severina”; os “Likvidators” envenenados até os ossos em Chernobyl;
a “Escolha de Sofia” das mães miseráveis nos campos da Somália. Sabemos o que
é trabalhar sem receber, plantar sem colher, dar sem ter, adoecer sem saber onde
morrer, e morrer sem viver. Injustiça é aqui, onde se faz e não se paga. Justiça, talvez
em outro lugar.
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Resumo: O presente trabalho destina-se ao exame da possibilidade de redução do
prazo da prescrição trabalhista previsto na Constituição, analisando ainda o
histórico do instituto e as contribuições provenientes do Direito Comparado.
Palavras-chave: Prazo prescricional; Créditos trabalhistas; Direito Comparado.
Sumário: 1 Introdução. 2 Noções conceituais sobre prescrição. 3 A criação dos
atuais prazos prescricionais no Direito do Trabalho brasileiro. 4 A prescrição
trabalhista no Direito Comparado. 5 É possível reduzir os prazos da prescrição
trabalhista? 6 Alteração do prazo prescricional e direito intertemporal. 7 À guisa de
conclusão. Referências bibliográficas.

1 Introdução
Tramitou no Congresso Nacional a polêmica Proposta de Emenda
Constitucional n.º 300/16, que pretendeu promover relevantes alterações no art. 7º
da Constituição de 1988: a) elevação da duração diária do trabalho a dez
horas, b)revogação da proporcionalidade do aviso prévio (que estaria, então,
limitado a trinta dias em qualquer caso), c) reconhecimento da prevalência do
negociado em convenções e acordos coletivos sobre a legislação, d) submissão
obrigatória de qualquer demanda trabalhista à Comissão de Conciliação Prévia (em
uma curiosa hipótese de legislative override, uma vez que o Supremo Tribunal
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Federal decidiu, por ocasião do julgamento das ADI’s 2139, 2160 e 2237, que tal
obrigatoriedade seria incompatível com o princípio constitucional da
inafastabilidade do Judiciário), e)redução do prazo prescricional, que passaria a ser
de dois anos, limitado a três meses após a extinção do contrato. De acordo com a
proposta, o atual prazo quinquenal tornar-se-ia bienal, ao passo que o atual prazo
bienal (após a cessação do vínculo) passaria a ser trimestral.
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A aludida proposta foi apresentada na Câmara dos Deputados em 20/12/2016,
permanecendo praticamente sem movimentações durante cerca de dois anos. Em
09/01/2019, a PEC recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
A Proposta veio a ser arquivada em 31/01/2019, por decisão da Mesa Diretora
da Câmara, sem, entretanto, realização de qualquer juízo de mérito em relação ao
seu conteúdo. Isso porque o arquivamento decorreu meramente da aplicação
do art. 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, de acordo com o
qual “finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso

tenham sido submetidas à deliberação
da Câmara e ainda se encontrem em
5
tramitação”.
A tramitação da PEC na Câmara, especialmente diante da possibilidade de
apresentação de projeto de conteúdo assemelhado com o reinício da atividade
parlamentar em 2019, suscita uma questão: é possível reduzir o prazo de
prescrição trabalhista previsto na Constituição Federal?
Para responder à indagação, convidamos o leitor a uma breve digressão
histórica[1] em torno da criação do atual prazo prescricional trabalhista consagrado
no art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 e a uma mirada sobre a regulamentação da matéria
no Direito Comparado. Ao final, discutiremos os critérios adotados na PEC, a
viabilidade (ou não) da redução do prazo prescricional sob o ponto de vista
constitucional, bem como as questões concernentes ao direito intertemporal na
hipótese de eventual modificação dos prazos prescricionais. Em um primeiro
momento, impõe-se, porém, a compreensão dos contornos conceituais da
prescrição. É o que será realizado a seguir.
2 Noções conceituais sobre prescrição
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A adequada compreensão da prescrição pressupõe o conhecimento da
categoria jurídica da pretensão.
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Pretensão é a “posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação
positiva ou negativa”[2]. A prescrição opera no plano da eficácia[3], suspendendo (ou
encobrindo, na linguagem de Pontes de Miranda) a eficácia da pretensão[4].
Trata-se a pretensão de instituto de direito material, não sendo identificável
com a ação processual.
Entretanto, no passado, as formulações teóricas em torno da prescrição
frequentemente assumiam a premissa (equivocada) de identificação entre
pretensão e ação (em sentido processual), conduzindo à conclusão de que a
prescrição atingiria esta.
A noção de prescrição da ação é claramente identificável nos arts. 177 e 178
do Código Civil de 1916[5].
Na doutrina, Câmara Leal, um dos maiores expoentes brasileiros no estudo da
prescrição, conceituava-a como a “extinção de uma ação ajuizável, em virtude da

inércia do seu titular durante um certo lapso de tempo, na ausência de causas
preclusivas de seu curso”[6].
A confusão possui uma justificativa histórica, relacionada à ampla adoção da
teoria concretista da ação, conforme esclarecem Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
de Andrade Nery:

De longa data, sabe-se, estão superadas as doutrinas da ação como
direito concreto, pelo moderno conceito de ação como sendo direito
subjetivo abstrato, totalmente independente do direito material. Esta
evolução se deveu à obra de Wach, que demonstrou a fragilidade da
teoria concreta, com a possibilidade do ajuizamento da ação declaratória
negativa e com a verificação da ação infundada[7] (grifos no original).
E prosseguem os ilustrados autores: “O direito de ação firmou-se como

subjetivo e abstrato e completamente autônomo do direito substancial. Deles
difere, também, a pretensão, que pode ser definida como a exigência da
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subordinação de um interesse alheio ao interesse próprio. A pretensão, resistida, ou
insatisfeita, enseja a lide”[8] (grifos no original).
Com efeito, o direito de ação é o direito público, subjetivo e abstrato de
provocar a atuação do Estado para obtenção da tutela jurisdicional. Não está
submetido, ele próprio, a prazo prescricional.
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Assentada essa premissa, podemos avançar à delimitação conceitual da
prescrição.
A prescrição consiste em ato-fato jurídico caducificante cujo suporte fático é
composto pela inação do titular do direito em relação a uma pretensão exigível e
pelo decurso do tempo fixado em lei[9]. Com a oposição da exceção (em sentido
material) da prescrição ou, na atualidade, sua pronúncia ex officio, encobre-se a
eficácia da pretensão[10]. Não há, entretanto, extinção do direito[11], da ação
processual ou da própria pretensão.
A percepção de que a prescrição não extingue o direito nem a pretensão
confere sentido a duas questões5jurídicas relevantes.
Se a prescrição extinguisse a pretensão, teríamos, na renúncia à prescrição, um
direito que permaneceria desprovido de pretensão e, pois, de exigibilidade, o que
alijaria a figura da renúncia de efeitos concretos. O devedor renunciaria à prescrição,
mas o credor não poderia dele exigir a prestação. Daí afirmar Pontes de Miranda
que, com “a prescrição, não se extinguiu a pretensão e, pois, não morreu a

obrigação: ambas continuaram. Pretensão e obrigação são efeitos; a prescrição só
se passa no plano da eficácia: torna-a encobrível; alegada, encobre-a. Com a
renúncia, o devedor fá-la não encobrível”[12].
Da mesma maneira, se a prescrição importasse na extinção do direito e da
pretensão, o devedor que efetuasse o pagamento de dívida prescrita
realizaria pagamento indevido, podendo postular a repetição. Não é isso, todavia,
que ocorre, não sendo cabível repetição do indébito por adimplemento de dívida
cuja pretensão está prescrita, regra prevista no art. 970 do Código Civil de 1916 e
no art. 882 do Diploma Civil de 2002. Novamente invocando o magistério de Pontes
de Miranda, há de se reconhecer que tal preceito não decorre apenas da previsão
legal, mas da própria lógica do instituto da prescrição[13].
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Respeitadas as variações de enfoque conferidas por cada autor, é possível
afirmar que há razoável consenso na doutrina clássica[14] acerca dos requisitos da
prescrição: a inércia do titular do direito em relação a uma pretensão exigível e o
decurso do tempo fixado em lei. A existência de boa-fé do devedor, fator previsto
no Livro IV[15] das Ordenações Filipinas como imprescindível para a fluência do
prazo prescricional, perdeu sua relevância com o passar do tempo, sendo declarada
indiferente já na Consolidação das Leis Civis[16] de Teixeira de Freitas.
O primeiro pressuposto evidencia que somente é possível cogitar-se da
deflagração do prazo prescricional a partir da exigibilidade[17] do direito. Fala-se,
neste momento, na existência da actio nata[18].
Violado o direito, surge a pretensão, iniciando-se, então, o prazo prescricional.
Nessa ordem de ideias, assenta Pontes de Miranda que a “prescrição inicia-se ao

nascer a pretensão; portanto, desde que o titular do direito pode exigir o ato, ou a
omissão. A pretensão supõe o direito, que é prius; pode ser posterior a ele, e.g., se
há dia para o vencimento e exigibilidade”[19].
Essa diretriz foi consagrada no art. 189[20] do Código Civil de 2002, estando
explicitada, também, no Enunciado n.º 14[21] das Jornadas de Direito Civil.
Assentadas as necessárias premissas conceituais, impõe-se o avanço à
exposição do contexto de consagração na Constituição de 1988 dos atuais prazos
prescricionais na seara trabalhista, objeto do próximo tópico.
3 A criação dos atuais prazos prescricionais no Direito do Trabalho
brasileiro
A inclusão do prazo de prescrição trabalhista no corpo da Constituição não
integra a tradição legislativa brasileira — assim como não corresponde, aliás, à
tradição ocidental, tratando-se de matéria tipicamente infraconstitucional. Por isso,
a Carta de 1988 foi a primeira no Brasil a alçar o tema ao status constitucional.
O Decreto-Lei n.º 1.237/39, responsável por organizar a Justiça
Especializada, dispunha, em seu art. 101, que “não havendo disposição especial em

contrário, prescreve em dois anos qualquer reclamação perante a Justiça do
Trabalho”.
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O Decreto n.º 6.596/40 (Regulamento da Justiça do Trabalho) observava o
prazo prescricional estabelecido pelo diploma anteriormente mencionado,
vinculando seu termo inicial à data do ato ou fato gerador da pretensão: “Art. 227.

Não havendo disposição especial em contrário, qualquer reclamação perante a
Justiça do Trabalho prescreve em dois anos, contados da data do ato ou fato que
lhe der origem”.
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A Consolidação das Leis do Trabalho, publicada em 1943, contém, desde sua
redação original, cinco dispositivos a respeito da prescrição:

Art. 11. Não havendo disposição especial em contrário nesta
Consolidação, prescreve em dois anos o direito de pleitear a reparação
de qualquer ato infringente de dispositivo nela contido.
Art. 119 - Prescreve em 2 (dois) anos a ação para reaver a diferença,
contados, para cada pagamento, da data em que o mesmo tenha sido
efetuado.
Art. 143. O direito de reclamar a concessão das férias prescreve em
5 data em que findar a época em que deviam ser
dois anos, contados da
gozadas.
Art. 440 - Contra os menores de 18 (dezoito) anos não corre nenhum
prazo de prescrição.
Art. 916 - Os prazos de prescrição fixados pela presente
Consolidação começarão a correr da data da vigência desta, quando
menores do que os previstos pela legislação anterior.
O art. 11 sofreu alterações em 1998 (Lei n.º 9.658), sendo adaptado à redação
original da Constituição de 1998, e recentemente pela Lei n.º 13.467/17.
O Decreto-Lei n.º 1.535/77 alterou a redação do art. 143 celetista, transpondo
a previsão a respeito das férias para o art. 149[22].
Os demais dispositivos não sofreram alterações ao longo do tempo.
Na última metade da década de 1980[23], no contexto de redemocratização
do País e de elaboração de uma nova Constituição, a ideia de inclusão da disciplina
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acerca do prazo prescricional trabalhista em seu texto foi objeto de acirrada
discussão.
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No Anteprojeto de Constituição concebido pela Comissão Afonso Arinos,
constava expressamente, em seu art. 343[24], a impossibilidade de fluência do prazo
prescricional durante a vigência da relação de emprego.
A partir do estudo dos textos votados pelos parlamentares na Assembleia
Constituinte, é possível observar que, inicialmente, não houve a criação de qualquer
dispositivo sobre a matéria, o que perdurou inclusive até a elaboração do
Substitutivo 1 e do Substitutivo 2. Apenas na fase posterior à apresentação deste é
que o tema passou a constar nas minutas da nova Lei Maior.
Os debates na Constituinte foram riquíssimos, com a apresentação de
emendas que acolhiam diferentes visões sobre a prescrição trabalhista, das quais é
possível destacar as seguintes: a) prescrição de dez anos no curso do contrato e de
dois anos após sua extinção, observando-se sempre a prescrição parcial (ex.:
Emenda 28.159); b) vedação à fluência da prescrição durante o contrato de
emprego, sendo seu prazo de dois anos após o término do vínculo (ex.: Emendas
28.835, 31.885, 22.956, 32.976, 10.010, 18.356, 19.368, 1.388, 22.727, 29.631, 14.946,
7.238, 4.640, 158, 17.435, 257); c) vedação à fluência da prescrição durante o
contrato de emprego, sendo seu prazo de um ano após o término do vínculo
(Emenda 10.042); d) prescrição quinquenal em relação a trabalhadores urbanos e,
quanto aos rurais, prescrição de dois anos, contados apenas após a cessação da
relação (ex.: Emenda 1.888); e) prescrição bienal no curso do contrato e após sua
extinção, acolhendo-se o parâmetro consagrado na CLT (ex.: Emendas 236 e
26); f)prazo geral de prescrição trabalhista trienal (ex.: Emenda 602); g) prazo
quinquenal no curso do contrato, contado da lesão ao direito, e bienal após seu
término (ex.: Emenda 646); h) prescrição de cinco anos para o trabalhador urbano,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato, sendo, quanto ao rural, de
até dois anos após a extinção do contrato (Emenda 1.755); i) impossibilidade de
regulação do tema da prescrição no texto da nova Constituição, por tratar-se de
matéria tipicamente afeta à legislação infraconstitucional (vide, por exemplo, os
pareceres pela rejeição das Emendas 28.159, 28.835 e 31.885).
Prevaleceu, ao final, a seguinte redação do art. 7º, inciso XXIX, da
Constituição de 1988: “XXIX - ação, quanto a créditos[25] resultantes das relações
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de trabalho, com prazo prescricional de: a) cinco anos para o trabalhador urbano,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato; b) até dois anos após a
extinção do contrato, para o trabalhador rural”.
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O dispositivo que veiculou a ampliação do prazo em favor dos trabalhadores
urbanos não gozava de efeitos retroativos, não afetando a prescrição bienal já
consumada à época da promulgação da nova Lei Maior[26]. A fim de sanar dúvidas
sobre o tema, houve por bem o Tribunal Superior do Trabalho editar, em 1992,
a Súmula n.º 308, pacificando tal entendimento.
Ademais, de maneira didática, a SDI-I da Corte consolidou, em sua Orientação
Jurisprudencial n.º 204, a diretriz de contagem retroativa do prazo prescricional
quinquenal a partir da data da propositura da reclamação, de modo que todas as
pretensões cujo termo inicial situe-se nesse período estão a salvo da prescrição,
desde que observado o biênio posterior ao término do contrato para o ajuizamento.
O enunciado viria a ser, em 2005, incorporado à Súmula n.º 308.
Ressalte-se que dois outros dispositivos constitucionais cuidaram da
5
prescrição trabalhista, especificamente em relação ao empregado rural, o art. 233 e
o art. 10, §3º, do ADCT, adiante transcritos:

Art. 233. Para efeito do art. 7º, XXIX, o empregador rural comprovará,
de cinco em cinco anos, perante a Justiça do Trabalho, o cumprimento
das suas obrigações trabalhistas para com o empregado rural, na
presença deste e de seu representante sindical.
§ 1º Uma vez comprovado o cumprimento das obrigações
mencionadas neste artigo, fica o empregador isento de qualquer ônus
decorrente daquelas obrigações no período respectivo. Caso o
empregado e seu representante não concordem com a comprovação do
empregador, caberá à Justiça do Trabalho a solução da controvérsia.
§ 2º Fica ressalvado ao empregado, em qualquer hipótese, o direito
de postular, judicialmente, os créditos que entender existir, relativamente
aos últimos cinco anos.
§ 3º A comprovação mencionada neste artigo poderá ser feita em
prazo inferior a cinco anos, a critério do empregador.
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ADCT, Art. 10, § 3º Na primeira comprovação do cumprimento das
obrigações trabalhistas pelo empregador rural, na forma do art. 233,
após a promulgação da Constituição, será certificada perante a Justiça
do Trabalho a regularidade do contrato e das atualizações das
obrigações trabalhistas de todo o período.
Discutiu-se muito nos meios acadêmicos acerca da inovação constitucional,
havendo posicionamentos os mais diversos possíveis, desde os que entendiam que
ele afeta o próprio prazo prescricional dos rurícolas, até mesmo os que afirmavam,
como Valentin Carrion, a desnecessidade de tal previsão, como se infere do
seguinte comentário:

O instituto nasce com toda expectativa de sua inutilidade. não há
sanção para o cumprimento da ‘obrigação’ de comprovar, o que termina
transformando-o apenas em um direito subjetivo do empregador. Se a
prática judicial o encara com intolerância, entrando em investigação
inquisitória da demonstração, será mais um fator de desassossego do
trabalho rural, sem qualquer vantagem para o presente[27].
A profecia veio a concretizar-se. A previsão revelou-se de pouquíssimo
préstimo, permanecendo como mera consagração formal no texto da Carta.
Consoante leciona Maurício Godinho Delgado, o

preceito constitucional, entretanto, não atendeu a seus aparentes
objetivos. É que se passou a compreender, hegemonicamente, que a
regra aventada no artigo 233 traduzia mero procedimento de jurisdição
voluntária, não produzindo coisa julgada material a respeito das parcelas
contratuais comprovadas. De fato, poucas vezes se viu dispositivo
normativo tão claudicante quanto esse artigo 233: é que ao mesmo
tempo em que falava na ‘isenção’ (sic!) de qualquer ônus decorrente das
obrigações comprovadas, complementava ficar ‘ressalvado ao
empregado, em qualquer hipótese, o direito de postular, judicialmente,
os créditos que entender existir, relativamente aos últimos cinco anos’
(art. 233, § 2º, CF/88). Nesse contexto de perplexidade quanto à efetiva
validade do procedimento criado pela nova Constituição, ele ficou, na
prática, relegado ao desuso[28].
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Em maio de 2000, foi promulgada a Emenda Constitucional n.º 28, que, em
enorme prejuízo aos trabalhadores rurais, unificou a prescrição de empregados
urbanos e rurais, conferindo nova redação ao art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, que
permanece vigente até a atualidade: “XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes

das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os
trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato
de trabalho”.
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A PEC n.º
300/16 pretendeu promover nova alteração no citado dispositivo, que
passaria a contar com a seguinte redação: “XXIX – ação, quanto aos créditos

resultantes das relações de trabalho, obrigatoriamente submetida à Comissão de
Conciliação Prévia, prevista em lei, com prazo prescricional de dois anos para os
trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de três meses após a extinção do
contrato de trabalho”.
Exposto, ainda que brevemente, o contexto histórico de concepção do atual
5
prazo de prescrição trabalhista, cumpre-nos conhecer algumas experiências
estrangeiras no desenvolvimento da matéria.
4 A prescrição trabalhista no Direito Comparado
Consoante assinalado anteriormente, a previsão do prazo prescricional
trabalhista no texto constitucional não integra a tradição ocidental. Em regra, a
matéria é disciplinada na legislação infraconstitucional. Uma das raras exceções
residia na Constituição peruana de 1979 (revogada pelo texto de 1993, atualmente
vigente), que previa o prazo de quinze anos para cobrança dos créditos decorrentes
da relação de emprego[29].
Conhecer o tratamento jurídico conferido à questão em outros ordenamentos
oferece elementos para compreensão, com maturidade e senso crítico, do nosso
próprio cenário nacional. Naturalmente, um juízo comparativo mais aprofundado
exigiria a consideração das peculiaridades jurídicas de cada país, especialmente no
tocante aos regimes de garantia de emprego e às técnicas processuais para sua
efetivação, o que ultrapassa os limites propostos para o presente texto.
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Para a tarefa de comparação, selecionamos três grupos de
países: a)integrantes do Mercosul, dada a evidente vinculação social e econômica
com o Brasil; b) nações da América Latina com mais elevados Produtos Internos
Brutos, de acordo com dados de 2017, excetuado o próprio Brasil,
evidentemente; c) países europeus cuja cultura jurídico-trabalhista influenciou (e
continua a influenciar) de maneira mais intensa a realidade normativa brasileira.
No primeiro grupo, encontramos a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e a
Venezuela. Vale recordar que esta última encontra-se suspensa de todos os direitos
e obrigações inerentes à sua condição de Estado Parte do Mercosul, com
fundamento no Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático.
Na Argentina, a Lei n.º 20.744/76 prevê o prazo de prescrição trabalhista de
dois anos (art. 256[30]), inclusive em relação à responsabilidade civil por acidente de
trabalho ou doença ocupacional, contados da determinação da incapacidade ou do
falecimento da vítima (art. 258[31]).
À semelhança do Brasil, o Uruguai também adota um sistema bipartido de
prazos: a Lei n.º 18.091/07 consagra o prazo de cinco anos (art. 2º[32]), observandose, entretanto, a limitação ao prazo de um ano após a cessação da relação de
emprego para o exercício da pretensão (art. 1º[33]).
No Paraguai, o Código do Trabalho (Lei n.º 203/93) prevê o prazo geral de
um ano para a prescrição trabalhista (art. 399[34]), além de algumas situações
específicas nas quais o prazo para ajuizamento da respectiva ação é de seis meses
(art. 400[35]): nulidade de um contrato celebrado por erro ou coação,
desconstituição de contrato por motivos previstos em lei ou postulação de
indenização por despedida injustificada.
A seu turno, na Venezuela, a Lei Orgânica do Trabalho, dos Trabalhadores e
das Trabalhadoras (Decreto n.º 8.938/12) consagra a regra geral do prazo
prescricional de cinco anos, computados da extinção do contrato de emprego (art.
51[36]). Não há fluência da prescrição, portanto, no curso do vínculo empregatício.
No segundo grupo de países, encontramos México, Colômbia e Chile. Os
cenários legislativos da Argentina e da Venezuela, cujo enquadramento, em 2017,
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também seria possível neste segundo grupo, já foram abordados acima. Está
também excluído, obviamente, o próprio Brasil.
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A Lei Federal do Trabalho, no México, prevê, como regra geral, o prazo
prescricional de um ano, contado a partir da exigibilidade do crédito (art. 516[37]).
São, todavia, estabelecidos prazos específicos, com maior ou menor extensão, para
o manejo de determinadas ações: a) dois anos para postular o pagamento de
indenizações por acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, bem como para
exigir o cumprimento de decisões das “Juntas de Conciliación y Arbitraje” e das
convenções celebradas perante elas (art. 519[38]); b) dois meses para pleitear
reintegração ou indenização por trabalhadores despedidos (art. 518[39]); c) um mês
para o empregador promover a despedida do funcionário, aplicar-lhe sanção por
infração contratual ou realizar desconto em seu salário, bem como para o
trabalhador postular o equivalente à rescisão indireta do contrato (art. 517[40]).
Na Colômbia, o Código do Trabalho estabelece o prazo prescricional
trabalhista geral de três anos (art. 488[41]). No mesmo sentido é a previsão contida
no Código Processual do Trabalho
5 e da Seguridade Social (art. 151[42]).
Também acolhendo, aos moldes brasileiros, um sistema bipartido de
contagem do prazo prescricional, o Código do Trabalho do Chile prevê, em seu art.
510[43], o prazo de dois anos, contados da exigibilidade da pretensão, observandose o limite de seis meses após o término do contrato de emprego. O mesmo
dispositivo legal estipula o prazo prescricional específico de seis meses para a
cobrança de horas extraordinárias, contados da data em que deveria ter sido
realizado seu pagamento, bem como para o manejo de ação em que se postule a
nulidade da despedida, computados aqui a partir do encerramento da prestação
dos serviços[44].
No terceiro grupo de países, visualizamos Portugal, Espanha e Itália, sem
prejuízo, naturalmente, do reconhecimento da influência exercida sobre o Brasil
pela experiência desenvolvida em outros ordenamentos estrangeiros.
O Código do Trabalho de Portugal prevê apenas o prazo prescricional de um
ano, contado a partir do término do contrato (art. 337[45]), não correndo a
prescrição durante a vigência do vínculo empregatício.
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O item 1[46] do art. 59 do Estatuto dos Trabalhadores da Espanha sugere a
adoção da mesma diretriz como regra geral, isto é, prazo prescricional trabalhista
de um ano, iniciado somente a partir da cessação do vínculo. Trata-se, no entanto,
de mera aparência, uma vez que a cláusula de exceção contida no item 2 do mesmo
dispositivo revela-se tão ampla a ponto de alcançar inúmeras hipóteses no
cotidiano laboral. Com efeito, de acordo com este item, o prazo prescricional será
de um ano, a contar da data da exigibilidade do crédito, para cobrança de
prestações econômicas ou para cumprimento de obrigações consistentes em ato
único do empregador[47]. Na prática, portanto, de modo geral, o prazo
prescricional corresponde a um ano, iniciando-se não com a extinção do contrato,
mas da data em que se torna possível a cobrança do crédito.
Os itens 3 e 4 do mesmo artigo consagram o prazo de vinte dias para manejo
de ação destinada à impugnação de despedida ou resolução de contrato
temporário, bem como determinação empresarial de alteração contratual
substancial[48].
Na Itália, o prazo prescricional trabalhista encontra-se previsto no Código
Civil, sendo de cinco anos para créditos de prestação periódica e daqueles
decorrentes da extinção contratual (art. 2.948, itens 4 e 5[49]), sendo aplicável o
prazo ordinário de dez anos para as pretensões em relação às quais não esteja
previsto prazo específico (art. 2.946[50]). O diploma prevê, ainda, hipóteses de
prazos prescricionais de um ano ou três anos, de acordo com a exigibilidade de
verbas em períodos de até um mês (art. 2.955, 2[51]) ou superior a esse patamar
(art. 2.956, 1[52]).
A questão do termo inicial do prazo de prescrição trabalhista no ordenamento
italiano merece especial atenção. Isso porque a Corte Constitucional daquele país,
considerando que a dependência do emprego para subsistência própria e da família
tende a inviabilizar o ajuizamento de ação pelo trabalhador em face do seu patrão
(haveria, aqui, de acordo com o Tribunal, um obstáculo material ao exercício do
direito de ação) e a irrenunciabilidade do salário (extraída do art. 36[53] da
Constituição italiana), assentou, na Sentença n.º 63/1966[54], que as regras que
estabelecem a prescrição em relação a prestações trabalhistas são constitucionais,
mas o termo inicial do respectivo prazo somente poderá deflagrar-se com a
extinção do contrato, sob pena de configuração de renúncia de direitos pelo
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trabalhador. Trata-se, inequivocamente, de decisão inspirada na teoria contra non
valentem agere non currit praescriptio[55].
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Anos depois, na Sentença n.º 174/1972[56], a Corte Constitucional restringiu
a extensão dos beneficiários do entendimento anteriormente fixado, limitando-a
àqueles trabalhadores não alcançados pela garantia contra despedidas prevista na
Lei n.º 604/1966 e no Estatuto dos Trabalhadores, pois apenas eles estariam
submetidos ao obstáculo material à propositura de ação anteriormente
mencionado. Em relação aos empregados que contam com a garantia contra a
despedida, o prazo prescricional flui normalmente na constância do contrato.
Como se nota, a prescrição trabalhista possui regramento bastante
diversificado nos países analisados.
Em alguns deles, veda-se a própria fluência do prazo durante a relação de
emprego, a exemplo de Portugal, da Espanha (com as inúmeras exceções
albergadas pelo Estatuto dos Trabalhadores), da Itália (por construção da Corte
Constitucional) e da Venezuela, sendo oportuno recordar que, ao menos em relação
5
aos trabalhadores rurais, era essa a regra vigente no Brasil até o advento da Emenda
Constitucional n.º 28/00.
Adotam um sistema de “bipartição” dos prazos prescricionais, com a fixação
específica de um prazo fatal após a cessação do liame empregatício, além do Brasil,
o Uruguai e o Chile.
De modo geral, os prazos variam de um ano (Paraguai e Espanha, por
exemplo) a cinco anos (Itália, Uruguai e Venezuela), podendo, excepcionalmente,
chegar a dez anos no ordenamento italiano. No caso chileno, chama a atenção o
curto prazo específico de seis meses para cobrança do pagamento pela prestação
de horas extraordinárias.
Analisando com vagar alguns dos prazos mais exíguos expostos
anteriormente, é facilmente constatável que, embora denominados de
prescricionais nas respectivas legislações[57], referem-se, em verdade, ao exercício
de ações desconstitutivas (ou constitutivas negativas), fundadas no manejo de um
direito potestativo, possuindo, portanto, em verdade, natureza decadencial[58].
Não surpreende, assim, dado o elevado grau de interferência sobre a esfera jurídica
de terceiros, que os prazos sejam mais curtos[59].
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A partir do exame dos quadros legislativos verificados em outras nações, é
perceptível que o constituinte brasileiro de 1988 engenhosamente concebeu uma
interessante solução para a questão da prescrição trabalhista: não assegurou a
imprescritibilidade das pretensões no curso do contrato de emprego (ressalvada a
situação do empregado rural, que viria a ser modificada doze anos depois,
uniformizando-se os prazos prescricionais), mas estabeleceu o considerável prazo
de cinco anos, sem dúvida levando em conta que dificilmente o trabalhador ajuíza
a reclamação durante a vigência da relação empregatícia. Manteve, porém, o prazo
fatal de dois anos após a extinção contratual (já previsto na CLT e na Lei do Rural),
ponderando que tal duração corresponderia a um ponto de equilíbrio entre a
incerteza do patrão quanto à possibilidade de ser demandado e um período
razoável para o trabalhador buscar direitos que entende indevidamente negados.
A PEC n.º 300/16 objetivou alterar esse cenário, conforme já relatamos,
estabelecendo no Brasil o menor prazo geral de prescrição após a cessação
contratual em comparação com os países do Mercosul, com aqueles com os mais
elevados PIB’s da América Latina e com Portugal, Espanha e Itália, países europeus
que influenciaram (e influenciam) decisivamente o Direito do Trabalho pátrio.
Cumpre-nos agora analisá-la de maneira específica.
5 É possível reduzir os prazos da prescrição trabalhista?
A PEC n.º
300/16 pretendeu modificar a redação do inciso XXIX do art. 7º da CF/88, que
passaria a ser a seguinte: “ação, quanto aos créditos resultantes das relações de

trabalho, obrigatoriamente submetida à Comissão de Conciliação Prévia, prevista
em lei, com prazo prescricional de dois anos para os trabalhadores urbanos e
rurais, até o limite de três meses após a extinção do contrato de trabalho”.
Convém rememorar que o arquivamento da Proposta consistiu em mera
consequência da aplicação do procedimento previsto no art. 105 do Regimento
Interno da Câmara, não da conclusão quanto à inadequação do seu conteúdo. Em
verdade, sob a ótica substancial, a PEC havia recebido a chancela da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania poucos dias antes do arquivamento.
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Não se deve descartar, portanto, o horizonte de oferecimento, em breve, de
nova Proposta sobre o tema, dotada de conteúdo assemelhado.
Na justificativa da Proposta[60], dois fundamentos foram apresentados para a
alteração constitucional pretendida, conforme trecho adiante transcrito:
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Nos termos da atual disposição constitucional, o trabalhador tem o
prazo de até dois anos, após o término do contrato de trabalho, para
ingressar com ação judicial que verse sobre a reparação de direitos que
entende lesados. Esse prazo, todavia, é demasiadamente longo e, por
isso, nocivo ao empresariado e à sociedade em geral, pois a dificuldade
de manter-se arquivo documental relativo à relação empregatícia extinta
e a complicada situação de localizarem-se testemunhas contemporâneas
aos fatos objeto do litígio inviabilizam a defesa judicial do empregador
reclamado.
Assim, a dificuldade para a guarda de documentos e para convidar
testemunhas seriam as razões para a mudança proposta.
5

Na leitura da justificativa da PEC, é inevitável a percepção de que se trata de
uma alteração com o declarado objetivo de melhoria da condição social dos

empregadores, desafiando a lógica das modificações legislativas em matéria
trabalhista imposta pelo caput do art. 7º da Carta de 1988.
Superada a perplexidade da primeira impressão, uma reflexão mais detida
sobre os motivos expostos na Proposta evidencia que, concessa maxima venia, eles
não se sustentam.
Se a preocupação do legislador recai sobre as dificuldades para o
arquivamento de documentos, talvez o mais eficiente fosse a promoção de uma
grande revisão dos prazos prescricionais brasileiros, já que a legislação trabalhista
responde apenas por pequena parte do “problema”.
Com efeito, é possível, de maneira simplificada, reunir as principais relações
jurídicas mantidas pelas empresas em quatro grupos: a) com fornecedores e
parceiros comerciais em geral; b) com a Fazenda Pública (nas esferas federal,
estadual e municipal); c) com consumidores; d) com seus empregados.
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Tanto no caso das obrigações perante a Fazenda Pública quanto em relação
àquelas contraídas quanto aos consumidores, o prazo prescricional aplicável é
de cinco anos, conforme disciplinam, respectivamente, o art. 174[61] do Código
Tributário Nacional e o art. 27[62] do Código de Defesa do Consumidor.
No tocante aos contratos firmados com fornecedores e parceiros comerciais
em geral, é relevante recordar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do EREsp 1.280.825 sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, firmou a tese
jurídica de acordo com a qual “nas controvérsias relacionadas à responsabilidade

contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo
prescricional”[63]. Isto é, as pretensões decorrentes de inadimplemento contratual
no Direito Comum prescrevem em dez anos, incidindo o disposto no art. 205 do
Código Civil.
Logo, em comparação às demais relações jurídicas ordinariamente mantidas
pelas empresas, nada há de exótico no prazo constitucional da prescrição
trabalhista, especialmente considerando-se que, decorridos dois anos após a
cessação do vínculo, nenhuma pretensão poderá ser exercitada (ressalvados,
obviamente, os casos de lesão pós-contratual).
Destaque-se, ainda, que o menor prazo prescricional previsto no rol do art.
206 do Código Civil é de um ano, ao passo que a PEC em análise pretendeu reduzir
o prazo de prescrição após a extinção contratual para apenas três meses. O cotejo
com um exemplo extraído do referido dispositivo auxilia a adequadamente
compreender a desproporcionalidade da Proposta: a prevalecer a alteração prevista
na PEC, o prazo prescricional aplicável ao trabalhador cujo contrato foi encerrado
corresponderá a 1/4 do prazo prescricional previsto quanto à pretensão dos
credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, quando do
encerramento da liquidação da sociedade, em um típico caso de antinomia
imprópria valorativa.
Por isso, se, em momento futuro, vier a ser aprovada uma nova redação do
art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, com a fixação do prazo prescricional após a extinção
do vínculo em apenas três meses, certamente uma das preocupações daqueles que
militam cotidianamente com o Direito do Trabalho será tentar oferecer uma
explicação plausível para a escolha do prazo.
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É digno de nota o fato de a PEC n.º 300/16 não ter sido acompanhada por
qualquer estudo técnico que justificasse a definição do aludido prazo. Por que três
meses? Por que não seis, doze, dezoito ou trinta meses? Qual critério científico, qual
fundamento sistemático, qual estudo empírico lastreia a consagração exatamente
do prazo de três meses?
O segundo motivo apresentado como justificador da Proposta consiste na
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“complicada situação de localizarem-se testemunhas contemporâneas aos fatos
objeto do litígio inviabilizam a defesa judicial do empregador reclamado”.
Partindo da premissa de que qualquer setor de Recursos Humanos
minimamente organizado possui a relação dos antigos empregados e que é
plenamente possível a consulta aos dados informados pela própria empresa na RAIS
ao longo dos anos, é realmente difícil visualizar a “complicada situação” referida na
justificativa mesmo quanto a ex-funcionários sem contato com a empresa e que
eventualmente tenham alterado seu endereço (além do número de telefone celular,
endereço de e-mail e perfis de redes sociais, facilmente acessíveis na atualidade...),
uma vez que o ex-empregador5 poderá informar os dados de identificação do
trabalhador ao Judiciário e, explicitando suas dificuldades, requerer a utilização por
este de ferramentas (a exemplo do sistema INFOJUD) que permitam o
conhecimento do seu endereço, solicitando, se for o caso, sua intimação judicial
(CPC/15, art. 455, §4º, inciso II).
À fragilidade das justificativas da PEC n.º 300/16 aliava-se o claro traço da
inconstitucionalidade.
A drástica redução dos prazos prescricionais colide frontalmente com a
determinação contida no caput do art. 7º da CF/88 quanto à melhoria da condição
social dos trabalhadores, em descompasso, pois, com a vedação ao retrocesso
social. Em momento algum da história do Direito do Trabalho brasileiro conheceuse tão exíguo prazo prescricional.
Ao consagrar o prazo prescricional na Lei Maior, o constituinte decidiu
inequivocamente por uma proteção qualificada do acesso à Justiça em âmbito
trabalhista, tornando-o imune a investidas de maiorias parlamentares eventuais que
propugnem pela redução da sua extensão.
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É bem verdade, porém, em desfavor dessa tese, que o Supremo Tribunal
Federal e o Tribunal Superior do Trabalho, reconhecendo larguíssima margem de
discricionariedade em matéria de prescrição ao constituinte reformador, têm
convivido harmoniosamente com a Emenda Constitucional n.º 28/00, que unificou
os prazos prescricionais de trabalhadores urbanos e rurais, extinguindo o regime de
não fluência da prescrição no curso do contrato que existia em favor destes[64].
Paralelamente, não se deve olvidar que, conquanto a prescrição trate-se de
instituto de Direito Material, é inegável sua vinculação à efetiva realização do direito
fundamental de acesso à Justiça, consoante já destacado. Prazos excessivamente
curtos podem até atender, sob perspectiva formal, tal direito, uma vez que o
cidadão disporá de alguma possibilidade de provocação do Poder Judiciário, mas
definitivamente não concretizam, sob ótica substancial, o direito fundamental. O
cenário torna-se ainda mais delicado diante da exigência estabelecida como regra
geral pela Lei n.º 13.467/17 quanto à indicação do valor dos pedidos, ainda que por
estimativa (Instrução Normativa n.º 41/18, art. 12, §2º, do TST), em razão do tempo
necessário para apuração pelo Advogado trabalhista da dimensão dos créditos que
entende devidos ao seu cliente.
De fato, especialmente em relação ao prazo trimestral, sua exiguidade é
flagrante, seja em confronto com outros prazos no ordenamento pátrio
(correspondendo a apenas 1/4 do menor prazo previsto no art. 206 do CC/02), seja
em cotejo com a realidade normativa relativa à prescrição trabalhista em outros
países.
Acerca da atuação estatal (inclusive legislativa) em extensão inferior à
necessária para proteção de um direito fundamental, lecionam Ingo Wolfgang
Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

Por outro lado, poderá o Estado frustrar seus deveres de proteção
atuando de modo insuficiente, isto é, ficando aquém dos níveis mínimos
de proteção constitucionalmente exigidos ou mesmo deixando de atuar
– hipótese, por sua vez, vinculada (ao menos em boa parte) à
problemática das omissões inconstitucionais. É neste sentido que – como
contraponto à assim designada proibição de excesso – expressiva
doutrina e inclusive jurisprudência tem admitido a existência daquilo que
se convencionou chamar de proibição de insuficiência (no sentido de
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insuficiente implementação dos deveres de proteção do Estado e como
tradução livre do alemão Untermassverbot). É por tal razão que também
a doutrina brasileira (e, em alguns casos, a própria jurisprudência), em
que pese não ser pequena a discussão a respeito, em geral já aceita a
ideia de que o princípio da proporcionalidade possui como que uma
dupla face, atuando simultaneamente como critério para o controle da
legitimidade constitucional de medidas restritivas do âmbito de proteção
de direitos fundamentais, bem como para o controle da omissão ou
atuação insuficiente do Estado no cumprimento dos seus deveres de
proteção. Em suma, desproporções – para mais ou para menos –
caracterizam violações o princípio em apreço e, portanto,
antijuridicidade, no sentido de uma inconstitucionalidade da ação
estatal[65].
Logo, ainda que se venha a admitir, à luz da jurisprudência do STF e do TST, a
possibilidade de redução do prazo prescricional trabalhista consagrado na
Constituição (a exemplo do ocorrido em relação aos empregados rurais), a
diminuição jamais poderá ser implementada
de maneira desproporcional, tornando
5
ínfimo o prazo, a ponto de inviabilizar o exercício do direito de ação.
Assim, em nossa visão, a redução do prazo prescricional em termos como os
propugnados pela Proposta de Emenda Constitucional n.º 300/16 encontra
insuperáveis obstáculos no princípio da vedação ao retrocesso social e na
proporcionalidade, na vertente da vedação à proteção insuficiente.
Por esses motivos, parece-nos que Propostas assemelhadas sequer poderiam
ser objeto de deliberação no Congresso Nacional, considerando a proibição contida
no art. 60, §4º, inciso IV[66], da Constituição Federal de 1988. Ao largo da
controvérsia quanto à abrangência ou não dos direitos sociais pela expressão
“direitos e garantias individuais”, é inequívoco que o acesso à Justiça erige-se como
direito individual (dotado, a propósito, de especial caráter fundamental, já que se
afirma como pressuposto à garantia e à fruição de inúmeros outros direitos no
Estado Democrático).
6 Alteração do prazo prescricional e direito intertemporal
Por fim, possui relevo a reflexão acerca das questões atinentes ao direito
intertemporal na hipótese de eventual alteração dos prazos prescricionais.
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Os efeitos da sucessão no tempo de leis sobre a prescrição são regulados pela
regra da aplicação imediata, mas não retroativa, da legislação nova (CLT, art. 916[67])
e, acima de tudo, por razões de ordem lógica, premissas que viabilizam a
enunciação de alguns parâmetros sobre a matéria:
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a) A prescrição já consumada sob a égide da lei anterior não é afetada pela lei
nova[68]. Vide, nesse sentido, a Súmula n.º 308, item II, do Tribunal Superior do
Trabalho: “A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação

trabalhista para 5 (cinco) anos é de aplicação imediata e não atinge pretensões já
alcançadas pela prescrição bienal quando da promulgação da CF/1988”.
b) Não há direito adquirido a prazo prescricional em curso[69].
c) O termo inicial da prescrição e as hipóteses de impedimento, suspensão e
interrupção são regidas pela lei vigente à época da sua ocorrência[70].
d) A lei nova que cria prazo prescricional somente gera efeitos a partir de sua
vigência, não sendo aplicável retroativamente.
e) A lei nova que mantém prazo prescricional da lei anterior não gera efeitos
sobre a prescrição, não havendo falar em reinício da contagem, mas apenas do seu
prosseguimento, pelo tempo remanescente[71].
f) A lei nova que extingue prazo prescricional em curso gera efeitos imediatos,
tornando irrelevante o prazo transcorrido até então[72].
g) A lei nova que amplia prazo prescricional em curso aplica-se de imediato,
devendo ser abatido o período decorrido sob a regência da lei anterior[73].
h) A lei nova que reduz prazo prescricional em curso, há que se
distinguir: h.1)se o prazo maior da lei antiga se escoar antes de findar o prazo
menor estabelecido pela lei nova, adota-se o prazo da lei anterior; h.2) se o prazo
menor da lei nova se consumar antes de terminado o prazo maior previsto pela lei
anterior, aplica-se o prazo da lei nova, contando-se o prazo a partir da vigência
desta[74]. Sobre o tema, vide o Enunciado n.º 299 das Jornadas de Direito Civil:
“Iniciada a contagem de determinado prazo sob a égide do Código Civil de 1916, e

vindo a lei nova a reduzi-lo, prevalecerá o prazo antigo, desde que transcorrido
mais de metade deste na data da entrada em vigor do novo Código. O novo prazo
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será contado a partir de 11 de janeiro de 2003, desprezando-se o tempo
anteriormente decorrido, salvo quando o não-aproveitamento do prazo já vencido
implicar aumento do prazo prescricional previsto na lei revogada, hipótese em que
deve ser aproveitado o prazo já transcorrido durante o domínio da lei antiga,
estabelecendo-se uma continuidade temporal”.
7 À guisa de conclusão
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A Proposta de Emenda Constitucional n.º 300/16 pretendeu alterar
substancialmente os prazos da prescrição trabalhista. Seu arquivamento, após
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, decorreu de
mero procedimento formal previsto no art. 105 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, de modo que não se deve descartar o horizonte de oferecimento,
em breve, de nova Proposta sobre o tema, dotada de conteúdo assemelhado.
A eventual aprovação futura de projeto nos termos cogitados na PEC n.º
300/16 significaria, a um só tempo:
a) enorme retrocesso social,5 em evidente violação do caput do art. 7º da CF/88,
com a adoção do menor prazo de prescrição trabalhista da história brasileira,
correspondendo o prazo trimestral proposto a somente 1/4 do menor prazo
prescricional previsto no art. 206 do Código Civil;
b) a criação no Brasil do menor prazo geral de prescrição após a cessação
contratual em comparação com os países do Mercosul, com aqueles com os mais
elevados PIB’s da América Latina e com Portugal, Espanha e Itália, países europeus
que influenciaram (e influenciam) decisivamente o Direito do Trabalho pátrio;
c) restrição excessiva ao acesso à Justiça, especialmente em relação ao
momento posterior à cessação do vínculo empregatício, em colisão com a vedação
à proteção insuficiente, desdobramento da proporcionalidade.
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SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso
de Direito Constitucional. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013.

[1] Para aprofundamento na análise histórica da prescrição trabalhista na
realidade normativa brasileira, vide FERNANDEZ, Leandro; PAMPLONA FILHO,
5
Rodolfo. Tratado da Prescrição Trabalhista: Aspectos Teóricos e Práticos. São
Paulo: LTr, 2017.
[2] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado:
Parte Geral. Tomo V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, §615, 1. “ A pretensão, como se
vê, constitui o grau de exigibilidade do direito (subjetivo) e a obrigação de

submissão ao adimplemento. O direito, enquanto sem pretensão, não é exigível;
apenas existe in potentia” (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico:
plano da eficácia: 1ª parte. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 208).

[3] “A prescrição não se passa no plano da existência da pretensão, nem no

plano da validade do ato jurídico; é fato que ocorre no plano da eficácia, onde se
pode perguntar se existe, ou se não existe o efeito prescritivo, que é encobrimento
da eficácia da pretensão, ou da ação” (grifo no original) (MIRANDA, Francisco
Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado: Parte Geral. Tomo VI. Rio de
Janeiro: Borsoi, 1955, §694, 2). A expressão “ação” é utilizada, nesta passagem, em
sentido material, não processual.
[4] Veremos adiante que o Código Civil de 2002 adotou a ideia de que a
prescrição extinguiria a pretensão, o que, com a devida vênia, não se revela como a
opção teórica mais precisa, pelos motivos que serão oportunamente expostos.
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[5] Cuidou-se, por outro lado, no Estatuto Privado de 2002, de evitar o
equívoco, conforme se infere da leitura do seguinte excerto da sua Exposição de
motivos: “Ainda a propósito da prescrição, há um problema terminológico digno de

especial ressalte. Trata-se de saber se prescreve a ação ou a pretensão. Após
amadurecidos estudos, preferiu-se a segunda solução, por ser considerada a mais
condizente com o Direito Processual contemporâneo, que de há muito superou a
teoria da ação como simples projeção de direitos subjetivos. É claro que nas
questões terminológicas pode haver certa margem de escolha opcional, mas o
indispensável, num sistema de leis, é que, eleita uma via, se mantenha fidelidade ao
sentido técnico e unívoco atribuído às palavras, o que se procurou satisfazer nas
demais secções do Anteprojeto”.

[6] LEAL, Antônio Luís da Câmara. Da prescrição e da decadência: teoria geral
do direito civil. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 12.
[7] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de
Direito Civil. vol. I, tomo II: Parte Geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, p. 359.
[8] Ibidem, p. 359.
[9] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado:
Parte Geral. Tomo VI. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, § 665, 1 e 3. Vide, ainda: “Os atosfatos jurídicos caducificantes (casos de caducidade sem ilicitude) concretizam-se

naquelas situações que constituem fatos jurídicos, cujo efeito consiste
na extinçãode determinado direito e, por consequência, da pretensão, da ação e da
exceção dele decorrentes, como ocorre na decadência e na preclusão, ou
no encobrimentosomente da pretensão, da ação ou da exceção, conforme acontece
na prescrição, independentemente de ato ilícito de seu titular. (...) Essas hipóteses
em que a caducidade se dá independentemente de ato culposo, e, portanto, não
constitui eficácia de ato ilícito, configuram atos-fatos jurídicos, uma vez que não se
leva em consideração qualquer elemento volitivo como determinante da omissão
(= inação) de que resultam. O suporte fáctico do fato jurídico que tem por efeito a
caducidade sem culpa é constituído, geralmente, por dois elementos: transcurso de
determinado lapso de tempo (= fato) + inação do titular do direito (= ato). Se houve
ou não vontade quanto à omissão, é dado absolutamente irrelevante; importa,
apenas, o transcurso do tempo sem ação do titular do direito, o que caracteriza,
precisamente, o ato-fato” (grifos no original) (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria
do fato jurídico: plano da existência. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 200 e
202).
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[10] Ibidem, § 691, 1.
[11] “Quando se diz que ‘prescreveu o direito’, emprega-se elipse reprovável,

porque em verdade se quis dizer que o ‘direito teve prescrita a pretensão (ou a
ação), que dele se irradiava, ou teve prescritas todas as pretensões (ou ações) que
dele se irradiavam. Quando se diz ‘dívida prescrita’ elipticamente se exprime ‘dívida
com pretensão (ou ação) prescrita’; portanto dívida com pretensão encobrível (ou
já encoberta) por exceção de prescrição” (Ibidem, § 662, 6). Registramos que Pontes
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de Miranda, aqui, ao empregar o vocábulo “ação”, refere-se à ação em sentido
material (relacionada à impositividade do direito), não à ação em sentido
processual.
[12] Ibidem, § 695, 6.
[13] “O devedor que paga a dívida não pode repetir o pagamento: tornou não
encobrível a eficácia do fato jurídico, ou a descobriu, se já alegada, e ao mesmo
tempo solveu a dívida, ou satisfez a pretensão. O que apenas renuncia à prescrição
faz inencobrível a eficácia; e deixa para momento posterior solver a dívida ou
satisfazer a pretensão” (Ibidem, § 695, 6).
5

[14] Vide, por exemplo: “Os requisitos da prescrição se reduzem a dois: a
negligência ou inação do titular do direito e o decurso do tempo ” (BEVILÁQUA,
Clóvis. Teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1975, p. 290). “Quatro

são os elementos integrantes, ou condições elementares, da prescrição: 1º existência de uma ação exercitável (actio nata); 2º - inércia do titular da ação pelo
seu não exercício; 3º - continuidade dessa inércia durante um certo lapso de tempo;
4º - ausência de algum fato ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva
ou interruptiva do curso prescricional” (LEAL, Antônio Luís da Câmara. Da
prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil. 3 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1978, p. 11). “Três são os requisitos da prescrição extintiva: a) inércia do

credor; b) o decurso do tempo; c) a invocação dela por qualquer interessado,
requisito esse que, em casos especiais, não se exige, como mais adiante será
evidenciado. É dispensável o requisito da boa-fé” (SANTOS, J. M. Carvalho. Código
Civil brasileiro interpretado: principalmente do ponto de vista prático. v. III. 7
ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1958, p. 372). “A prescrição ocorre quando o seu

suporte fático se compõe. No suporte fático da exceção, é preciso que estejam: a)
a possibilidade da pretensão ou ação (não é necessário que exista a pretensão ou
ação, razão por que o que não é devedor, mas é apontado como tal, pode alegar a
prescrição, exercer, portanto, o ius exceptionis temporis); b) a prescritibilidade da
pretensão ou da ação; c) o tempus (transcurso do prazo prescricional), sem
interrupção, e vazio de exercício pelo titular da pretensão ou da ação” (MIRANDA,
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Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado: Parte Geral. Tomo VI.
Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, §665, 1).
[15] Título LXXIX. Se alguma pessoa fôr obrigada à outra em alguma certa
cousa, ou quantidade, por razão de algum contracto, ou quase-contracto, poderá
ser demandado até trinta annos, contados do dia, que essa cousa, ou quantidade
haja de ser paga, em diante. E passados os ditos trinta annos, não poderá ser mais
demandado por essa cousa ou quantidade; por quanto por a negligencia, que a
parte teve, de não demandar em tanto tempo sua cousa, ou divida, havemos por
bem, que seja prescripta a acção, que tinha para demandar. Porém esta Lei não
haverá lugar nos devedores, que tiverem má fé porque estes taes não poderão
prescrever per tempo algum, por se não dar occasião de peccar, tendo o alheo
indevidamente.
[16] Art. 854. Nesta prescripção, só motivada pela negligencia do credor, não
se-exige o requisito da bôa fé.
[17] “É nesse termo que há nascimento da pretensão e, de regra com ele, ação
nascida, actio nata. Antes, não, e qualquer referência seria a ação nondum nata”
(ALVES, Vilson Rodrigues. Da prescrição e da decadência no Código Civil de
2002. 4 ed. rev., ampl. e atual. Campinas: Servanda Editora, 2008, p. 604).
[18] A locução actio nata, como é intuitivo, encontra sua origem no direito
romano. Seu uso é amplamente difundido até a atualidade. Deve o leitor manterse atento, apenas, para não ser induzido a, em razão da terminologia, associar a
figura à ação em sentido processual, pelas razões expostas anteriormente.
[19] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Op. cit., §665, 7. “Mas há um

ponto que deve ficar bem ressaltado, porque interessa fundamentalmente às
conclusões do presente estudo: os vários autores que se dedicaram à análise do
termo inicial da prescrição fixam esse termo, sem discrepância, no nascimento da
ação (actio nata), determinado, tal nascimento, pela violação de um direito. Savigny,
por exemplo, no capítulo da sua monumental obra dedicado ao estudo das
condições da prescrição, inclui, em primeiro lugar, a actio nata, e acentua que esta
se caracteriza por dois elementos: a) existência de um direito atual, suscetível de ser
reclamado em juízo; e b) violação desse direito” (AMORIM FILHO, Agnelo. Critério
científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações
imprescritíveis in MENDES, Gilmar Ferreira; STOCO, Rui (Org.). Coleção doutrinas
essenciais: Direito Civil, Parte Geral. v. 5. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011, p. 38). Sobre o tema, registre-se, ainda, a ponderação de Ísis de Almeida:
“Diante das observações supra, não é difícil concluir que não se inserem no campo
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da prescrição nem os direitos futuros, entre os quais se incluem o direito
condicional e o direito eventual, nem, por muito mais forte razão, uma expectativa
de direito. E isso porque não é lícito reprovar (ou punir) o credor, por não ter agido
numa época em que continuava na incerteza de seu direito, tendo em vista que a
exigibilidade dele dependia da ocorrência de fato (ou de condição) ainda não
verificado (...). Seria um absurdo perder-se um direito antes que pudesse ser
exercido” (ALMEIDA, Ísis de. Manual da prescrição trabalhista. 2 ed. São Paulo:
LTr, 1990, p. 28).
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[20] Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se
extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.
[21] Enunciado n.º 14. 1) O início do prazo prescricional ocorre com o
surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo; 2) o art.
189 diz respeito a casos em que a pretensão nasce imediatamente após a violação
do direito absoluto ou da obrigação de não fazer.
[22] Atual redação: Art. 149 - A prescrição do direito de reclamar a concessão
das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do término do
prazo mencionado no art. 134 ou, se for o caso, da cessação do contrato de
5
trabalho.
[23] A título de curiosidade histórica, vale registrar que, nos idos dos anos 1980,
sob a égide da Constituição de 1969 (formalmente, a Emenda Constitucional n.º 01,
de 17/10/1969, à Carta de 1967), tramitaram no Parlamento nacional algumas
Propostas de Emenda Constitucional que visavam à criação de uma “Justiça Agrária”
como órgão inserido na estrutura do Poder Judiciário. Entre elas, é interessante
destacar a PEC n.º 89/1980, de autoria do Deputado Jorge Arbage, que previa como
uma das competências da Justiça Agrária o processamento e julgamento dos
“dissídios individuais e coletivos entre empregados e empregadores rurais, e outras
controvérsias oriundas da relação de trabalho executado no meio rural” (TENÓRIO,
Igor. Justiça agrária in Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 18, n.º 70,
abr./jun. 1981, p. 248).
[24] “Art. 343 – As normas de proteção aos trabalhadores obedecerão aos
seguintes preceitos, além de outros que visem à melhoria dos seus benefícios: (...)
XVII – vedação de prescrição no curso da relação de emprego” (Disponível em
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/AfonsoArinos.pdf).
[25] “É pacífico que os prazos previstos no art. 7º, XXIX, da CF incidem sobre as

pretensões decorrentes de obrigações de pagar quantia certa. Houve, porém, quem
questionasse sua aplicabilidade aos créditos relativos às obrigações de dar ou fazer.
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Pensamos não haver dúvidas de que a palavra ‘crédito’, usada pelo Constituinte,
tem o sentido de direito a uma prestação, não se exigindo, necessariamente, que
esta deva ser pecuniária. (...) Mais correto nos parece o entendimento de Arnaldo
Süssekind, segundo o qual ‘a palavra ‘créditos’ foi inserida no texto constitucional
na sua significação mais genérica. Corresponde aos direitos do credor da obrigação
(o trabalhador), contra o qual corre a prescrição: direito a prestações de dar, de
fazer, ou de não fazer, que devem ser satisfeitas’” (LORENZETTI, Ari Pedro. A
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Prescrição e a Decadência na Justiça do Trabalho. São Paulo: LTr, 2009, p. 157).
[26] “Da mesma maneira, o novo prazo de 5 anos criado pela Constituição de

1988 para os contratos urbanos não retroagiu ao período precedente a 5.10.1986,
por respeito ao efeito meramente imediato da regra nova e ao direito adquirido do
titular anteriormente favorecido pelo império da regra antiga (Súmula 308, II, TST)”
(DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 15 ed. São Paulo:
LTr, 2016, p. 272).
[27] CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho.
17 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 53/54. “E, se o referido

artigo se reporta, textualmente, ao inc. XXIX do art. 7º, é porque o que dispõe deve
ser entendido como um complemento do que o legislador colocou anteriormente
no texto constitucional. É fora de dúvida, na verdade, que o que se pretendeu foi
amenizar — digamos assim — o exagero de uma proteção legal, que não se
conciliava com um princípio basilar do Direito do Trabalho: equilíbrio entre o capital
e o trabalho com vistas a uma paz social efetiva e duradoura . (...) A solução seria
entender-se viável uma ação trabalhista proposta, periodicamente (cada cinco
anos), pelo empregador rural, para frustrar a aplicação de uma prescrição —
expressamente estabelecida no texto constitucional, insista-se de passagem — que
o colocaria sob ameaça de cobrança por quase toda a vida do seu empregado ”
(ALMEIDA, Ísis de. Manual da prescrição trabalhista. 2 ed. São Paulo: LTr, 1990, p.
47 e 53).
[28] DELGADO, Maurício Godinho. Op. cit., p. 271.
[29] Art. 49. El pago de las remuneraciones y beneficios sociales de los

trabajadores es en todo caso preferente a cualquier otra obligación del empleador.
La acción de cobro prescribe a los quince años.
[30] Art. 256. Plazo común. Prescriben a los dos (2) años las acciones relativas

a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y, en general, de
disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos
y disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo. Esta norma tiene
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carácter de orden público y el plazo no puede ser modificado por convenciones
individuales o colectivas.
[31] Art. 258. Las acciones provenientes de la responsabilidad por accidente de

trabajo y enfermedades profesionales prescribirán a los dos (2) años, a contar desde
la determinación de la incapacidad o el fallecimiento de la víctima.

[32] Art. 2º Sin perjuicio de lo previsto en la disposición anterior, los créditos o
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prestaciones laborales prescriben a los cinco años, contados desde la fecha en que
pudieron ser exigibles.
[33] Art. 1º Las acciones originadas en las relaciones de trabajo prescriben al

año, a partir del día siguiente a aquél en que haya cesado la relación laboral en que
se fundan.
[34] Art. 399. Las acciones acordadas por este Código o derivadas del contrato

individual o colectivo de condiciones de trabajo, prescribirán al año de haber ellas
nacido, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes.
[35] Art. 400. Prescribirán a los sesenta días: a) la acción para pedir nulidad de

5 por error. En este caso, el término correrá desde
un contrato de trabajo celebrado
que el error se hubiese conocido;b) la acción de nulidad de un contrato de trabajo
celebrado por intimidación. El término se contará desde el día en que cesase la
causa;c) la acción para dar por terminado un contrato de trabajo por causas legales.
El término correrá desde el día en que ocurrió la causa que dio motivo a la
terminación;d) la acción para reclamar el pago por falta del preaviso legal. El término
correrá desde la fecha del despido; y e) la acción para reclamar indemnización por
despido injustificado del trabajador, o el pago de daños y perjuicios al empleador,
por retiro injustificado del trabajador. El término correrá desde el día de la
separación de aquél.

[36] Art. 51. Las acciones provenientes de los reclamos por prestaciones

sociales prescribirán al cumplirse diez años contados desde la fecha de terminación
de la prestación de los servicios de conformidad con lo establecido en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El resto de las acciones
provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse cinco años,
contados a partir de la fecha de terminación de la prestación de los servicios. En los
casos de acidente de trabajo o de enfermedad ocupacional, el lapso de prescripción
de cinco años se aplicará conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
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[37] Art. 516. Las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del

día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que
se consignan en los artículos siguientes.
[38] Art. 519. Prescriben en dos años: I. Las acciones de los trabajadores para

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo; II. Las acciones de los
beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo; y III. Las acciones para
solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los
convenios celebrados ante ellas.
[39] Art. 518. Prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores que sean

separados del trabajo. La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de
la separación.

[40] Art. 517. Prescriben en un mes: I. Las acciones de los patrones para

despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en
sus salarios; y II. Las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo.
[41] Art. 488. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este

código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales
establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.

[42] Art. 151. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres

años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El
simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho
o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por
un lapso igual.
[43] Art. 510. Los derechos regidos por este Código prescribirán en el plazo de

dos años contados desde la fecha en que se hicieron exigibles. En todo caso, las
acciones provenientes de los actos y contratos a que se refiere este Código
prescribirán en seis meses contados desde la terminación de los servicios.
[44] Art. 510. (...) Asimismo, la acción para reclamar la nulidad del despido, por

aplicación de lo dispuesto en el artículo 162, prescribirá también en el plazo de seis
meses contados desde la suspensión de los servicios. El derecho al cobro de horas
extraordinarias prescribirá en seis meses contados desde la fecha en que debieron
ser pagadas.
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[45] Art. 337, 1 - O crédito de empregador ou de trabalhador emergente de

contrato de trabalho, da sua violação ou cessação prescreve decorrido um ano a
partir do dia seguinte àquele em que cessou o contrato de trabalho.
[46] Art. 59, 1. Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan
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señalado plazo especial prescribirán al año de su terminación. A estos efectos, se
considerará terminado el contrato: a) El día en que expire el tiempo de duración
convenido o fijado por disposición legal o convenio colectivo. b) El día en que
termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya dado esta
continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita.
[47] Art. 59, 2. Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o

para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar
después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en
que la acción pudiera ejercitarse.
[48] Art. 59, 3. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de

contratos temporales caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se
hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los
efectos. El plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la
5
solicitud de conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y
conciliación competente.
4. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a las acciones contra

las decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación
sustancial de condiciones de trabajo. El plazo se computará desde el día siguiente
a la fecha de notificación de la decisión empresarial, tras la finalización, en su caso,
del periodo de consultas.
[49] Art. 2.948. Si prescrivono in cinque anni: (...) 4) gli interessi (1282) e, in

generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno in termini più brevi; 5)
le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
[50] Art. 2.946. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si

estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

[51] Art. 2.955. Si prescrive in un anno il diritto: (...) 2) dei prestatori di lavoro,

per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese;

[52] Art. 2.956. Si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le

retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
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[53] Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla

quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa
è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
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[54] O conteúdo da decisão pode ser acessado em .
[55] Sobre o tema, vide: PAMPLONA FILHO, Rodolfo; FERNANDEZ, Leandro.
Prescrição Trabalhista e a Teoria Contra Non Valentem Agere Non Currit
Praescriptio. RJLB - REVISTA JURÍDICA LUSO-BRASILEIRA, v. 4, p. 1255-1278, 2018.
[56] O conteúdo da decisão pode ser acessado em .
[57] Vale recordar da advertência proferida por Miguel Reale quanto à
dificuldade em relação à identificação da prescrição e da decadência em variados
ordenamentos jurídicos: “Quem é que, no Direito Civil brasileiro ou estrangeiro, até

hoje, soube fazer uma distinção nítida e fora de dúvida, entre prescrição e
decadência? Há as teorias mais cerebrinas e bizantinas para se distinguir uma coisa
de outra. Devido a esse contraste de ideias, assisti, uma vez, perplexo, num mesmo
mês, a um Tribunal de São Paulo negar uma apelação interposta por mim e outros
advogados, porque entendia que o nosso direito estava extinto por força de
decadência; e, poucas semanas depois, ganhávamos, numa outra Câmara, por
entender-se que o prazo era de prescrição, que havia sido interrompido! Por isso,
o homem comum olha o Tribunal e fica perplexo. Ora, quisemos pôr um termo a
essa perplexidade, de maneira prática, porque o simples é o sinal da verdade, e não
o bizantino e o complicado” (REALE, Miguel. Visão Geral do Projeto de Código Civil.
Disponível em: http://www.miguelreale.com.br/artigos/vgpcc.htm).
[58] Acerca da distinção entre os institutos da prescrição e da decadência,
recomendamos fortemente ao amigo leitor a leitura de paradigmático trabalho:
AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da
decadência e para identificar as ações imprescritíveis in MENDES, Gilmar Ferreira;
STOCO, Rui (Org.). Coleção doutrinas essenciais: Direito Civil, Parte Geral. v. 5.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
[59] Pondera Agnelo Amorim Filho acerca da gravidade da afetação da esfera
jurídica de outras pessoas em razão do exercício de direitos potestativos: “ As

considerações feitas acima levam, inevitavelmente, à conclusão de que, quando a
lei, visando à paz social, entende de fixar prazos para o exercício de alguns direitos
potestativos (seja exercício por meio de simples declaração de vontade, como o
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direito de preempção ou preferência; seja exercício por meio de ação, como o
direito de promover a anulação do casamento), o decurso do prazo sem o exercício
do direito implica na extinção deste, pois, a não ser assim, não haveria razão para a
fixação do prazo. Tal consequência (a extinção do direito) tem uma explicação
perfeitamente lógica: É que (ao contrário do que ocorre com os direitos suscetíveis
de lesão) nos direitos potestativos subordinados a prazo o que causa
intranquilidade social não é, propriamente, a existência da pretensão (pois deles
não se irradiam pretensões) nem a existência da ação, mas a existência do direito,
tanto que há direitos desta classe ligados a prazo, embora não sejam exercitáveis
por meio de ação. O que intranquiliza não é a possibilidade de ser exercitada a
pretensão ou proposta a ação, mas a possibilidade de ser exercido o direito. Assim,
tolher a eficácia da ação, e deixar o direito sobreviver (como ocorre na prescrição),
de nada adiantaria, pois a situação de intranquilidade continuaria de pé” (Ibidem,
p. 42/43).
[60] Disponível em .
[61] Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva.
5

[62] Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos
causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua
autoria.
[63] EREsp 1280825/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018.
[64] Vide, a propósito, as Orientações Jurisprudenciais n.º 271 e 417 da SDI-I
do TST, bem como a decisão proferida no RE 570532, em que o STF posicionou-se
pela ausência de repercussão geral da questão concernente à aplicabilidade da
nova regra prevista na EC n.º 28/00 ao contrato firmado antes da sua promulgação,
mas extinto apenas após seu advento.
[65] SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO,
Daniel. Curso de Direito Constitucional. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2013, p. 349/350.
[66] Art. 60, § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir: (...) IV - os direitos e garantias individuais.
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[67] Art. 916 - Os prazos de prescrição fixados pela presente Consolidação
começarão a correr da data da vigência desta, quando menores do que os previstos
pela legislação anterior.
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[68] “A propósito, o parâmetro da não retroação de efeitos de regra

prescricional já prevaleceu, no país, na década de 1960, quando se iniciou a
imprescritibilidade rurícola. Naquela época, as parcelas anteriores a 2.6.1961 (dois
anos antes da vigência do velho Estatuto do Trabalhador Rural) encontravam-se,
sim, prescritas, porque regidas pelo antigo art. 11 da CLT (prazo prescricional de
dois anos). Da mesma maneira, o novo prazo de 5 anos criado pela Constituição de
1988 para os contratos urbanos não retroagiu ao período precedente a 5.10.1986,
por respeito ao efeito meramente imediato da regra nova e ao direito adquirido do
titular anteriormente favorecido pelo império da regra antiga (Súmula 308, II, TST,
originalmente editada em 1992)” (DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito
do Trabalho. 15 ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 272).
[69] “(...) a prescrição ainda não consumada não constitui um direito adquirido”
(LEAL, Antônio Luís da Câmara. Da prescrição e da decadência: teoria geral do
direito civil. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 87).
[70] “Quanto ao início da prescrição, embora alterado pela lei nova, é claro que,

tratando-se de um fato anterior a esta, deve reger-se pela lei vigente ao tempo em
que se verificou. Quanto às condições, suspensão ou interrupção da prescrição,
devem ser regidas pelas duas leis, cada uma regulando-as relativamente ao tempo
decorrido sob sua vigência” (LEAL, Antônio Luís da Câmara. Op. cit., p. 89).
[71] “Na primeira hipótese, não havendo conflito entre duas leis, a prescrição

prossegue seu curso normal, sem qualquer modificação, consumando-se pelo
decurso do prazo, como se antiga lei continuasse em vigor, por isso que não foi
alterada pela lei nova” (LEAL, Antônio Luís da Câmara. Op. cit., p. 89).
[72] “Em sentido oposto, isto é, quando a lei institui uma barreira contra a

prescrição ou elimina o prazo limite para o exercício do direito potestativo, a partir
da vigência da nova norma, a demora da parte não surte efeito algum, não
podendo, pois, ser considerada para fins de consumação de prescrição ou
decadência. Logo, se a lei exclui da prescrição ou da decadência determinados
direitos, a partir de então, quanto a estes, a omissão do respectivo titular não lhe
traz prejuízo algum quanto ao exercício de tais direitos. Afinal, a eliminação do
prazo antes existente se equipara à sua ampliação ad infinitum, da mesma forma
que a estipulação de determinado prazo, onde antes não havia, nada mais significa
do que a fixação de um limite a um prazo que era infinito ” (LORENZETTI, Ari
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Pedro. A Prescrição e a Decadência na Justiça do Trabalho. São Paulo: LTr, 2009,
p. 312).
[73] “Estabelecendo a nova lei um prazo mais longo de prescrição, essa

obedecerá a esse novo prazo, contando-se, porém, para integrá-lo, o tempo já
decorrido na vigência da lei antiga” (LEAL, Antônio Luís da Câmara. Op. cit., p. 90).
[74] “Não merece prosperar o argumento de que, em razão do princípio da
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proteção, que orienta o Direito do Trabalho, dever-se-ia conferir prevalência, no
caso, à condição mais benéfica ao trabalhador. As normas legais relativas à
prescrição, ou à decadência, são imperativas, não podendo ser alteradas pela
vontade das partes. Logo, as disposições legais que regulam tais institutos não se
incorporam ao contrato de trabalho, ao contrário do que ocorre, em geral, com as
normas de caráter tuitivo. Mesmo que se admita a fixação de prazos decadenciais
por convenção dos interessados, não poderão estes fugir à aplicação das regras
legais a respeito” (LORENZETTI, Ari Pedro. Op. cit., p. 306).

5
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(Orientador)
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise jurídica acerca
das consequências da captação ilícita de sufrágio no direito eleitoral brasileiro, no
âmbito constitucional. Uma das conquistas mais importantes com a promulgação
da Carta Magna de 1988, sem dúvida alguma diz respeito aos direitos políticos, que
estão alinhados no capítulo IV, do título II, referente aos direitos e as garantias
fundamentais. Dentre eles merece destaque o sufrágio universal, o voto direto e
secreto, no qual o cidadão escolhe os seus representantes, conforme a convicção
do eleitor, que é livre não somente para votar como, também, para anular o seu
voto. Mas, a despeito de sua importância para a consolidação da democracia, ainda
é pratica bastante comum no Brasil a compra de votos, sistema esse que funcionou
na época dos coronéis, que instituíram o “voto de cabresto”. Na tentativa de
combater essa prática foi promulgada a Lei nº 9.504/97, que dispõe sobre o
processo estabelece normas para as eleições e que veda em seu artigo 41-A, essa
prática. Mas, ainda assim, a compra de votos não deixou de existir, sendo que os
meios de comunicação constantemente noticiam essa prática em tempos de
eleições. NO tocante a conclusão da presente pesquisa, cujos métodos se pautaram
na revisão bibliográfica na doutrina, legislação e jurisprudência.
Palavras chave: Sufrágio universal. Voto. Constituição Federal. Captação Ilícita.
ABSTRACT: The purpose of this study is to provide a legal analysis of the
consequences of the illicit capture of suffrage in Brazilian electoral law, within the
constitutional framework. One of the most important achievements with the
promulgation of the Constitution of 1988 undoubtedly concerns the political rights,
which are aligned in Chapter IV, of Title II, on fundamental rights and guarantees.
Among them, universal suffrage, the direct and secret vote, in which the citizen
chooses his representatives, according to the conviction of the voter, who is free
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not only to vote but also to void his vote. But, despite its importance for the
consolidation of democracy, it is still quite common practice in Brazil to purchase
votes, a system that worked during the time of the colonels, who instituted the
"halting vote". In an attempt to combat this practice, Law No. 9,504 / 97, which
establishes the process, establishes norms for the elections and which prohibits in
its article 41-A, this practice. But even so, the purchase of votes did not cease to
exist, and the media constantly report this practice in times of elections. This is the
conclusion of the present research, whose methods have been based on the
bibliographical revision in doctrine, legislation and jurisprudence.
Keywords: Universal Suffrage. Vote. Federal Constitution. Unlawful collection.

1. INTRODUÇÃO
No ordenamento jurídico brasileiro a compra de votos sempre foi um
fenômeno presente nas eleições do país. Conhecida no âmbito jurídico como
captação ilícita de sufrágio, é um
problema histórico com raízes em tempos mais
5
antigos, já que esteve inserida em praticamente toda a história política do Brasil
(ALMEIDA, 2017).
No entanto, algumas tentativas legais foram feitas com a finalidade de coibir
essa prática, sendo a mais recente a promulgação da Lei nº 9.504/97, que em seu
artigo 41-A dispõe que constituiu captação ilícita de sufrágio, ações como dar,
oferecer, entregar, prometer ao leitor qualquer tipo de vantagem pessoa, incluindo
emprego ou função pública do político, desde o registro da candidatura até o dia
da eleição. O candidato que for pego fazendo a captação ilícita de sufrágio universal
está sujeito a algumas sanções, como o pagamento de multa e a cassação do
registro ou diploma (SANTOS, PIACENTINI, 2013).
Apesar da vedação legal e das sanções previstas na Lei em epígrafe, os meios
de comunicação por vezes, trazem informações sobre a compra de votos e as várias
tentativas que alguns candidatos fazem nesse sentido. A oferta de dinheiro e de
bens materiais são as principais estratégias utilizadas pelos candidatos, inclusive
dos próprios partidos políticos. Essa prática compromete a lisura das eleições e do
processo democrático no Brasil, sendo, pois, incompatível com o Estado
Democrático de Direito.
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Feitas essas considerações iniciais, o presente trabalho tem por objetivo geral
fazer uma discussão crítica sobre as consequências jurídicas e sociais da captação
ilícita de sufrágio no direito eleitoral brasileiro, no âmbito constitucional.
Em relação aos objetivos específicos buscou-se abordar os seguintes temas:
o processo histórico de compra de votos no país; a configuração do sistema eleitoral
brasileiro atual e os princípios eleitorais constitucionais; considerações sobre o
sufrágio universal e o voto direto e secreto (art.24 da CF); a vedação à capitação
ilícita de sufrágio universal com a promulgação da Lei nº 9.504/97 e sua eficácia na
coibição desta prática, que efetivamente corrói a democracia no Brasil; a atuação
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições, notadamente na fiscalização e
punição de condutas desta natureza; os desafios para uma maior segurança em
relação ao sistema eleitoral no Brasil e a necessidade do estabelecimento de
punições mais severas para quem compra e venda o voto.
Parece haver consenso que as eleições brasileiras não gozam de
transparência e que, em virtude da captação ilícita de sufrágio universal,
paralelamente ao abuso do poder econômico, o processo eleitoral brasileiro é uma
farsa, sendo que o TSE não tem conseguido atuar com maior eficiência para impedir
a ocorrência desses dois fenômenos que indubitavelmente coloque em cheque
todo o processo eleitoral. Assim, urge fazer o seguinte questionamento: quais
medidas devem ser adotadas para dar maior eficácia a Lei nº 9.504/97 e a atuação
do TSE no combate à captação ilícita de sufrágio universal?
Parte-se da hipótese que o sistema eleitoral no Brasil é falho e que, para
reverter este cenário, é preciso aplicar as leis com maior rigor e melhorar
significativamente o campo de atuação do TSE na fiscalização das eleições. Mais
ainda, implantar programas educacionais e de conscientização, para esclarecer
acerca da importância do voto e das consequências jurídicas sociais da compra de
votos.
A escolha do tema deve-se ao fato do assunto ser atualíssimo, uma vez que
todas as eleições realizadas no país apresentam diversos casos de captação ilícita
de sufrágio universal. Além disso, há que se mencionar a contribuição cientifica e
social, pois é preciso conhecer e informar à sociedade sobre a prática desta conduta,
suas consequências jurídicas e sociais, já que políticos que compram votos em regra
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também se envolvem em corrupção e vários outros crimes contra o erário, como
bem demostrou a Operação Lava Jato deflagrada em 2014.[2]
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A metodologia utilizada no trabalho foi a pesquisa bibliográfica, sendo essa
realizada na doutrina, legislação pertinente e jurisprudência correlatada ao tema.
Essa modalidade de pesquisa, segundo informa Kaufmann (2016), oferece ao
pesquisador uma fonte fidedigna de informações e dados pertinentes ao seu objeto
de estudo, tendo, ainda, a vantagem de permitir a cobertura de uma gama de
fenômenos bastante ampla. Daí a sua relevância no levantamento dos objetivos,
hipóteses e conclusões de uma pesquisa.

2. A COMPRA DE VOTOS NO BRASIL: RAÍZES HISTÓRICAS
Antes de comentar sobre a origem e evolução da compra de votos no
ordenamento jurídico brasileiro é importante fazer um breve comentário sobre as
raízes do voto, enfim, do sistema democrático na escolha dos representantes do
povo para exercer o governo de5uma nação.
Nesse diapasão, desde os primórdios das civilizações o homem sempre se
preocupou com a escolha de líderes, mas nos tempos mais antigos, o entendimento
acerca da legitimidade do povo na escolha dos governantes era bem diferente do
que se observa na era contemporânea (HOLANDA, 2016).
Na Grécia antiga, filósofos como Platão e Aristóteles deram importante
contribuição para o entendimento do que vem a ser uma democracia. O estado
Ateniense é apontado como o berço da democracia, sendo que, naqueles tempos,
era a maioria da população que escolhia os governantes:
Há muitos séculos, nas antigas repúblicas gregas, com
destaque para o Estado ateniense, ocorreram as primeiras
manifestações concretas de governo democrático; nelas, o
povo governava-se por si mesmo em reuniões realizadas nas
praças públicas e já nesta época a democracia era considerada
como o governo da maioria, e não como o governo de todos
(DINIZ, NEVES JÚNIOR, 2016, p.03).
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Mas, com as constantes invasões dos povos bárbaros, e com o fim do Império
Romano em 476 d.C, o mundo adentrou na Idade das Trevas, ou seja, na Idade
Média, cujo sistema político predominante durante séculos foi o feudalismo (alta e
baixa Idade Média), e na baixa Idade Média o absolutismo.
Assim, a democracia, tal qual se conhece nos dias de hoje, começou a ser
delineada nos Estados Unidos, tendo como percussor o presidente Tomas
Jeffersson, ao redigir o Projeto de Constituição da Virgínea, no ano de 1776. Foi
nesse país que também surgiu uma frase que hoje permeia a maioria dos governos
que adotam à democracia como sistema de governo, isto é, “um governo do povo,
para o povo e pelo povo” proferido por Abraham Lincoln. (HOLANDA, 2016).
Além dos Estados Unidos, outras nações contribuíram para a construção da
democracia, dentre as quais a França, cujo descontentamento com a monarquia
absolutista acabou resultando na Revolução Francesa, no século XVIII. Na verdade,
quando a humanidade passou a ingressar na era Moderna, mais precisamente a
partir do século XVI até o século XIX, esse tipo de governo passou a dominar toda
a Europa após a baixa Idade Média.
Entretanto, no decorrer do tempo tornou-se notória a insatisfação da
população com as ações dos governos absolutistas, bem como a forma como era
feita a escolha dos líderes políticos, uma vez que não havia qualquer participação
popular neste processo. A Revolução Francesa, além de ter sido um marco na
consolidação de alguns direitos fundamentais de primeira geração, como a
liberdade e fraternidade, também deu um importante passo para a construção da
teoria e aplicabilidade do sistema politico democrático, sobretudo com as ideias
defendidas por filósofos como Montesquieu, Locke, Rousseau (MORAES, 1997).
No Brasil, a democracia de fato só foi possível com a proclamação da
República, mais precisamente em 1889, resultado de um levante militar que deu
início a República brasileira, em razão da insatisfação com o governo imperialista
(CARVALHO, 2013).
Ante disso, desde a colonização do Brasil por Portugal, o sistema de governo
adotado foi o mesmo daquele país, ou seja, um regime politico pautado no
imperialismo absolutista, que implantou um modelo de colonização
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agroexportador e cuja corrupção já era notória desde aqueles tempos no sistema
politico estabelecido entre o Brasil e a Coroa Portuguesa:
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O processo colonizatório foi o marco inicial da introdução da
corrupção nas terras tropicais, a forma em que foi
desenvolvida a cultura da exploração em que se ofertavam o
mínimo para posteriormente fazer a retirada do máximo
constitui em uma estreita verossimilhança com o que vemos
no processo eleitoral brasileiro, o que houve foi apenas uma
mudança na forma de explorar, mas se observarmos bem a
essência continua a mesma (PINHO, 2018, p.13).
Conforme a explanação de Pinho (2018), que fez uma abordagem histórica
sobre a compra de votos no Brasil, desde os tempos mais antigos aos dias atuais,
resta evidente que esse modelo de exploração implantado pela Coroa Portuguesa
é parte integrante das mazelas políticas vivenciadas pelo país, pois o abuso de
poder e a busca de riqueza fácil foi um processo contínuo, inclusive em toda a
trajetória da implantação dos serviços públicos, ou seja, da Administração Pública
5
no Brasil. O autor supracitado, em sua análise sobre todo o processo de colonização,
afirma que o Português chegava ao Brasil, sempre com a premissa de enriquecer
facilmente, relegando aos escravos a operacionalização do ciclo produtivo para a
manutenção da elite, isto é da Coroa Portuguesa. Na verdade, compara este sistema
com a compra de votos que se observa na atualidade, comprando a classe política
brasileira com o que ocorria no passado, notadamente no que diz respeito à compra
de votos.
Os registros históricos sobre a compra de votos no Brasil deixam evidente
que essa prática alcançou notoriedade entre o período de 1889 a 1930, época em
que vigorou o conhecido coronelismo e que passou a ser combatida a partir de
meados do século XX. Com a proclamação da República em 1889, o voto passou a
se aberto, mas nem todos podiam exercer o voto. Analfabetos e mulheres, por
exemplo, não votavam, sendo comum, nessa época a compra de votos, também
denominada como “voto de cabresto”.[3] (PINHO, 2018).
Durante todo esse período, os coronéis através de seu poder político e
econômico coagia a população a votar em quem eles queriam, estabelecendo assim
um sistema de oligarquias que funcionou até o período em que Getúlio Vargas
(1930/45) governou o país. Eleitores que não seguiam a ordens dos coronéis
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sofriam diversas retaliações, inclusive agressões físicas. O voto, por ser aberto,
facilitava aos coronéis saber em quem as pessoas votavam (HOLANDA, 2010).
Nesse período, foi instituído um sistema de não apenas compra, como de
fraudes nas eleições, pois sempre se dava um jeito de manipular os votos de
analfabetos que não tinham direito ao voto. Esse cenário só começou a mudar
quando o voto passou a ser secreto, ou seja, quando houve mudanças no sistema
eleitoral brasileiro. Isso começou no governo de Vargas, que buscou promover a
moralização do sistema eleitoral brasileiro, criando assim, o primeiro Código
Eleitoral Brasileiro em 1932, bem como a regularização do voto feminino. Em 1935
foi promulgado outro Código Eleitoral, sendo que a instituição do Estado Novo
amordaçou a democracia no Brasil.
O primeiro Código Eleitoral surgiu no chamado Governo
Provisório de Getúlio Vargas (1930-1934), marcado, como
dito, pela forte presença dos “tenentes” nos cargos políticos.
O Decreto n. 21.076/1932 criou a Justiça Eleitoral, o voto
secreto, o voto feminino e o sistema de representação
proporcional, em dois turnos simultâneos. Pela primeira vez,
a legislação eleitoral fez referência aos partidos políticos,
mesmo admitindo, ainda, a candidatura avulsa (KANAAN,
2012, p.233)
O governo de Dutra (1946-51) buscou restaurar a democracia, mediante a
Lei Agamenon que restituiu o Código Eleitoral, além de estabelecer regras mais
rígidas para evitar a fraude eleitoral.
No período em que os militares governaram (1964/84), através do conhecido
golpe de 1964, o sistema eleitoral do Brasil ficou marcado pelos interesses dos
militares. Este período teve diversos atos institucionais, cassação de políticos, bem
como a decretação das eleições indiretas para governadores e Presidente da
República. O Ato institucional AI-5 suspendeu a Constituição de 1967, fechou o
Congresso Nacional e ampliou significativamente os poderes do Presidente da
República. Foi um dos períodos mais negros da história do país, pois restringiu ao
máximo as garantias fundamentais, inclusive da escolha dos representantes
políticos. Tanto assim que a Emenda Constitucional nº 8, promulgada em 1977,
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instituiu a figura do senador biônico, sendo este escolhido por um colégio eleitoral
controlado por militares (HOLANDA, 2010; CURREAU, 2012).
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Ocorre que em todo este contexto de mudanças a compra de votos nunca
deixou de existir. Nos dias atuais, isso ocorre de uma forma mais moderna, por
vezes imperceptível e que em vários casos exige uma investigação dos órgãos
competentes, ou seja, da justiça eleitoral. Mas isso será comentando em momento
oportuno, pois antes é preciso descrever a configuração do sistema eleitoral
brasileiro com a promulgação da Constituição Federal de 1988.
3. A CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO
Em 1984, o governo militar chegava ao fim, após o movimento “Diretas Já” e
intensa campanha nas ruas pela volta da democracia no Brasil. A promulgação da
Constituição Brasileira corou o processo de redemocratização e do estabelecimento
do Estado Democrático de Direito, como também marcou o período e transição
entre a ditadura militar e a o regime democrático. Elaborada com a colaboração dos
congressistas e da população brasileira, as normas contidas na Carta Magna
5
romperam paradigmas, notadamente em relação aos direitos fundamentais, dentre
os quais está o direito ao voto, pois assim determinou:
Art. 14. Soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para
todos, e, nos termos da lei, mediante:
I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular (BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL)
Esse artigo, dentre outros da Constituição estabelecer os direitos políticos
dos cidadãos, sendo necessário explicar o que vem a ser sufrágio universal, voto
direto e secreto e os incisos do artigo em tela.
Doutrinariamente, o Sufrágio Universal é entendido como o direito ao voto
que todo cidadão possui de exercer a soberania popular, ou seja, participar do
processo eleitoral e das decisões políticas do país. Através do exercício desse
direito, os indivíduos podem votar em seus representantes, inclusive de ser votado,
isto é, lançar a sua candidatura política conforme dispõe a Lei Eleitoral no Brasil.
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Bonavides (2018) buscou explicar o que vem a ser o sufrágio universal, pois,
conforme as suas palavras, trata-se de um poder que reconhece ao corpo dos
cidadãos a participação direta e indireta da gerência da vida pública, podendo o
cidadão decidir de uma forma democrática, por meio das eleições, quem exercerá
os mais diversos cargos na política e não apenas a Presidência da República. Assim,
pelo voto escolhem-se os candidatos do Congresso Nacional, governadores,
deputados estaduais, prefeitos, vereadores, etc.
Conforme Moraes (2016), através do sufrágio universal é possibilitado ao
cidadão o acesso às decisões públicas, sendo que isso, juntamente como o voto, o
plesbicito, o referendo e a iniciativa popular constituem o principal pilar da prática
e exercício da democracia no Estado Moderno. Nesse sentido, o autor explica que
o direito ao voto é o principal instrumento de exercício do direito do sufrágio.
Quanto ao plesbicito e o referendo, a Lei Complementar nº 9.709/98, explica
as suas funções:
Art. 2º. O plebiscito é convocado com anterioridade a ato
legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto,
aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido.
§ 2º O referendo é convocado com posterioridade a ato
legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a
respectiva ratificação ou rejeição.
A inciativa popular, por sua vez, garante o exercício da soberania popular
de uma forma mais ampla, se comprado ao referendo ou plesbicito, pois a
legislação eleitoral determina que uma parcela mínima de 1% da população
brasileira, distribuído em ao menos cinco Estados, com 0,3% de representação de
cada um deles pode elaborar um Projeto de Lei a ser votado pelo Congresso
Nacional (GOMES, 2016).
A Carta Magna estabelece no artigo 14, 15 e 16, como os direitos políticos
podem ser exercidos, inclusive o limite de idade para o exercício ao voto que é
facultativo a partir da faixa etária dos 16 e 70 anos de idade, bem como os
analfabetos, e obrigatório aos maiores de 18 anos e idade. Para entender melhor
o que determina a Constituição Federal de 1988 e o Código Eleitoral em vigor, a
seção a seguir faz uma análise do Direito Eleitoral No Brasil.
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3.1 Características do Direito Eleitoral no Brasil
Segundo Pimentel (2014), o Direito Eleitoral busca a sua
sustentação,primeiramente, na Constituição Federal e depois na legislação
infraconstitucional. Trata-se de um ramo do direito extremamente importante para
a sociedade, pois busca preservar o direito ao voto. Em termos de definição:
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O Direito Eleitoral surge como um ramo jurídico responsável
por regular as relações do voto e do poder por ele exercido.
Melhor dizendo, o voto é a forma com que se exterioriza o
poder que pertence ao povo e, por isso, é de fundamental
relevância que seja regido por determinadas normas
(ALCÂNTARA, 2015, p.03).
Pertence ao ramo do Direito Público e tem por finalidade maior estabelecer
procedimentos e regras para as eleições, regularizando os direitos políticos e a
normatização do sufrágio universal. Com isso busca-se, verdadeiramente,
concretizar o direito ao voto e, consequentemente, a soberania popular.
5

Com a nova Carta Magna, o Código Eleitoral, ou melhor, o Direito Eleitoral
ganhou uma nova roupagem, inclusive no que tange aos princípios constitucionais
que o regem. Os direitos norteadores quanto ao exercício de cargos políticos são
delineados no artigo 12, pois dispõe acerca de quem é brasileiro nato ou
naturalizado[4] e a perda da naturalidade brasileira, dentre outras providências. Os
artigos que se seguem tratam dos direitos políticos (art.14), os partidos políticos
(art.17) a competência legislativa em matéria eleitoral, como é organizado a justiça
eleitoral no Brasil (art.118), como se organiza o sistema de governo (art.1º). Enfim,
a Constituição Federal de 1988 traz um regramento legal que impõe regras para
todo o sistema eleitoral brasileiro (ALCÂNTARA, 2015).
Ademais, o legislador constituinte, no artigo 17, § 1º dispôs acerca da
liberdade dos partidos políticos em serem criados, fundidos e extintos, sempre
observando o viés da soberania nacional, sendo que os §§ 2 e 4, dispõem sobre a
personalidade jurídica civil dos partidos políticos, bem como de seu registro no
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). (GOMES, 2016).
Todas essas modificações foram inovadoras na nova Carta Política, sendo
que, cada uma delas, de certa maneira, vão ao encontro de buscar cumprir a máxima
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de um governo do povo e para o povo brasileiro, conforme preceitua o parágrafo
único do artigo primeiro da Constituição Federal de 1988 (MACHADO, FERRAZ,
2015).
Depois da Carta Magna e para cumprir os preceitos desta, foram criadas
algumas leis com à finalidade de enquadrar o processo eleitoral a um novo
momento político. Nessa linha de pensamento, deve-se destacar a Lei nº
9.096/1995, que dispõe sobre os partidos políticos e que já foi objeto de mudanças
nos anos que se seguiram, a Lei nº 9.504/1997, que dispõe acerca das eleições e
que foi promulgada com o objetivo precípuo de estabelecer normas para as
eleições municipais e gerais, a Lei nº 9.840/99, que regulamenta o combate a
corrupção eleitoral e que, dentre as novidades introduziu o artigo 41-Ano na lei
9.504/1997 no ordenamento jurídico brasileiro e a Lei nº 12.034/2009 que trouxe
diversas alterações ao Código Eleitoral, ao estabelecer uma minirreforma no
mesmo, dentre elas a fidelidade partidária (CURREAU, 2012).
Essas foram as principais modificações no sistema eleitoral brasileiro desde
a promulgação da Carta Magna, o que deixe evidente a vontade do legislador pátrio
em organizar, racionalizar e combater a corrupção eleitoral no Brasil, inclusive a
compra de votos.
3.2 Princípios constitucionais aplicáveis ao sistema eleitoral
A Carta Magma também trouxe princípios explícitos e implícitos ao sistema
eleitoral do Brasil. Nesse diapasão, é preciso esclarecer, primeiramente, o
significado de um princípio, entendido pela doutrina como uma norma que orienta
outras normas e que é extraída do sistema normativo e cuja principal função é
impor limites e autointegração das normas em geral, bem como o de solucionar
lacunas na lei (BULOS, 2017).
No processo eleitoral, os princípios constitucionais mais relevantes estão
delimitados no quadro 1.
Quadro 1 – Principais princípios constitucionais que norteiam o processo eleitoral
no Brasil
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Princípio da Democracia

Com lastro na construção da
democracia ao longo das décadas, da
Declaração dos Direitos Humanos em
1948 e do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos em 1966, busca
consolidar um governo voltado para
todos e de todos, com a participação da
soberania popular.

Princípio Federativo

No

Brasil,

a

Constituição
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Federal

adotou o sistema federativo de
governo, formado pela União dos entes
Federativos, mas autônomos entre si.
Competência comum e cooperação são
elementos que integram este sistema.
Princípio da Lisura nas Eleições
5

Tem como fundamento a Lei
Complementar nº 64, o qual estabelece
que Ministério Público, Justiça Eleitoral,
Partidos Políticos e Candidatos devem
se primar por este princípio, inclusive
com o estabelecimento de sanções
para quem o desrespeita.

Princípio do aproveitamento do voto Visa evitar a nulidade do voto,
seguindo as disposições contidas no
Código Eleitoral, artigos 149 e 219.
Princípio da celeridade

O artigo 257 do Código Eleitoral
determina que as decisões eleitorais
devem ocorrer de forma ágil e célere.

Princípio da Razoável Duração do

O texto legal que se relaciona com esse

Processo e da Perda do Mandado princípio está elencado no art. 97 do
eletivo.
Código Eleitoral: “Art. 97-A. Nos termos
do inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal, considera-se
duração razoável do processo que
possa resultar em perda do mandato
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eletivo o período máximo de 1 (um)
ano, contado da sua apresentação à
Justiça Eleitoral. §1° A duração do
processo de que trata o caput abrange
a tramitação em todas as instâncias da
Justiça Eleitoral.
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Princípio da Anualidade

É um princípio constitucional previsto
no art. 16 da Carta Magna, o qual
dispõe que a lei que alterar o processo
eleitoral, seja o alistamento, votação,
apuração ou diplomação, conforme o
texto constitucional lido acima, deverá
obedecer ao período de um ano,
anterior à data prevista para a eleição.

Princípio da Preclusão Instantânea

Depois de o eleitor já ter votado, não é
possível haver impugnação quanto a
sua identidade, pois será um ato
consumado. Este é o princípio da
preclusão instantânea.

Fonte: Adaptado de Borges, Lopes (2015)
O que se busca, com os princípios citados e validar a soberania popular de
forma indelével duramente todas as eleições, bem como o de reforçar a
consolidação da democracia no Brasil, após anos de ditadura militar.
4. A CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁFIO
Como demostrado em linhas anteriores, as eleições brasileiras são marcadas,
historicamente, pela captação ilícita de sufrágio. Tanto é verdade que, desde o
processo de colonização brasileira a troca de favores, barganhas políticas, seja na
esfera federal, estadual ou municipal sempre estiverem presentes ao longo das
décadas, mesmo com o advento da República em 1889 e nos governos que se
seguiram.
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Os constantes escândalos envolvendo a compra de votos e o uso do poder
econômico, que é considerado um crime eleitoral estão no cerne da forma de “fazer
política no Brasil” e, independente do regime de governo, isso ocorre com mais
frequência do que o cidadão comum imagina, a julgar pelas constantes denúncias
dos meios de comunicação na era contemporânea. Contudo, dessa forma de
conduzir o pleito eleitoral no ordenamento jurídico brasileiro cabalmente
representa uma afronta para a democracia recentemente conquistada.
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Em 2014, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou uma pesquisa para
averiguar se essa prática histórica ainda continua a persistir e os resultados revelam
que sim.
A pesquisa encomendada pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) sobre as Eleições 2014 mostra que a compra e venda de
votos ainda é uma realidade no Brasil, uma vez que pelo
menos 28% dos entrevistados revelou ter conhecimento ou
testemunhado essa prática ilegal. A pesquisa foi realizada pela
empresa Checon Pesquisa/Borghi e ouviu quase dois mil
5
eleitores de 18 a 60 anos em sete capitais, incluindo o Distrito
Federal, de todas as regiões brasileiras e das classes sociais A,
B, C e D (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2015, p.01).
Isso é inadmissível em uma democracia, motivo pelo qual foram editadas
algumas leis com a finalidade de retirar, de forma definitiva, esse “cancro” da
sociedade brasileira. A alteração mais recente nesse sentido foi a introdução do
artigo 41-A na Lei nº 9.504/97, que considera delito ilícito à compra de votos no
Brasil, como será comentado na seção a seguir.
Convém esclarecer, ainda, que essa pesquisa também concluiu que a compra
de votos, na percepção do eleitor pouco significa em termos de conduta criminosa.
Ou seja, trata-se de um delito ínfimo, segundo se apurou na pesquisa realizada pelo
TSE:
Uma das conclusões da pesquisa aponta que “a percepção do
eleitor no sentido de que a compra de votos é um crime ainda
é pequena”. Dessa forma, “muitos enxergam com
naturalidade oferecer o voto em troca de benefícios”. O
estado que registrou o maior número de pessoas que
239
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

declaram ter conhecimento de compra de voto foi Roraima,
onde 71% dos entrevistados responderam afirmativamente a
essa questão. Por outro lado, o Rio Grande do Sul registrou o
menor índice, com 18% de respostas positivas (TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL, 2015, p.01).
Pelas informações relatadas acima, pode-se inferir que, provavelmente a
compra de votos é mais comum nos Estados mais pobres da federação e que tem
estreita relação com o nível de instrução e conscientização da população.
Mello e Maciel (2013) fizeram uma abordagem mais atual sobre a compra de
votos no Brasil. Os dados desta pesquisa são preocupantes e revelam o quanto essa
prática que começou com a colonização do Brasil, ainda se encontra enraizada nas
estratégias adotadas pelos políticos na tentativa de vencer as eleições a qualquer
custo. Segundo suas palavras:
De norte a sul do Brasil, votos são comprados com uma
extensa lista de benesses, em que o dinheiro vivo e às vezes
até cheque são a principal moeda utilizada. São usados
também material de construção, cesta básica, gasolina,
comida e bebida, passagem de ônibus, pneus, televisão e até
mesmo redução de carga horária no serviço público.
Levantamento feito pelo Estado de Minas com base nas
cassações em segunda instância publicadas pelos tribunais
regionais eleitorais (TREs) de todo o país mostra que de
janeiro a outubro foram cassados 112 prefeitos eleitos. Desse
total, 46 perderam seus cargos por “captação ilícita de
sufrágio”, nome pomposo dado à nefasta compra de voto
(MELLO, MACIEL, 2013, p.02).
Pelos resultados da pesquisa realizada por Mello e Maciel (2013), nota-se
que o número de candidatos envolvidos na denominada captação ilícita de sufrágio
é alarmante, sendo que o Estado de Minas Gerais ocupa o segundo lugar no
Ranking de Estados cujas eleições tiveram um maior número de denúncias e compra
de votos, dentre outras condutas ilícitas:
Minas Gerais é até agora o estado recordista em cassações
por denúncias de abuso de poder econômico e político,
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compra de votos e por enquadramentos na Lei da Ficha
Limpa. Já perderam o cargo em Minas 19 prefeitos eleitos no
ano passado. Desse total, 16 tiveram como um dos motivos
da perda do mandato a oferta de benefícios ao eleitor em
troca do voto (MELLO, MACIEL, 2013, p.03).
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Os resultados são ainda mais preocupantes em relação a captação ilícita de
sufrágio quando se constata a existência de Lei no combate a essa prática. O que
leva a concluir que a lei não tem sido eficiente em seus propósitos, que é de colocar
um fim a essa prática constante nas eleições brasileiras.
4.1 A Lei nº 9.504/97 e os requisitos para a configuração da captação ilícita de
sufrágio
A Lei nº 9.504/97, dispõe sobre as eleições no ordenamento jurídico
brasileiro, trazendo, em seu bojo, diversas regras concernentes as eleições para
presidente da República, vice-presidente da República, governador e vicegovernador de estado e do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito, senador,
5
deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador dar-se-ão,
inclusive no que tange ao período de sua realização e a forma como o pleito deverá
ser organizado. Quando foi promulgada, a lei em comento não tratava da captação
ilícita do sufrágio, o que veio ocorrer somente com a promulgação da Lei
nº 9.840/99,[5] que regulamenta o combate a corrupção eleitoral e que, dentre as
novidades, introduziu o artigo 41-Ano na lei 9.504/1997. A redação dada ao artigo
é a que se segue abaixo:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos,
constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o
candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor,
com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de
qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública,
desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive,
sob pena de multa de mil a cinquenta mil, e cassação do
registro ou do diploma, observado o procedimento previsto
no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º. Para a caracterização da conduta ilícita, é
desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a
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evidência do dolo, consistente no especial fim de
agir. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009).
§ 2º. As sanções previstas no caput aplicam-se contra
quem praticar atos de violência ou grave ameaça a pessoa,
com o fim de obter-lhe o voto. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009).
§ 3º. A representação contra as condutas vedadas
no caput poderá
ser
ajuizada
até
a
data
da
diplomação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009).
§ 4º. O prazo de recurso contra decisões proferidas com
base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da
publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009). (BRASIL, LEI Nº 9.504/97).
Pelas disposições contidas no artigo acima, pode-se inferir que condutas
como doar, oferecer, prometer ou entregar qualquer tipo de vantagem ao eleitor
em troca de voto constituiu a prática ilícita de sufrágio. Isso também abarca
vantagens relacionadas ao oferecimento de emprego ou função pública, outra
prática comum no processo eleitoral brasileiro.
A captação ilícita de sufrágio acontece, quando do registro da candidatura
até o dia em que acontece a eleição, conforme estabelecido no artigo 41-A da Lei
nº 9.504/97. Mas, na doutrina existe alguns posicionamentos distinto, ou seja, se é
a partir do registro ou da sua homologação. Nesse sentido, Ramayna (2010),
expressa o entendimento do TSE:
A questão e interessante, porque o Tribunal Superior Eleitoral
registra entendimento de que o termo a quo é a partir do
requerimento do registro da candidatura, e não do
deferimento do mesmo (Acórdãos nº 19.229/01, Relator
Ministro Fernando Neves, e nº 19.566/02, Relator Ministro
Sálvio de Figueiredo). (RAMAYNA, 2010, p-617-618).
A instância máxima que julga ações relativas a captação ilícita de sufrágio,
ou seja, o TSE, entende-se que o ato ocorre a partir do seu registro e não quando
do seu deferimento. Em razão dos conflitos relacionados à essa temática, Ramayna
(2010), acredita que o legislador falhou em colocar prazo definido para o fato ilícito,
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visto que, os políticos já agem com esse tipo de conduta mesmo antes das eleições
se preparando para tal feito.
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Diante da situação, o momento certo para caracterizar a captação ilícita de
sufrágio, é a partir do registro até o momento da eleição. Com base nesse
entendimento, o candidato não está impedido de ser eleito até fazer o registro
junto ao TSE, sendo que a partir daí apuram-se as denúncias e aplicam-se as
sanções cabíveis.
Importante esclarecer que o artigo 41-A da Lei nº 9.504/97, passou por
intensa discussão na doutrina e jurisprudência, inclusive no que tange a questão de
sua constitucionalidade. Parte da doutrina e, sobretudo, dos partidos políticos e
candidatos, levantou a questão da disposição em comento estabelecer novas
circunstâncias de inelegibilidade. Eis que abaixo tem-se o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (STF).
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 41-A da
Lei n° 9.504/97. Captação de sufrágio. 2. As sanções de
5 registro ou do diploma previstas pelo art. 41-A
cassação do
da Lei n° 9.504/97 não constituem novas hipóteses de
inelegibilidade. 3. A captação ilícita de sufrágio é apurada por
meio de representação processada de acordo com o art. 22,
incisos I a XIII, da Lei Complementar n° 64/90, que não se
confunde com a ação de investigação judicial eleitoral, nem
com a ação de impugnação de mandato eletivo, pois não
implica a declaração de inelegibilidade, mas apenas a
cassação do registro ou do diploma. 4. A representação para
apurar a conduta prevista no art. 41-A da Lei n° 9.504/97 tem
o objetivo de resguardar um bem jurídico específico: a
vontade do eleitor. 5. (Ação direta de inconstitucionalidade
julgada improcedente”. ADI n. 3.592/DF, Relator o Ministro
GILMAR MENDES, DJ de 2.2.07.) (MARTINS, 2017, p.08).
Assim, conforme entendimento do douto Ministro do STF, não há que se
falar em novas condições de inelegibilidade, posto que na letra da lei, o que o artigo
41-A busca preservar é a vontade do povo, ou seja, a soberania do voto, a
democracia, enfim, um processo eleitoral justo e inseto de qualquer mácula, frente
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aos efeitos nocivos da compra de votos no ordenamento jurídico brasileiro. Até
porque, as hipóteses de inelegibilidade estão previstas nas seguintes legislações:
As hipóteses de inelegibilidades estão contempladas na
Constituição da República e na Lei Complementar 64, de 18
de maio de 1990. A inelegibilidade representa a
impossibilidade de determinados cidadãos concorrerem às
eleições em face de sua peculiar condição (funcional ou de
parentesco) ou por estarem presentes certas circunstâncias
legais. (KIMURA, 2012, p. 46 apud MARTINS, 2017, p.08).
Sem dúvida alguma, correto está o argumento do autor em epígrafe, e ainda
que tenham sido levantadas algumas discussões acerca da in (constitucionalidade)
do artigo 41-A da Lei nº 9.504/97, é preciso considerar que este representa um
avanço nas eleições brasileiras, por tentar combater uma prática que perdura á
séculos.
O TSE também cuidou de tipificar os atos que configuram e não configuram
à prática ilícita de sufrágio, sendo que estes estão discriminados no Quadro 2.
Quadro 2: Ações que configuram e não configuram a prática ilícita de sufrágio,
conforme entendimento do TSU

Ações que caracterizam a captação Ações que não caracterizam a prática
ilícita de sufrágio
ilícita de sufrágio
Doação de cestas básicas em troca de Promessas genéricas ao eleitorado sem
voto
objetivo de satisfazer interesses
individuais e privados
Fornecimento de carteira de habilitação Distribuição de “cheques moradia”,
em troca de votos

bem como a inscrição em programa
habitacional da Prefeitura, realizados
periodicamente por funcionários da
municipalidade, como parte de
convênio entre os governos estadual e
municipal, sem a presença do
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candidato ou prova idônea de pedido
de voto em troca do cheque.
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Doar, oferecer, prometer ou entregar A explanação de plano de governo não
ao eleitor bem ou vantagem pessoal de caracteriza captação de sufrágio.
qualquer natureza no período crítico
compreendido
do
registro
da
candidatura até o dia da eleição,
inclusive, presume-se o objetivo de
obter voto, sendo desnecessária a
prova visando demonstrar tal resultado
Distribuição de padrão de luz em troca Promessa de campanha no sentido de
de voto
manter programa municipal de
benefícios.
Manutenção em período eleitoral de
“cursinho pré-vestibular” gratuito e
outras benesses, às vésperas da5eleição,
revelam o intuito do candidato em
obter votos

O fato documentado no ‘protocolo de
intenções’,
firmado
entre
os
representantes de diversas igrejas de
determinado município – travestidos de
membros do conselho ético de um
partido político – e certos candidatos a
prefeito
e
vice-prefeito,
que
formalmente se comprometem, se
eleitos,
ao
atendimento
de
reivindicações
imputadas
à
‘comunidade evangélica’ e explicitadas
no instrumento, entre elas, a doação de
um imóvel do patrimônio municipal, se
não voltadas às promessas a satisfazer
interesses patrimoniais privados.

Doação de telhas e pregos a eleitor em
troca de voto

Fonte: Adaptado de Martins (2017)
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Como se percebe, pelas considerações feitas até então, percebe-se que o
legislador pátrio não tem permanecido inerte no sentido de combater a corrupção
eleitoral, as fraudes, enfim, a compra de votos. Contudo, voltamos a repetir que a
eficácia da lei tem sido questionada, haja vista o grande número de denúncias e de
candidatos que tem o seus registrado cassado pelo TSE.
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4.3 Sanções estabelecidas para a captação ilícita de sufrágio
Acerca das sanções estabelecidas no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, verifica-se
que a referida norma prevê as seguintes: multa, no valor de mil a cinquenta mil
UFIR, bem como a cassação do registro ou do diploma. Certamente, a cassação é
considerada a sanção mais grave, já que, com ela, o candidato perde o cargo
político ao qual se candidatou (SANTOS, PIACENTINI, 2016).
É preciso considerar, ainda, que, pela legislação em vigor, não se admite a
tentativa, posto se trata de uma sanção aplicação administrativamente, ou seja, a
conduta tipificada no artigo 41-A, mas pode haver punição penal, se for aplicado
ao caso concreto as disposições contidas no artigo 199 do Código Eleitoral, cuja
redação é a seguinte:
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si
ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou
prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a
quinze dias multa (BRASIL, CÓDIGO ELEITORAL).
Por derradeiro, é preciso ainda mencionar que para a comprovação da
captação ilícita de sufrágio é necessário alguns dos meios de provas previstos no
Código de Processo Civil. Mera presunção ou suspeitas que não venham
acompanhadas de provas não são admitidos como provas. O julgado abaixo
comprova essa assertiva:
EMENTA: CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA E INCONTROVERSA - CRIME NÃO
COMPROVADO
TEMPESTIVIDADE
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Para a configuração da captação ilícita de
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sufrágio, há que estar presente nos autos, conjunto
probatório capaz de demonstrar que, o candidato
efetivamente ofereceu benefício para o fim específico de
obter voto no pleito eleitoral. Necessidade de apresentação
de prova robusta, não se admitindo condenação baseada em
presunção (SANTOS, PIACENTINI, 2016, p.59).
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Com efeito, nem, poderia ser diferente, tendo em vista as estratégias
inúmeras dos candidatos em desacreditar outros, ou mesmo de pessoas com má fé
em manchar a reputação e imagem dos candidatos. Correta, pois, a decisão
proferida pelos Tribunal.
5 A ATUAÇAO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL NA FISCALIZAÇÃO DAS
ELEIÇÕES
Nos dias hodiernos, verifica-se que o TSE, tem enfrentado dificuldades na
fiscalização das eleições brasileiras. O TSE juntamente com os Tribunais Regionais
Eleitorais tem empreendido esforços na organização das eleições e na prevenção e
5
coibição da captação ilícita de sufrágio, investigando todas as denúncias que
chegam a sua apreciação, inclusive punido aqueles candidatos cujas condutas
enquadram no artigo 41-A da Lei nº 9.504/97. Mas, considerando a extensão do
Brasil, a quantidade de eleitores e o número de pessoal e de instrumentos utilizados
na fiscalização das eleições, percebe-se que o desafio em garantir uma eleição justa
e pautada na soberania popular não é uma tarefa fácil.
5.1 Os desafios para coibir a prática da captação ilícita de sufrágio
O principal bem tutelado pelo artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 é, certamente,
a liberdade de escolha do eleitor, no âmbito de um Estado democrático e que busca
dar respaldo as garantias fundamentais, sendo o voto um deles.
O bem jurídico tutelado na presente infração eleitoral é o da
livre manifestação do eleitor, da vontade pura e livre de
qualquer coação, um pleito legítimo, liso, transparente, sem
qualquer interferência na manifestação do eleitor. Deve ser
expressa a vontade do eleitor, da sua convicção a acerca do
que é melhor, dos benefícios que aquele candidato vai trazer
ao seu Município, Estado ou o País, e principalmente, uma
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reflexão de quem melhor representará os interesses do povo
no governo (SANTOS, 2015, p.2403).
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Nesse sentido, essa proteção se respalda na Constituição Federal e na
legislação infraconstitucional, cuja premissa maior e, dar a resposta que a sociedade
deseja em relação as urnas, no qual deve imperar a vontade popular o exercício
pleno da cidadania através do voto. Isso implica um rechaço total a qualquer forma
de captação ilícita de sufrágio.
Mas se de um lado existem leis, de outro há a ineficácia das mesmas em
reduzir ou mesmo acabar de pleito com a compra de votos no Brasil. Até porque,
na percepção do próprio eleitor, o que ele faz ao vender o voto não é um crime
grave. No máximo é uma transgressão que não prejudica ninguém, conforme
apurou os resultados de uma pesquisa realizada pelo Superior Tribunal Eleitoral em
2014.
Entretanto, na prática, os efeitos jurídicos e sociais são relevantes, pois coloca
óbices a plena aplicabilidade dos pressupostos mais caros à um regime democrático
de direito, que é a livre escolha dos representantes políticos da nação. Além disso,
isso alimenta a corrupção e a fraude eleitoral e por todos esses motivos, defendese aqui a criação de leis mais duras, para o candidato e o eleitor que estiverem
envolvidos na captação ilícita de sufrágio.
Além disso, é preciso aperfeiçoar a democracia no ordenamento jurídico
brasileiro e isso passa, necessariamente, pela criação e implantação de programas
educacionais que venham trabalhar com o processo de conscientização do eleitor.
As escolas poderiam dar uma importância contribuição neste processo,
despertando, desde cedo, nas crianças e adolescentes, a necessidade do voto
consciente e de sua relevância para a democracia.
Além das regras constitucionais e eleitorais, também é
necessário à prática de outros elementos para se combater a
captação ilícita de sufrágio e aperfeiçoar a democracia, como
as lições citadas por Marcos Raymayana “ensinamento ao
eleitorado de lições de cidadania, direitos e deveres,
prestações sociais exigíveis dos Poderes Públicos e dos
órgãos existentes, além de permanentes cursos que lecionem,
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aos futuros candidatos e mandatários políticos.” (SANTOS,
2403-2404).
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Outra importante questão a ser enfrentada é a de ampliar a infraestrutura do
STE, consistentes com as demandas de um país de dimensões geográficas, para
uma melhor fiscalização das eleições, bem como da investigação e punição dos
candidatos que engessam o sistema democrático através da captação ilícita de
sufrágio.
5.2 Julgados da jurisprudência
Na jurisprudência pátria há inúmeras decisões referentes a aplicabilidade do
artigo 41-A da Lei nº 9.504/97. Abaixo são apresentados alguns exemplos do
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
(...) Representação. Captação ilícita de sufrágio. Art. 41-A da
Lei nº 9.504/97. Desnecessidade de nexo de causalidade.
Anuência do candidato. 1. Manutenção em período eleitoral
de “cursinho
5 pré-vestibular” gratuito e outras benesses, as
vésperas da eleição, revelam o intuito do candidato em obter
votos. 2. Para caracterização da conduta ilícita é desnecessário
o pedido explicito de votos, basta a anuência do candidato e
a evidencia do especial fim de agir (...) (Ac. nº 773, de
24.08.2001, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Red.
Designado Min. Calos Velloso). Recurso especial.
Representação com base nos arts. 41-A e 73 da Lei nº
9.504/97. (...) Oferta feita a membros da comunidade. A
pluralidade não desfigura a prática da ilicitude. (...) NE:
Candidato dava entender aos eleitores que obras públicas
deveriam ser a ele creditadas. (Ac. nº 21.120, de 17.06.2003,
Rel. Min. Luiz Carlos Madeira)
No primeiro julgado, os ministros entenderam que a conduta do candidato
caracterizou a conduta de captação ilícita de sufrágio. O mesmo não foi observado
em outro julgado mais recente, posto que as provas apresentadas não são as
admitidas pelo direito brasileiro. Ademais, conforme asseverado anteriormente e
comprovado neste julgado, além de lícitas as provas precisam ser robustas.
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REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2006. SENADOR. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
COMPRA DE VOTOS POR MEIO DE QUITAÇÃO DE CARNÊS
DA EMPRESA DA FAMÍLIA DO REPRESENTADO. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
GRAVAÇÃO
AMBIENTAL.
PRODUÇÃO
UNILATERALMENTE.
PROVA
ILÍCITA
SEGUNDO
ENTENDIMENTO RECENTE DO C. TSE. NECESSIDADE DE
PROVA ROBUSTA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Preliminares rejeitadas: a)
inépcia da petição inicial por instauração de procedimento de
ofício (violação do art. 22 da LC nº 64/90); b) inépcia da
petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à
propositura da ação; c) ofensa ao direito de defesa, devido
processo legal e impossibilidade de contra-prova; d)
litisconsórcio passivo obrigatório; e) coisa julgada material; f)
impossibilidade jurídica do pedido de cassação do registro ou
do diploma; litispendência com o processo CRE/PI nº
769/2006 c/c cerceamento de defesa; g) impugnação do rol
de testemunhas apresentado; h) impossibilidade jurídica do
pedido de inelegibilidade; e j) perda superveniente do
interesse processual e da legitimidade ativa do Ministério
Público Eleitoral. 2. Mérito: quitação de carnês de eleitora de
compras realizadas em empresa da família do representado,
em troca de votos. Provas insuficientes para demonstrar que
o pagamento dos carnês tenha sido realizado pelo
representado ou a mando deste. 3. Gravação ambiental feita
por um dos interlocutores. Prova ilícita segundo
entendimento recente do c. TSE. 4. Para a aplicação de
penalidade decorrente de representação por captação ilícita
de sufrágio, faz-se necessária a existência de prova robusta da
ocorrência dos fatos alegados. Ausência de prova cabal. 5.
Improcedência do pedido. l. TRE-PI - Rp: 1035 PI , Relator:
VALTER FERREIRA DE ALENCAR PIRES REBELO, Data de
Julgamento: 12/08/2013, Data de Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, Tomo 151, Data 14/08/2013.
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Em outro julgado, também foi comprovado a prática de captação ilícita de
sufrágio, senão vejamos:
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Representação. Captação ilícita de sufrágio. 1. A atual
jurisprudência deste Tribunal não exige, para a configuração
da captação ilícita de sufrágio, o pedido expresso de votos,
bastando a evidência, o fim especial de agir, quando as
circunstâncias do caso concreto indicam a prática de compra
de votos. 2. O pagamento de inscrição em concurso público e
de contas de água e luz em troca de votos, com o
envolvimento direto do próprio candidato, em face das
provas constantes dos autos, caracteriza a captação ilícita de
sufrágio. (TSE - RO: 151012 AP , Relator: Min. GILSON
LANGARO DIPP, Data de Julgamento: 12/06/2012, Data de
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 162, Data
23/08/2012,rágio prevista no art. 41-A da Lei nº
9.504/97.Recurso ordinário provido)
5

Com base nos exemplos acima, pode-se inferir que a legislação tem sido
aplicada, sempre que surgem denúncias sobre a captação ilícita de sufrágio. No
entanto, a prova da conduta ilícita é essencial para a aplicabilidade das sanções
previstas em lei.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho foi desenvolvido com a finalidade precípua de fazer uma
análise crítica sobre a captação ilícita de sufrágio no ordenamento jurídico
brasileiro, sendo que, para cumprir este objetivo e investigar este fenômeno na era
contemporânea, traçando as suas implicações jurídicas e sociais, foi necessário fazer
um breve recorte histórico sobre isso, o qual levou a concluir que desde os tempos
mais antigos a compra de votos sempre ocorreu com bastante frequência.
Em termos legais, o enfrentamento não apenas da compra de votos, como
da configuração de um sistema eleitoral mais moderno e organizado começou na
Era Vargas, sendo que até a promulgação da Constituição Federal de 1988 foram
promulgados quatro Códigos. Mas a Carta Magna, ao instaurar novamente a
democracia, nas bases do Estado Democrático de Direito, trouxe mudanças
substanciais para o processo eleitoral, com vistas a garantir a soberania popular,
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mediante o sufrágio e o voto secreto e universal, conforme os ditames deste
diploma legal, que é o mais importante na hierarquia das leis.
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Paralelamente Constituição Federal, foram promulgadas várias leis, inclusive
de combate a corrupção eleitoral. Dentre as alterações propostas, analisou-se em
maior profundidade o artigo 41-A da Lei nº 9.504/97, o qual restou evidente a
vontade popular em buscar meios para coibir a captação ilícita de sufrágio.
O referido artigo, é claro e taxativo ao estabelecer quais seriam as condutas
que caracterizam a captação ilícita de sufrágio, bem como isso se processa em
termos práticos, ou seja, quando se configura o crime, sendo que, para alguns, tratase de infração administrativa. Inclusive, o artigo foi objeto de acaloradas discussões
jurídicas, que resultaram em ações de inconstitucionalidade. Conquanto, o STF
entendeu não haver ofensa a qualquer preceito constitucional, de sorte que o artigo
continua em vigor, sendo a principal foram de coibição e de punição da captação
ilícita de sufrágio.
Em relação ao problema da pesquisa, pode-se responder a indagação
colocada inicialmente que o TSE e demais órgãos da justiça eleitoral buscam sempre
se primar pela fiscalização das eleições e investigar os inúmeros casos de denúncias
relativas a captação ilícita de votos, dentre outros crimes eleitorais previstos na
legislação, como é o caso do abuso do poder econômico. No entanto, falta infra
estrutura dos órgãos, especialmente de servidores públicos, para colocar em prática
o que determina a legislação pátria.
Além do problema de infra estrutura dos órgãos competentes, é forçoso
reconhecer que as sanções estabelecidas para a compra de votos são brandas,
inclusive no que tange aos indivíduos que comercializam seus votos. Deveria haver
uma legislação mais rígida nesse sentido, levando em conta o gravíssimo problema
social que a captação ilícita de sufrágio acarreta, uma vez que coloca em cheque o
próprio regime democrático de direito o qual o Brasil está inserido.
Por fim, entendemos que para combater um processo histórico e que ainda
persiste na atualidade é preciso investir na educação e conscientização do eleitor,
com programas governamentais a serem criados e executados pelos entes
federativos, a fim de chamar a atenção paras as consequências jurídicas e sociais da
captação ilícita de sufrágio.
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[1] Discente do curso de Direito da Faculdade Uma: E-mail:
[2] Operação realizada pela Policia Federal, cuja fase ostensiva começou em 2014,
revelando um dos maiores esquemas já deflagrados de corrupção ativa e passiva
envolvendo organizações empresariais de renome no cenário nacional e
internacional, agentes públicos e servidores públicos em torno da Petrobrás. Até o
presente momento essa operação promoveu mais de cem mandatos de busca e
apreensão, além de inúmeras prisões preventivas e temporárias, bem como a
condução coercitiva.
[3] O voto de cabresto que durou todo o período do coronelismo, tinha como
característica principal o abuso de poder e a compra de votos dos fazendeiros em
relação aos trabalhadores e a população em geral. Como esses gozavam de
prestígio junto a população. O poder político e econômico desses fazendeiros
conhecidos como coronéis era incontestável e perdurou durante toda a República
Velha.
[4] Alguns cargos políticos como o de Presidente do Brasil, vice-presidente do Brasil,
Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, bem como o cargo de
Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), de carreira diplomática, oficial de
255
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

www.conteudojuridico.com.br

força armadas, etc., só podem ser exercidos por brasileiros natos, cujo critério e
pelo jus solis e jus sanguini.
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[5] Importante esclarecer que a Lei 9.804/99, no que diz respeito a captação ilícita
de sufrágio é fruto de Projeto de Lei proposto pela iniciativa popular, que foi
aprovado Pelo Congresso Nacional, vindo a ser sancionado pelo Presidente da
República.
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(Orientadora)
RESUMO: O presente trabalho tem por finalidade fazer uma reflexão sobre o dano
moral um instituto que ganhou relevância nos últimos anos, notadamente após a
Constituição Federal de 1988 ter dado tutela efetiva a essa modalidade de dano no
artigo 5º, inciso V e X respectivamente e a legislação infraconstitucional, seguindo
os preceitos constitucionais, ter regulamentado essa modalidade de dano no
ordenamento pátrio. Devido à quantidade expressiva de ações que tramitam no
Poder Judiciário sobre o dano moral, alguns operadores de direito começaram a
questionar a possibilidade do5 instituto estar sendo utilizado indevidamente,
inclusive da possibilidade da existência da “indústria do dano moral”. De outra
parte, outros defendem a tese que as pessoas tendem a confundir o que de fato
representa dano moral ou mero aborrecimento, já que isso faz diferença no
julgamento das ações nos Tribunais do Brasil. Assim, buscou-se na doutrina e,
sobretudo na jurisprudência, averiguar os fundamentos jurídicos para a
caracterização do dano moral e de condutas consideradas como mero
aborrecimento e não o dano propriamente dito. Concluiu-se com base neste
levantamento, que o dano moral deve ser comprovado nos tribunais e que este está
associado à existência de três pressupostos básicos: o dano, o nexo de causalidade
e a conduta do agente, seja por culpa ou dolo. A metodologia utilizada na
elaboração desta pesquisa foi a revisão da literatura, realizada na doutrina
constitucionalista e civilista, bem como em julgados da jurisprudência.
Palavras chave: Dano moral. Mero Aborrecimento. Entendimento
ABSTRACT: The purpose of this paper is to reflect on moral damage an institute
that has gained relevance in recent years, notably after the Federal Constitution of
1988 gave effective protection to this modality of damage in article 5, paragraph V
and X respectively and legislation infraconstitutional, following the constitutional
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precepts, have regulated this modality of damage in the national order. Due to the
significant number of lawsuits filed by the Judiciary regarding moral damages, some
lawyers began to question the possibility of the institute being misused, including
the possibility of the existence of the "moral damage industry". On the other hand,
others defend the thesis that people tend to confuse what actually represents moral
damage or mere annoyance, since this makes a difference in the judgment of
actions in the Courts of Brazil. Thus, it was sought in doctrine and, especially in
jurisprudence, to ascertain the legal grounds for the characterization of moral
damage and conduct considered as mere annoyance and not harm itself. It was
concluded from this survey that moral damage must be proven in court and that it
is associated with three basic assumptions: damage, causality and conduct of the
agent, whether through guilt or fraud. The methodology used in the elaboration of
this research was the literature review, carried out in the constitutionalist and civilist
doctrine, as well as in judgments of jurisprudence.
Keywords: Moral damage. Mere annoyance. Understanding

1 INTRODUÇÃO
O dano moral é um instituto considerado ainda recente no ordenamento
jurídico brasileiro, pois antes da Constituição Federal de 1988 ter incorporado a
tutela do dano moral em seu artigo 5º, incisos V e X, este era utilizado somente
para em casos esporádicos e relativos a Lei da Impressa. Com a nova Carta Magna,
o instituto se consolidou de forma definitiva e a reparabilidade e/ou ressarcimento
do dano moral passaram a ser pacíficos pela doutrina e jurisprudência, a julgar pela
quantidade de decisões dos tribunais superiores em relação ao dano moral.
Além de tutelado pela Constituição Federal como um direito individual
fundamental, outras legislações cuidam do tema, como o art. 186 do Código Civil,
que é explicito em relação ao fato de considerar o dano imaterial como ato ilícito,
estando, portanto, sujeito a reparação, bem como o Código de Defesa do
Consumidor, que faz alusão ao tema nos artigos 12 e 14, quanto aos vícios e falhas
dos fornecedores em relação ao produto e/ou serviço.
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A doutrina majoritária perfilha do entendimento que o instituto dano moral
sem sombra de dúvidas representa um avanço para o direito brasileiro, já que
representa o marco da valorização dos direitos de personalidade e os quais a
humanidade lutou para conseguir ao longo dos séculos.
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Mas, a despeito desta conquista não se pode fechar os olhos para a
banalização do instituto ao longo do tempo, sendo este o posicionamento
majoritário da doutrina, que também aponta para a existência da Indústria do Dano
Moral no Brasil, até porque, muitas pessoas vítimas de algum tipo de
aborrecimento, fazem confusão com o que seja de fato dano moral na legislação
pátria. Ou seja, a não compreensão do significado do instituto leva a crer que
condutas que causam mero aborrecimento se enquadram no instituto dano moral.
Feitas essas breves notas introdutórias, o objetivo do presente estudo é fazer
uma análise crítica sobre o dano moral e o mero aborrecimento, no ponto de vista
das decisões proferidas pelos tribunais do Brasil. Ou seja, buscar nessas decisões os
fundamentos jurídicos para a caracterização do dano moral e do mero
aborrecimento, já que em relação
5 a esse último inexiste o direito ao ressarcimento,
como ocorre com o dano moral.
Visando o alcance deste objetivo, foram discutidos os seguintes temas: a
evolução legislativa do dano moral no ordenamento jurídico brasileiro; os
pressupostos jurídicos para a caracterização do dano moral; a distinção entre dano
moral e mero aborrecimento; e, finalmente, a visão dos tribunais sobre essa
questão.
A expansão da utilização do instituto dano moral no ordenamento jurídico
brasileiro trouxe à baila discussões acaloradas sobre a sua banalização, descrédito
no instituto e insegurança jurídica. Desta feita, qual a diferença entre mero
aborrecimento e o dano moral e o posicionamento dos tribunais relativos à essa
questão?
Parte-se da hipótese que o mero aborrecimento não configura o dano moral,
sendo que, para a sua caracterização é preciso que de fato tenha havido o dano, ou
seja, prejuízo ao bem jurídico tutelado que são os direitos imateriais e de
personalidade. Sem isso não há que se falar em dano moral.
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A escolha do tema se justifica em razão de contribuição social e científica,
pois é necessário chamar a atenção para as diferenças entre o mero aborrecimento
e o dano moral, alertando a sociedade brasileira sobre essa questão, já que o dano
moral tem pressupostos específicos para a sua caracterização e ressarcimento,
sendo necessário ao operador de direito conhece-los.
A metodologia adotada para o acesso as informações foi a primeiramente a
pesquisa bibliográfica que tomou como base as fontes primárias e secundárias, ou
seja, levantamento, compilação e interpretação de livros, artigos, dissertações
publicadas em meio eletrônico e em bibliotecas. Também e analítica, pois foi feito
uma análise das decisões dos tribunais quanto às ações pleiteando dano moral. O
método de abordagem utilizado foi o hipotético-dedutivo.
2 DANO MORAL: EVOLUÇAO LEGISLATIVA NO DIREITO BRASILEIRO
Entender o dano moral, o seu significado e tutela jurídica no ordenamento
jurídico brasileiro requer uma volta ao passado, ainda que breve, para delimitar o
tempo exato em que o direito brasileiro passou a reconhecer e amparar essa
modalidade de dano. Nesse diapasão, é importante, desde já, deixar claro que
somente o dano leva a responsabilidade civil e, consequentemente, ao direito de
receber indenização. Pois o dano, como o próprio termo sugere, causa prejuízos,
podendo este ser de natureza material ou imaterial, sendo que, no presente estudo
interessa investigar o dano extrapatrimonial, também denominado como dano
moral. Para tanto, torna-se necessário fazer um breve lineamento histórico sobre
essa modalidade de dano, bem como seu conceito, natureza jurídica e
pressupostos.
2.1 Origem e incorporação no direito brasileiro
No Brasil, até algumas décadas atrás, somente em situações excepcionais
havia a possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário e pleitear o dano moral. A
resistência da doutrina e jurisprudência em aceitar a reparabilidade do dano moral
deve-se ao pensamento dominante que lesão ao bem extrapatrimonial era algo
extremamente difícil de mensurar em termos de valor econômico. Contudo,
aceitava-se que certas condutas poderiam violar o âmago humano e resultar em
desequilíbrios psicológicos, mas receber algo por isso, por meio de indenização já
era algo mais difícil.
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De acordo com Vasconcellos (2016), que fez uma análise sobre a evolução
do dano moral no ordenamento jurídico brasileiro, o que se percebe e que até a
promulgação da Constituição Federal de 1988, havia um predomínio do
materialismo e individualismo, já que era o Código Civil de 1916 que regulamentava
questões referentes ao dano material e moral, havendo, em relação a esse último,
situações bem especificas para a sua utilização. Este Código, fortemente
influenciado pelo Código de Napoleão, ao abordar algumas situações que
poderiam resultar em dano moral, o fez de modo a não possibilitar ao intérprete da
lei outras situações que fosse possível o uso do instituto além das previstas no
Código de 1916. [2]
Assim, foi necessário um amadurecimento da doutrina e jurisprudência, bem
como a evolução da sociedade para que o problema fosse enfrentado com mais
seriedade e a luz dos direitos de personalidade. Na verdade, uma quebra de
paradigmas para que o direito brasileiro pudesse acompanhar a evolução do direito
comparado em relação a essa questão.
Essa quebra de paradigmas
5 veio especificamente com a Constituição Federal
de 1988, que no afã de promover a redemocratização do país após 20 anos de
ditadura militar, buscou dar ênfase aos direitos fundamentais, tendo como norte a
incorporação de diversos direitos de primeira, segunda e terceira geração em
diversos de seus artigos. Dentre eles, um dos mais importantes certamente é o
artigo que em dois de seus incisos deu tutela ao dano moral (VASCONCELLOS,
2016).
Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, á igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além a indenização por dano material, moral ou à
imagem;
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e
a imagem das pessoas, assegurado o direito o direito de
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indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação (BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
Porquanto, ao dar essa redação aos incisos V a X do artigo 5º da Carta Magna,
nasceu a figura do dano moral que está associado aos direitos de personalidade,
pois é isso que a tutela do dano moral visa proteger, direitos esses denominados
pela doutrina pátria como imateriais ou extrapatrimoniais, uma vez que abarcam os
direitos relacionados à imagem, intimidade, vida privada etc., cuja importância são
inegáveis e indiscutíveis na sociedade atual.
No entendimento de Macedo (2018), a Constituição Federal pôs um fim
definitivo em qualquer resistência sobre a aceitação do dano moral e a sua
reparação, uma vez que os incisos V e X não deixam margem de dúvidas ao
interprete da lei. Ou seja, da tutela constitucional do dano moral.
Nesse diapasão, ao ser normatizado pela Constituição Federal de 1988, coube
ao Código Civil, no âmbito do instituto da responsabilidade civil, regulamentar o
dano moral, corrigindo, assim, as falhas do Código anterior, já que, como dito, este
era bastante limitado quanto a aplicabilidade desta espécie de dano.
Desta feita, o Código Civil em vigor tutela o dano moral em alguns de seus
artigos, cabendo fazer referência ao que está estabelecido no Título III deste
diploma legal e que diz respeito aos atos ilícitos.
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um
direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes (BRASIL, CÓDIGO CIVIL).
Porquanto, conforme a redação dada ao artigo 186 do Código Civil é possível
averiguar que comete ato ilícito o indivíduo que violar os direitos de outrem, seja
por ação ou omissão voluntária, ou por negligência ou imprudência, ainda que essa
violação seja no âmbito moral. Ampliando ainda mais o entendimento do que vem
a se ato ilícito, o legislador ainda buscou esclarecer que, o indivíduo (agente) que
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excede os limites impostos pela lei, seja de cunho econômico, social, ou que atinja
a boa fé e os costumes também comente ato ilícito (GAGLIANO, PAMPLONA FILHO,
2013).
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Complementando a legislação, o artigo 927 do Código Civil, determina que,
quem comente ato ilícito, ou seja, as condutas tipificadas no artigo 186 a 187, é
obrigado a reparar o dano. O paragrafo único deste artigo vai mais além é diz que
haverá obrigação de reparação, independentemente da demonstração de culpa,
quando a atividade implicar em risco para outrem. Esse artigo é comumente
utilizado em ações trabalhistas cujas atividades impliquem em riscos trabalhistas.
Conforme leciona Venosa (2015), o dano moral indiscutivelmente esta
associado à um ato ilícito praticado por outrem. Não havendo ato ilícito e dano,
não haverá, consequentemente, a responsabilização civil do agente. Isso ficará mais
claro quando for discutido os pressupostos do dano moral, a seguir.
2.2 Conceito, natureza jurídica e pressupostos do dano moral
A doutrina pátria cuidou de5 dar uma explicação mais detalhada acerca de seu
entendimento sobre o dano moral:
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não
lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os
direitos de personalidade, como a honra, a dignidade, a
intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos
artigos 1º, III e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que
acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e
humilhação (GONÇALVES, 2008, p.437).
Pela definição apresentada acima, pode-se inferir que o dano moral é uma
lesão que atinge a esfera íntima do ser humano e que a doutrina cuida de enquadrar
como os direitos de personalidade (LOBO, 2003). Quando esses direitos são lesados,
o individuo pode desenvolver um quadro de apatia, sofrimento, ansiedade,
depressão, enfim, de tristeza e dor, sendo que o dano moral visa justamente dar
amparo para essas questões íntimas e que tem um valor precioso para as pessoas,
sobretudo em uma sociedade globalizada e altamente modernizada com os
avanços tecnológicos alcançados nos últimos anos.
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Com a evolução do entendimento e estudo do dano moral, a doutrina passou
estabelecer um conceito negativo e positivo do dano moral. Em relação a esse
último, convém fazer menção ao posicionamento abaixo, pelo fato de se mais atual
e também de estar em harmonia com o pensamento majoritário da doutrina:
Como se vê, hoje o dano moral não mais se restringe à
dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os
bens personalíssimos – os complexos de ordem ética – razão
pela qual podemos defini-lo, de forma abrangente, como
sendo uma agressão a um bem ou atributo da personalidade.
Em razão de sua natureza imaterial, o dano moral é
insusceptível de avaliação pecuniária, podendo apenas ser
compensado com a obrigação pecuniária imposta ao
causador do dano, sendo esta mais uma satisfação do que
uma indenização (CAVALIERI FILHO, 2012, p.90)
Acompanhando o entendimento do doutrinador sobre o que vem a ser o
dano moral, verifica-se, de pleito, que qualquer agressão quanto aos atributos de
personalidade que gere um sentimento de sofrimento irá caracterizar o dano moral.
Nesse contexto, o autor enfatiza a dificuldade de mensuração de valor pecuniário
para o dano moral, inclusive, como reportado anteriormente, foi justamente isso
que impediu a evolução desta espécie de dano no Brasil há mais tempo.
Não havendo dúvidas quanto ao conceito de dano moral, parte-se agora
para a análise de sua natureza jurídica. Esse também é um dos aspectos bastante
controversos na doutrina pátria, mas nos últimos anos firmou-se o entendimento
que o dano moral é um dos pressupostos da responsabilidade civil contratual ou
extracontratual, sendo que a indenização somente será cabível diante da existência
do prejuízo. Ou seja, da existência do dano e de sua comprovação, segundo informa
Diniz (2018).
Como a indenização é inerente à responsabilidade civil e ao dano moral, este
último teria uma natureza creditícia, de pecúnia, pois o principal objetivo o dano
moral é o de promover a reparação integral da lesão, embora se admita que isso
nem sempre isso seja possível. Em outras palavras, não há como estabelecer um
valor correspondente aos efeitos do dano moral sentidos pela vítima.
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A responsabilidade civil e o dano material ou moral andam juntos, por isso
quando se fala em um instituto é preciso fazer menção ao outro. Nesse sentido o
Código Civil de 2002 cuida desta questão, pelos artigos comentados anteriormente
e outros espalhados no Código.
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Como regra geral, pelas várias disposições contidas no Código Civil acerca da
responsabilidade civil é perceptível o quanto o seu campo é vasto. No caso aqui
considerado é preciso investigar os pressupostos da responsabilidade civil, por
serem aplicáveis ao instituto dano moral, quais sejam: a conduta do agente, o nexo
de causalidade e o dano sofrido pela vítima (OLIVEIRA, 2008).
Oportuno esclarecer que não há concordância na doutrina acerca dos
pressupostos da responsabilidade civil:
Existe divergência entre doutrinadores em relação aos
pressupostos da responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa
(2003, p.13), enumera quatro pressupostos para que se passe
a existir o dever de indenizar, afirmando que (...) os requisitos
5
para a configuração do dever de indenizar: ação, ou omissão
voluntária, relação de causalidade ou nexo causal, dano e
finalmente, culpa”. Já para Maria Helena Diniz (2003, p.32)
entende que são três os pressupostos, omissão, ação, dano e
a relação de causalidade. Silva Rodrigues (2002, p.16),
apresenta como pressupostos da responsabilidade civil a
culpa do agente, ação ou omissão, relação de causalidade e
dano (OLIVEIRA, 2008, p.05)
Seguindo os entendimentos acima, considera-se para fins desta pesquisa
que são três os pressupostos da responsabilidade civil: ação ou omissão, nexo de
causalidade e dano. Nesse sentido, a ação ou omissão diz respeito à conduta do
agente, se este agir com culpa (negligência, imprudência e imperícia) ou dolo, ou
se omitiu estará caracterizada um dos pressupostos para a responsabilidade civil. O
nexo de causalidade, por sua vez, trata da relação de causalidade e o liame entre o
ato lesivo do agente e o dano ou prejuízo sofrido pela vítima, o que significa dizer
que se o dano ocorrido não for ocasionado pela ação ou omissão do agente, ou
seja, em razão de sua conduta, não há que se falar em responsabilidade civil, pois
esse pressuposto é essencial para a caracterização da responsabilidade civil e,
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consequentemente, do dano moral. Finalmente a conduta do agente deve causar
dano, prejuízo para à vitima. Caso o dano (prejuízo) não ocorra não haverá o direito
à indenização, já que a razão de sua existência é a reparação do dano (CAHALI,
2014).
Outra questão que sempre foi motivo de debate na doutrina e jurisprudência
diz respeito à comprovação do dano moral. Nessa linha de pensamento, é preciso
mencionar que majoritariamente a tese defendida tanto na doutrina quanto na
jurisprudência é de que o dano precisa ser comprovado, ou seja, é necessário estar
presente os pressupostos da responsabilidade civil e esses são claros na legislação
civilista, já que o doutrinador pátrio buscou ser objetivo quanto a isso, inclusive e
obviamente, para evitar a banalização do instituto.
No mesmo sentido tem-se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça que
exige a prova o dano, isto é, a presunção do prejuízo não abandona a possibilidade
de sua comprovação em juízo. Como essa questão volta e meia é objeto de
discussões, um julgado recente do STJ[3], versando sobre essa questão reafirma
novamente a necessidade da figura dano para a “incidência das regras atinentes à
responsabilidade civil” (COSTA FILHO, FLUMIGAN, 2018, p.03).
3 AS DIFERENÇAS EXISTENTES ENTRE O MERO ABORRECIMENTO E O
DANO MORAL NO PODER JUDICIÁRIO
Desde que a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional
incorporaram o instituto dano moral de forma definitiva, observou-se uma
expansão significativa de ações por dano moral no ordenamento jurídico brasileiro.
Em quase todas as áreas do direito, inclusive o Direito de Família, o Direito
do Trabalho, o Direito do Consumidor etc, tem sido constatado um número grande
de ações versando sobre o dano moral. Alguns operadores de direito acreditam que
essa expansão deve-se a maior conscientização da população brasileira sobre os
seus direitos, ao passo que outros sustentam a tese de ter se formando em torno
do instituto a indústria do dano moral, que tem favorecido o enriquecimento ilícito.
Também existe o argumento de muitas pessoas confundirem o termo mero
aborrecimento com o dano moral. [4]
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Em relação a essa última hipótese, ou seja, das pessoas incorporarem mero
aborrecimento como dano moral, na prática judiciária o argumento sobre dano
moral não prospera, pois os Magistrados têm uma forte tendência em serem
criteriosos na caracterização dos fatos narrados nas ações como dano moral.
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Nesse sentido, Pocosso (2015), ao analisar essa questão chama a atenção,
primeiramente, para a grande dificuldade em estabelecer diferenças entre o mero
aborrecimento e o dano moral. Para o autor, a ciência jurídica enfrenta, neste
aspecto, um grande desafio. Por esse motivo é necessário estar atento aos efeitos
do dano moral na vítima, ou seja, se de fato o dano sofrido se insere no âmbito do
dano moral.
3.1 Efeitos jurídicos do dano moral
No direito, a pretensão indenizatória é um dos efeitos mais notórios do dano
moral, já que essa é a única forma de buscar uma reparação para os prejuízos
emocionais advindos do dano moral. Um dos aspectos que também é largamente
discutido pelos operadores de direito diz respeito à valoração do dano moral. Nesse
5
sentido, a tendência observada nos Tribunais é a utilização de Princípios como a
razoabilidade e proporcionalidade, bem como o bom senso na estipulação do dano
moral. Também é feito uma análise das condições sócio econômicas do réu para
que possa ser proferida uma sentença justa. No entanto, é a extensão do dano que
dará a palavra final na valoração do dano moral.
Colabora para esse entendimento a seguinte afirmação:
Para o Juiz mensurar o dano moral, necessário se faz a
comprovação da extensão do dano moral sofridos,
esmiuçando detalhadamente, para que o mesmo seja
comovido, e compreenda a gravidade do dano, e
consequentemente profira sentença justa com valores
compatíveis, sem que haja o enriquecimento sem causa, bem
como para o agressor seja uma punição no sentido de inibilo, em novas condutas lesivas, ou ínfima se tornando
estimulador. Para evitar novas transgressões a direitos alheios,
deverá a punição ser substancial, atingindo o agressor de
forma a desestimulá-lo a continuar obtendo lucros
exorbitantes, o qual superam em muito as condenações a eles
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impostas, sobretudo aos que persistem em não modificar esse
tipo de conduta (SOUZA, 2014 p.12).
Pela afirmação acima que encontra respaldo em outros estudos referentes ao
dano moral, dentre os quais o de Diniz (2013) que também é citada no trabalho de
Souza (2014), é possível deduzir que primeiramente o Magistrado se atém a
gravidade do dano ocasionado na vítima e após isso, a situação econômica do
agente que provocou o dano, sempre levando em consideração a razoabilidade e
proporcionalidade, para que isso não resulte em enriquecimento sem causa, que é
vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Isso porque o objetivo da indenização
é o de reparação e não promover o enriquecimento da vítima. Ademais, o valor
estabelecido deve ser suficiente para evitar, no futuro, que a pessoa volte a pratica
este ilícito.
Ainda, considerando o que foi dito por Souza (2014), não é errado afirmar que
a indenização tem um cunho pedagógico já que além de ser uma forma de punição,
também tem cunho de prevenção, pois com a popularização do instituto dano
moral nos últimos anos, a sociedade brasileira em boa medida tem pleno
conhecimento de que o dano moral pode resultar em ações junto ao Poder
Judiciário e, consequentemente, no dever de indenizar, se constatados os
pressupostos que balizam o dano moral. Tanto é verdade que:
Em todo tipo de interação social, seja nas relações entre
vizinhos, entre fornecedor e consumidor, no âmbito do
trabalho ou em qualquer outro espaço de convívio social,
podem ocorrer situações em que alguém se sinta
desrespeitado em seus direitos, tanto de ordem material
quanto no aspecto psicológico. Hipóteses em que
eventualmente pode surgir um dano de natureza moral.
Especificamente no contexto de prestação de serviço ou da
comercialização de produtos, há possibilidade de um conflito
de interesses resultar numa situação de violação de direitos
da personalidade, quando uma das partes não atentar para o
dever de tratar a outra com urbanidade e respeito, porque,
afinal de contas, isso está dentro do conceito de dignidade da
pessoa humana, valor maior que norteia todo o ordenamento
jurídico (NASCIMENTO, 2017, p.01).
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Com efeito, os argumentos da autora estão corretos e deixa evidente que o
dano moral se aplica à todas as áreas do direito. Inclusive, a própria pessoa jurídica
também pode ser vítima de dano moral, como recentemente pacificou a Reforma
Trabalhista. Não por acaso, o dano moral tronou-se uma das principais
possibilidades de provocação do Poder Judiciário.
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Na análise da problemática da banalização do dano moral, Nascimento (2017),
esclarece em sua pesquisa que de fato ocorreu nos últimos anos um aumento
substancial deste tipo de ação, até porque, também foi observada uma expansão
significativa do consumo. Em seu entendimento, alguns fatores explicam o
incremento desse tipo de ação, como a intenção de obter ganho financeiro fácil
(enriquecimento ilícito) e a própria forma como muitos Magistrados valoram o dano
moral, possibilitando o pagamento de quantias significativas e que vão muito além
do que é considerado proporcional e razoável ao caso concreto. Mas, a autora
critica veementemente em ter sido concebida uma indústria do dano moral no
Brasil. Isso será discutido e maiores detalhes, na seção a seguir.
3.2 A indústria do dano moral
5
O termo “indústria do dano moral” tem sido utilizado para fazer referência ao
grande número de ações que hodiernamente o Poder Judiciário julga todos os dias
nos Tribunais do país. Segundo explica Nascimento (2017), embora essa
denominação seja pejorativa, muitos operadores de direito acreditam não estar
distante da realidade do que acontece no Brasil.
Ou seja, há de fato um excessivo uso desta prerrogativa legal, que tem sido
alimentada pela forma como alguns Magistrados julgam essa questão, ao
estabelecer indenizações exorbitantes.
É preciso averiguar a possibilidade de que do desenvolvimento de uma
indústria do dano moral pode acabar prejudicando a aplicabilidade do instituto,
descaracterizando a sua importância. Nesse sentido, o lado perverso desta questão
é que as vítimas do dano moral podem não ter direito ao ressarcimento, pelo fato
dos Magistrados em alguns casos, entender o dano moral como mero
aborrecimento, ou vice-versa. Inclusive, um olhar sobre a atuação da jurisprudência
nos últimos tempos é preocupante, segundo informa Nascimento (2017).
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Hoje o que se vê é, na prática, o oposto, pois tem crescido
a insatisfação com decisões judiciais em que insistem em não
vislumbrar ofensa moral em diversas situações claramente
abusivas. O grito de socorro dos pequenos precisa ecoar no
coração de quem tem o poder final de calar o opressor, de
impor um desassossego no grande que age com injustiça e
prepotência sobre o hipossuficiente. Ademais, a meu ver, é
extremamente precipitado falar que mero aborrecimento não
possui relevância jurídica, e que por isso não comporta
indenização por eventual dano moral, como forma de barrar
uma possível “fábrica do dano moral”. Qualquer abuso do
direito é pernicioso, tanto quanto qualquer tentativa de fazer
prevalecer um determinado entendimento a priori, sem
análise sensata caso a caso (NASCIMENTO, 2017, p.07).
Nem todos perfilham da opinião de Nascimento (2017), que tece uma crítica
sobre a possível criação de uma indústria do dano moral no Brasil. Nesse sentido,
em diversos estudos publicados em sites de revistas eletrônicas e que trazem uma
visão mais atual sobre o tema, a premissa é de que os Tribunais estão abarrotados
de ações sobre dano moral, não havendo como negar a banalização do instituto
nos últimos anos. Qualquer acontecimento desagradável e corriqueiro passou a ser
considerado como causa justificável para a propositura de ação por dano moral
(FERACIM, 2010; FRANK, OLIVIERA, CÔRREA, 2013).
Todavia, existe um esforço perceptível nos Tribunais, de não alimentar a
“indústria do dano moral”, sendo certo que o mero aborrecimento, dissabores e
qualquer outro sentimento do gênero estão longe de configurar o dano moral.
Assim, é de suma importância que o ato sofrido pela vítima tenha sido capaz de
irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa humana, e que a ofensa tenha sido
relevante.
4 ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS DO MERO ABORRECIMENTO FACE AO
DANO MORAL
Tendo em vista que toda a pesquisa foi realizada no sentido de demostrar
que existe diferenças entre o dano moral e o mero aborrecimento e que a tendência
dos tribunais é de não acolher a tese do dano moral, se constando o mero
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aborrecimento, abaixo são apresentadas algumas decisões do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, considerado um dos mais conservadores pela doutrina pátria.
Assim, na sentença abaixo, proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, os magistrados assim entenderam:
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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO
DE FATURAS DE COBRANÇA EM VALORES SUPERIORES AO
CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO
RESTRITIVO.
DANO
MORAL
AFASTADO.
MERO
ABORRECIMENTO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. A dor moral, que decorre da ofensa
dos direitos de personalidade, apesar de deveras subjetiva,
deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos
estamos sujeitos de acarretar, no máximo, a reparação dos
danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente o
dano moral, a ponto de desmerecermos o instituo do valor e
da atenção5 devidos. O simples fato da empresa enviar faturas
com cobranças acima dos valores contratados, não pode
ensejar dano moral passível de indenização, estando
caracterizado o mero aborrecimento, sobretudo quando o
nome do último não é inserido em cadastro dos devedores
(PROCESSO AC 0826865-26.2012.08.13.0145.MG. Julgamento
21 de maio de 2014, Relator: Domingues Coelho).
Com base nos fundamentos acima, percebe-se, de pleito, que a conduta da
empresa não ensejou a caracterização dos pressupostos que balizam o dano moral.
Ou seja, o entendimento é que houve, na verdade, um aborrecimento não estando
este sedimentado no instituto dano moral, que representa a ofensa aos direitos de
personalidade. Sem isso não há que se falar em dano moral. Ademais, nota-se a
preocupação dos magistrados em resguardar o instituto da banalização.
Em outra decisão deste mesmo Tribunal, também não foi deferido o pedido
de dano moral, pelas razões expostas a seguir:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO.
VIOLAÇÃO DA BAGAGEM. SERVIÇO DEFEITUOSO PRESTADO
PELA EMPRESA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO
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MATERIAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE EXTRAVIO DE
QUALQUER PERTENCE. DANO MORAL AFASTADO. MERO
ABORRECIMENTO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. O comprovado estrago da bagagem
do consumidor, ocasionado pela companhia aérea caracteriza
um serviço defeituoso, realizado de maneira ineficiente,
ensejando, pois, a reparação dos danos morais demostrados.
A dor moral, que decorre da ofensa dos direitos de
personalidade, apesar de deveras subjetiva, deve ser
diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos
sujeitos de acarretar, no máximo, a reparação dos danos
materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente o dano
moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da
atenção devidos. O fato de um passageiro ter a sua bagagem
violada, não pode, por si só, ensejar dano moral passível de
indenização, sobretudo quando não há perda de qualquer
pertence. Negar provimento ao recurso (AC 0151137-4220108-13.0518-MG, julgamento 16 de julho de 2014, relator
Domingos Coelho).
Em relação ao caso concreto, isto é, estrago de bagagem, o entendimento
do Tribunal foi que ocorreu apenas o dano material, e como não ocorreu a perda
de qualquer pertence, não há parâmetros para a caracterização do dano moral, que
se alia especificamente a ofensa aos direitos de personalidade.
Já em outra decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia,
a decisão também foi pelo não deferimento do dano moral, pelas seguintes razões:
APELAÇÃO CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Ao
consumidor incube o ônus de provar a ocorrência do dano
passível de indenização, de modo que, ausente a sua
demonstração, caracteriza-se o mero aborrecimento, o que
não configurada a responsabilidade civil do fornecedor de
serviço (APL 0182630-57.2008.882.001.RO., 1º Câmara Cível,
publicação 24/06/2010, Relator Osny Claro de Oliveira Júnior).
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A análise do teor da sentença proferida acima, verifica-se, novamente, não
ter sido caracterizado o dano moral, posto que o autor da ação não conseguiu
comprovar os pressupostos para a responsabilização civil e, consequentemente, o
direito ao dano moral.
Posicionamento semelhante foi o do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
em relação à cobrança de pecúlio:
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APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. A
falta de pagamento de pecúlio decorrente da morte de
marido e pai das autoras não enseja direito à reparação por
dano moral, não havendo demonstração de ocorrência de
situação extraordinária, ou mais grave que atente à dignidade
da parte. Art. 157 do CPC. Negativa de seguimento de recurso.
(APL 0031911-81.2007.8.19.001, Julgamento, 03/04/2009,
Marco Aurélio dos Santos Froes).
5

Porquanto, por todos os exemplos aqui citados é possível concluir que no
julgamento de ações versando sobre o dano moral, boa parte dos casos concretos
são considerados como mero aborrecimento e isso não caracteriza a
responsabilidade civil, tampouco o dano moral, que depende desta última para ser
configurado.
Essa é a tendência observada nos Tribunais do país, mas é interessante
esclarecer que, recentemente foi cancelada pelo Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro que, por unanimidade, aceitou o pedido da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), para cancelar a Súmula 75, cujo enunciado é “O simples
descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero
aborrecimento, em princípio não configura dano moral, salvo se a infração advém
de circunstância que atenta contra a dignidade da parte”. (RODAS, 2018).
Abaixo é apresentada a decisão que cancelou a Súmula:
Processo administrativo instaurado a requerimento do
centro de estudos e debates do tribunal de justiça do estado
do rio de janeiro – cedes, mediante provocação da ordem dos
advogados do Brasil – Seção Judiciária do Rio de Janeiro
273
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

(oab/rj). Proposição de cancelamento do verbete sumular nº
75, deste Tribunal de Justiça, tendo em vista a existência de
julgados desta corte, e também do STJ, no sentido de que o
inadimplemento contratual é, sim, capaz de gerar dano moral,
desde que haja lesão a algum dos direitos inerentes à
personalidade, adotando-se a teoria objetiva, em detrimento
da teoria subjetiva a que alude o enunciado de Súmula,
quando faz. Referência ao mero aborrecimento, expressão
demasiadamente ampla e capaz de gerar as mais diversas e
variadas interpretações, por parte de cada magistrado, diante
de casos concretos fundados em um mesmo fato danoso,
com violação, assim, dos princípios da isonomia e da
segurança jurídica. Julgados desta corte de justiça que, desde
os idos de 2009, trazem dentre os direitos da personalidade o
tempo do contratante, que não pode ser desperdiçado
inutilmente, tomando por base a moderna teoria do desvio
produtivo do consumidor. Súmula que não mais se coaduna
com o entendimento adotado por este sodalício, e, que acaba
por servir de amparo para que grandes empresas, em franca
violação ao princípio da boa-fé objetiva, continuem a lesar os
direitos dos contratantes, sob o amparo de que o
inadimplemento contratual não é capaz de gerar mais do que
mero aborrecimento. Acolhimento da proposta de
cancelamento do enunciado nº 75, da Súmula de
jurisprudência predominante deste tribunal de justiça.
Acordamos os Desembargadores que compõem o Órgão
especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
por unanimidade de votos, em acolher a proposta de
cancelamento do Enunciado nº 75 da Súmula de
Jurisprudência Predominante do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, nos termos do voto do Desembargador
Relator (Poder Judiciário do Rio de Janeiro, Processo
Administrativo nº 0056716-18.2018.8.19.0000).
A decisão acima busca, em nosso entendimento, resguardar os direitos de
personalidade, pois se de um lado existe a preocupação fundada de não banalizar
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o dano moral, de outro, é preciso considerar que a Súmula acabava fornecendo
elementos para que as empresas agissem de má fé com os contratantes. Essa
decisão é recente, posto que foi publicada em 17 de Dezembro de 2018, porquanto,
não ainda é difícil analisar os seus impacto sobre o entendimento dos Tribunais
nesse sentido. Contudo, tudo leva a crer que o dano moral somente será deferido
se houver provas robustas de lesão aos direitos de personalidade.

Através

deste

estudo

de

revisão

bibliográfica
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
e

documental
(jurisprudência), foi possível constatar que existem diferenças
entre o mero aborrecimento e o dano moral, sendo que, no primeiro caso, o Poder
Judiciário, bem como a doutrina coaduna do entendimento que condutas que
ocasionam apenas o mero aborrecimento não se enquadram nos pressupostos do
dano moral, ou seja, o dano (prejuízo), o nexo de causalidade e a conduta do
agente, que são os mesmos pressupostos para a responsabilização civil, do qual o
dano moral é decorrente.
5

Esse entendimento de não acolher pedidos de dano moral, quando restada
às evidências (provas) de mero aborrecimento deve-se ao esforço do Poder
Judiciário em proteger o instituto dano moral da banalização, bem como da crença
que existe no Brasil a “indústria do dano moral”.
Com efeito, esse posicionamento está correto, pois em se tratando de um
instituto tão importante é preciso tomar os cuidados necessários para a não
banalização do mesmo. De outra parte, também é necessário se ater em cada caso
concreto para a veracidade das alegações de quem pleiteia o dano moral, já que
cada situação é um caso, e dano moral não pode ser encarado como mero
aborrecimento, sob pena de aviltar o instituto e violar os direitos da vítima do dano
moral. Nessa perspectiva tem-se a recente decisão do Órgão Especial do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro que, por unanimidade, aceitou o pedido da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), para cancelar a Súmula 75 conhecida como a Súmula
do Mero Aborrecimento em 2018.
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[2] De acordo com esse Código, as hipóteses de dano moral eram as seguintes:
lesão corporal que acarreta aleijão ou deformidade (art.1538), ou quando atinge
mulher viúva ou solteira capaz de casar, hipóteses previstas em relação a calúnia,
difamação ou injúria (1547), e a ofensa a liberdade pessoal (art. 1500).
[3] O julgado diz respeito a saques indevidos depositados em conta corrente,
o STJ entendeu que não havia sido caracterizado os pressupostos do dano moral,
motivo pelo qual foi indeferido o pedido de dano moral.
[4] O Magistrado Marcelo Gomes Feracim, no texto intitulado “O dano moral
como uma das causas do excesso de demanda judicial”, deixa claro o seu
posicionamento que existe no poder judiciário uma enorme demanda de feitos
versando sobre dano moral, sendo que a maioria em desfavor de empresas
concessionárias de serviços públicos, como a telefonia e as instituições financeiras.
De acordo com seus dados, em 2014, dos 5.172 processos a serem julgados pela
Comarca de Altônia, do Estado do Paraná, aproximadamente 3.000 versam sobre
dano moral.
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O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
APLICADO COMO RESQUÍCIO DA DOUTRINA DA SITUAÇÃO IRREGULAR
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RESUMO: O presente artigo aborda o princípio do melhor interesse da criança e do
adolescente, analisando como a sua aplicação prática, principalmente em âmbito
judicial, pode representar um resquício da doutrina da situação irregular. Com base
no método hipotético-dedutivo, a nível exploratório, primeiramente, busca-se fazer
apontamentos gerais sobre o princípio, utilizando a revisão bibliográfica. Após,
analisa-se a hipótese de que a partir da deturpação do significado e do conteúdo
do princípio do superior interesse, verificam-se vestígios da doutrina da situação
5 Por fim, constata-se que o apoio técnico e
irregular na realidade brasileira.
interdisciplinar é fundamental para determinar, no caso analisado, qual situação
representa efetivamente o melhor interesse daquela criança ou adolescente
individualmente considerado. Da mesma forma, a participação e a consideração da
vontade da criança e do adolescente durante o processo são essenciais para
concretizar o seu melhor interesse.
PALAVRAS-CHAVE: Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
Doutrina da proteção integral. Doutrina da situação irregular.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Considerações iniciais sobre o princípio do melhor
interesse da criança e do adolescente. 3. O princípio do melhor interesse da criança
e do adolescente aplicado como resquício da doutrina da situação irregular. 4.
Considerações finais. 5. Referências.

1 INTRODUÇÃO
O presente artigo aborda o princípio do melhor interesse da criança e do
adolescente, um dos pilares da doutrina da proteção integral. De forma crítica,
279
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analisa-se a possibilidade de sua aplicação como um resquício da doutrina da
situação irregular. A metodologia de pesquisa utilizada observa o nível exploratório
e, a partir de uma revisão bibliográfica, busca apontar o conteúdo do princípio e o
seu enquadramento doutrinário.
O problema de pesquisa é a análise da deturpação do conteúdo e do
significado do postulado do melhor interesse. A hipótese do trabalho é que a sua
aplicação prática, principalmente em âmbito judicial, pode representar um resquício
da doutrina da situação irregular.
Primeiramente, são expostas as disposições gerais sobre o princípio do melhor
interesse e a diferenciação entre as doutrinas da situação irregular e da proteção
integral. Após, passa-se à análise da aplicação do princípio do melhor interesse
como um vestígio da doutrina da situação irregular e os principais motivos para
tanto. Por fim, objetiva-se trazer novas perspectivas para a problemática,
resgatando o teor do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e
pautando sua aplicação em consonância com a doutrina da proteção integral.
2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
O tratamento jurídico da criança e do adolescente passou por diferentes
etapas ao longo dos anos. A primeira fase vivenciada foi a da tutela indiferenciada,
em que não havia normas específicas destinadas às crianças e adolescentes,
aplicando-se indistintamente as normas referentes aos adultos. O segundo
momento, por sua vez, é chamado de doutrina da situação irregular. Nesse período,
as crianças e adolescentes eram tratados como objetos de proteção. Foi a época
em que a regência da matéria deu-se por meio do Código de Menores, que tinha
seu foco nas crianças em situação irregular.
De acordo com Irene Rizzini (2013, p. 35),
Na passagem do século XIX para o XX atribuiu-se especial
importância à parcela pobre da população infanto-juvenil
brasileira. O significado do papel atribuído a esse grupo no
projeto de construção nacional deflagra o momento no qual
a infância se revelava como um problema social, cuja solução
parecia ser relevante para o país, demandando ações de
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intervenção por parte do Estado. O significado social da
infância circunscrevia-se na perspectiva de moldá-la de
acordo com o projeto que conduziria o Brasil ao seu ideal de
nação.
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Com a superação de tal concepção, a partir da Convenção Internacional sobre
os Direitos das Crianças, e, principalmente, com a previsão do art. 227 da
Constituição Federal[1], inaugurou-se, no Brasil, uma nova era no direito da criança
e do adolescente.
No lugar da tutela da pessoa do menor de idade, em
razão da sua incapacidade ou em decorrência da sua desvalia
social e familiar, a proteção dos seus interesses ou
necessidades, por respeito à condição humana de toda
criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento. Ou,
em outras palavras, no lugar da proteção da pessoa desvalida
e desamparada com a justificativa de prevenir a criminalidade,
a proteção de interesses ou necessidades essenciais ao
5
desenvolvimento por uma questão de respeito à dignidade da
criança e do adolescente como pessoa humana. (KONZEN,
2012, p. 85)
Nesse momento, a criança e o adolescente deixam de ser tratados como
objetos de tutela para, por meio da doutrina da proteção integral, passarem para a
condição de sujeitos situados no polo ativo dos interesses ou necessidades
suscetíveis de reconhecimento e de proteção, conforme ressalta Afonso Konzen
(2012, p. 88).
A mudança de entendimento da doutrina da situação irregular para a doutrina
da proteção integral trouxe como um de seus pilares[2] o princípio do melhor
interesse da criança e do adolescente. De acordo com o art. 3º, item 1 da Convenção
sobre os Direitos da Criança de 1989, todas as medidas concernentes às crianças
terão consideração primordial dos interesses superiores dela, conforme expõe
Valter Kenji Ishida (2018, p. 25). Ainda segundo o autor, tal postulado pode ser
resumido como o princípio da dignidade da pessoa humana aplicado ao direito da
criança e do adolescente (ISHIDA, 2018, p. 25).
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A origem do princípio, conforme explica Camila Colucci (2014), “adveio do
instituto inglês parens patriae que tinha por objetivo a proteção de pessoas
incapazes e de seus bens. Com sua divisão entre proteção dos loucos e proteção
infantil, esta última evoluiu para o princípio do best interest of child“. Apesar de ser
entendido, hoje, como um dos fundamentos principais da doutrina da proteção
integral, “já se encontrava presente no art. 5º do Código de Menores, ainda que sob
a égide da doutrina da situação irregular“ (MACIEL; CARNEIRO, 2018, p. 77).
Porém, como ressaltam Kátia Maciel e Rosa Maria Carneiro (2018, p. 77),
Na vigência do Código de Menores, a aplicação do
superior interesse limitava-se a crianças e adolescentes em
situação irregular. Agora, com a adoção da doutrina da
proteção integral, a aplicação do referido princípio ganhou
amplitude, aplicando-se a todo público infantojuvenil,
inclusive e principalmente nos litígios de natureza familiar.
Assim, hoje, entende-se que “o princípio do melhor interesse estendese a
todas as relações jurídicas envolvendo os direitos das crianças e adolescentes,
perdendo sentido a limitação própria do Código de Menores, que se aplicava
somente às hipóteses de situação irregular“ (GONÇALVES, 2011).
Para Guilherme Freire de Melo Barros (2015, p. 19/20), “esse postulado traduz
a ideia de que, na análise do caso concreto, o aplicador do direito – leia-se
advogado, defensor público, promotor de justiça e juiz – deve buscar a solução que
proporcione o maior benefício possível para a criança ou o adolescente”.
Trata-se de princípio orientador tanto para o legislador
como para o aplicador, determinando a primazia das
necessidades da criança e do adolescente como critério de
interpretação da lei, deslinde de conflitos, ou mesmo para
elaboração de futuras regras. (MACIEL; CARNEIRO, 2018, p.
78)
O princípio do melhor interesse da criança, não possui previsão expressa na
Constituição Federal ou no Estatuto da Criança e do Adolescente, “sustentando a
doutrina especializada ser ele inerente à doutrina da proteção integral (...), da qual
decorre (...) como critério hermenêutico e como cláusula genérica que inspira os
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direitos fundamentais assegurados pela Constituição às crianças e adolescentes”
(GONÇALVES, 2011). De acordo com Daniela Freitas (2015), o princípio do melhor
interesse pode ser extraído do caput do art. 227 da Constituição Federal, bem como
dos artigos 3º, 4º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente[3]. Para Gustavo
Tepedino (2008, p. 866), o princípio pode ser extraído, ainda, do art. 6º do Estatuto
da Criança e do Adolescente[4].
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E, a par da possibilidade de indução da regra a partir das
normas expressas, extraindo um novo princípio por meio da
interpretação integrativa denominada analogia iuris,
constatase a existência expressa do princípio do melhor
interesse no ordenamento brasileiro, a partir da promulgação
do Decreto no 99.710/90, após a ratificação da Convenção
Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, cujo
art. 3.1, em sua tradução oficial estabelece: "todas as ações
relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas
ou privadas de bemestar social, tribunais, autoridades
administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar,
5
primordialmente, o interesse maior da criança". (GONÇALVES,
2011)
Desse modo, conjuntamente com os princípios que fundamentam a doutrina
da proteção integral – quais sejam: o de que crianças e adolescentes são sujeitos
de direitos, o do respeito à condição peculiar de crianças e adolescentes como
pessoas em desenvolvimento, e o da prioridade absoluta –, o princípio do melhor
interesse forma a base principiológica da teoria e deve nortear a aplicação de todas
as normas em favor das crianças e dos adolescentes.
3 O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
APLICADO COMO RESQUÍCIO DA DOUTRINA DA SITUAÇÃO IRREGULAR
O princípio aqui tratado, como bem observa Camila de Jesus Mello Gonçalves
(2011), “ao mesmo tempo em que indica claramente a obrigatoriedade de observar
o melhor interesse da criança, não descreve as situações ou os fatos que
correspondem a tal melhor interesse“. De acordo com Rodrigo da Cunha Pereira
(2005, pgs. 128/129),
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O entendimento sobre seu conteúdo pode sofrer
variações culturais, sociais e axiológicas. É por esta razão que
a definição de mérito só pode ser feita no caso concreto, ou
seja, naquela situação real, com determinados contornos
predefinidos, o que é o melhor para o menor. (...) Para a
aplicação do princípio que atenda verdadeiramente ao
interesse dos menores, é necessário em cada caso fazer uma
distinção entre moral e ética.
“Assim, na análise do caso concreto, acima de todas as circunstâncias fáticas e
jurídicas, deve pairar o princípio do interesse superior, como garantidor do respeito
aos direitos fundamentais titularizados por crianças e jovens” (MACIEL; CARNEIRO,
2018, p. 78). Todavia, a imprecisão em seu significado pode levar à deturpação de
seu conteúdo e à sua utilização como um vestígio da doutrina da situação irregular,
uma vez que é dado aos operadores do direito definir o que é o melhor para aquela
criança ou adolescente. Tal vagueza de significado é própria dos princípios,
“enquanto as regras contêm em si mesmas os pressupostos fáticos para sua
aplicação, os princípios enunciam proposições de maior grau de abstração, sem que
se possa apreender de plano a situação da realidade que pretendem regrar”
(GONÇALVES, 2011).
Segundo Camila Gonçalves (2011),
os problemas envolvem, destarte, de um lado a
dificuldade de apreender o sentido do melhor interesse da
criança e do adolescente; e, de outro, a necessidade de evitar
que a abertura e abstração do princípio resvalem no arbítrio
judicial e na injustiça, ou na preponderância daquilo que
subjetivamente signifique o melhor interesse para o julgador.
Desse modo, podem ocorrer situações em que prevaleça a antiga ideia tutelar
sobre as crianças, cabendo ao adulto definir o que é o melhor para ela, impondo a
solução que entende mais adequada ao caso, mas que não necessariamente
consagrará o superior interesse da criança e do adolescente. Nesse sentido é a
preocupação esposada por Tânia da Silva Pereira (2008, p. 48), quando afirma que
“a falta de clara definição para o princípio, aliada a um eventual poder discricionário
de amplas dimensões do Juiz, pode gerar resultados injustos para as crianças, assim
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como fazendo com que o número de litígios aumente, comprometendo as
decisões“.
É o caso do exemplo trazido por Kátia Maciel e Rosa Maria Carneiro (2018, p.
78), que referem que
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Não raro, profissionais, principalmente da área da
infância e juventude, esquecem-se de que o destinatário final
da doutrina protetiva é a criança e o adolescente e não “o pai,
a mãe, os avós, tios etc.”. Muitas vezes, apesar de remotíssima
a chance de reintegração familiar, pois a criança está em
abandono há anos, as equipes técnicas insistem em buscar
um vínculo jurídico despido de afeto. Procura-se uma avó que
já declarou não reunir condições de ficar com o neto, ou uma
tia materna, que também não procura a criança ou se limita a
visitá-la de três em três meses, mendigando-se caridade,
amor, afeto. Enquanto perdura essa via crucis, a criança vai se
tornando “filha do abrigo”, privada do direito fundamental à
5
convivência familiar, ainda que não seja sua família
consanguínea.
Da mesma forma ocorre na seara dos atos infracionais, em que incontáveis
decisões judiciais insistem em aplicar medidas socioeducativas extremamente
gravosas para, supostamente, atender ao melhor interesse do adolescente,
esquecendo-se do caráter punitivo das sanções e da possibilidade de aplicação das
medidas protetivas[5], essas sim visando amparar o adolescente.
Outro risco constatado em pesquisa realizada por Antonio Jorge Pereira Júnior
e Francisco Flávio Silva Rodrigues (2018), nas decisões do Superior Tribunal de
Justiça que aplicaram tal postulado, é o esvaziamento de seu conteúdo. Segundo
os pesquisadores, não há uma definição clara da utilização do princípio do melhor
interesse da criança e do adolescente pelos tribunais superiores. Chega-se ao
extremo da citação de tal princípio ocorrer apenas nas ementas dos acórdãos, sem
a sua utilização como justificativa para escolha de alguma situação concreta no
decorrer do julgado.
Desse modo, é de fundamental importância que tal princípio não vire letra
morta e seja resgatado em cotejo com a doutrina da proteção integral, objetivando
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sempre analisar o que efetivamente é a melhor solução para aquela criança e
adolescente e não aplicando o que o operador do direito acha que seja o melhor
para ela.
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Para Camila Gonçalves (2011), “diante desse panorama, a operacionalização
do princípio pressupõe uma reflexão sobre os demais valores do ordenamento, bem
como uma ampla exposição do argumento que justifique sua aplicação, de modo a
manter a coerência do sistema e assegurar o controle racional da decisão”.
Assim, torna-se
indispensável que todos os atores da área infantojuvenil
tenham claro para si que o destinatário final de sua atuação é
a criança e o adolescente. Para eles é que se tem que
trabalhar. É o direito deles que goza de proteção
constitucional em primazia, ainda que colidente com o direito
da própria família. (MACIEL; CARNEIRO, 2018, p. 79)
Alexandre Bahia, em artigo intitulado “MP, interesse público e o melhor
interesse da criança”, publicado no jornal A Tribuna, em 03 de setembro de 2010,
destaca que
Princípios como “interesse público” e “o melhor
interesse” da criança, não podem ser supostos, não são
óbvios. Há que se atentar para a sua presença – ou ausência
– em cada caso concreto. Aqueles que agem em seu nome
hão de ter presentes todas as suas dimensões, bem como se
livrar de pré-juízos, para o melhor exercício da função (...).
Assim, constata-se que o apoio técnico e interdisciplinar, nas áreas da
medicina, educação, psicologia, é fundamental para determinar, no caso analisado,
qual situação representa efetivamente o melhor interesse daquela criança ou
adolescente individualmente considerado.
Além disso, a participação da criança e do adolescente no processo de
verificação de seu melhor interesse, quando possível, conforme expõe Camlia
Gonçalves (2011), “afigurase essencial e obrigatória, em observância aos valores
positivados pelo legislador e, em especial, para a concretização da dignidade que
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se realiza pela concepção da criança como sujeito de direito[6] e não apenas como
objeto de proteção”. Acrescenta a autora que,
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Nesse sentido, assegurar a possibilidade de participação
da criança nos processos de decisão significa ouvila e
considerar sua manifestação de vontade, que se expressará de
acordo com a respectiva fase do desenvolvimento, sem
compromisso de atender a demanda exposta, mas sempre
considerando aquilo que é externado, em respeito à pessoa
que se revela. Cumpre salientar que prestigiar o diálogo e
ouvir as crianças e adolescentes, além de tornar efetivo o
direito ao respeito e incentivar a autonomia estabelecidos no
ECA, contribui para o desenvolvimento dos próprios adultos.
Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz diversas previsões
que consagram tanto a necessidade de apoio técnico interdisciplinar como a
consideração da vontade e oitiva especializada das crianças e adolescentes a fim de
auxiliar o operador do direito na concretização do postulado do interesse superior.
5
É o caso do artigo 128, §1º que trata da colocação em família substituta e dispõe
que “sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por
equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de
compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente
considerada“.
Quanto aos maiores de 12 (doze) anos, há previsão expressa da necessidade
de seu consentimento para fins de colocação em família substituta, devendo ser
esse colhido em audiência (art. 128, §2º, ECA). No âmbito do cometimento de ato
infracional, também há previsão do direito do adolescente de ser ouvido
pessoalmente pela autoridade competente (art. 111, VI, ECA), demonstrando o
tratamento conferido pelo estatuto de sujeito de direitos a esses jovens.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente artigo, por meio da revisão bibliográfica, foi estudado o princípio
do melhor interesse da criança e do adolescente como um dos fundamentos da
doutrina da proteção integral. Primeiramente, foram apresentadas as diferentes
teorias que fundamentaram o tratamento jurídico da criança e do adolescente ao
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longo dos anos. Após, explorou-se o princípio do melhor interesse a partir de sua
origem, conteúdo e previsão normativa no ordenamento jurídico brasileiro.
No segundo capítulo, observou-se que a imprecisão e vagueza de seu
conteúdo podem contribuir para que seja aplicado, principalmente na seara das
decisões judiciais, como um resquício da doutrina da situação irregular. A partir da
visão tutelar, muitas vezes, é imposta uma solução que não se coaduna com a
melhor hipótese para aquele caso concreto, tanto nos processos referentes ao
direito de família, quanto na apuração de atos infracionais. Outro problema
verificado é a aplicação do princípio sem um objetivo claro, com a sua citação
apenas para apresentar uma suposta atenção aos ditames da doutrina da proteção
integral.
Assim, observa-se que ainda é necessário o aprimoramento da aplicação do
princípio do melhor interesse, visando a sua maior concretização, em consonância
com a doutrina da proteção integral. Verifica-se a necessidade de apoio técnico
interdisciplinar e especializado a fim de extrair o melhor resultado para cada criança
e adolescente individualmente considerado.
Além disso, constata-se que a oitiva e consideração da vontade das crianças e
adolescentes é fundamental para concretizar o seu melhor interesse, tratando-os
efetivamente como sujeitos de direitos e pessoas em desenvolvimento capazes de
opinar e expor seus desejos e necessidades.
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NOTAS:
[1] Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.
[2] “Há uma tríade de princípios que são pilares da doutrina e da legislação em
matéria de direitos infanto-juvenis: a prioridade absoluta, posta no art. 227 da
Constituição Federal (CF) e decantada no art. 4 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA); a proteção integral, constante do art. 1 do ECA, e o princípio do
melhor interesse da criança, estabelecido pela Convenção Internacional dos Direitos
da Criança de 1989, vigente no Brasil por força do Decreto n. 99.710, de 21 de
novembro de 1990”. (PEREIRA Jr.; ROGRIGUES, 2018).
[3] Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual
e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as
crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade,
sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de
desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e
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local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a
comunidade em que vivem.
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e à juventude.
5 adolescente será objeto de qualquer forma de
Art. 5º Nenhuma criança ou
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais.

[4] Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que
ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e
coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em
desenvolvimento.
[5] Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semi-liberdade;
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VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

[6] “O ECA, art. 100, parágrafo único, I, introduzido pela Lei no 12.010/09,
outrossim, inclui a ‘condição da criança como sujeito de direitos’ entre os princípios
que devem reger as medidas de proteção”. (GONÇALVES, 2011)
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RESUMO:Este estudo destina-se a dissecar a questão da possibilidade de
cancelamento judicial de cláusula restritiva de inalienabilidade que grava bem
imóvel, à luz da jurisprudência nacional mais recente. Introduz-se o tema com
conceitos básicos de cláusulas restritivas e seu tratamento. Na sequência, exploramse as hipóteses de sub-rogção da cláusula em outro imóvel e de cancelamento puro
e simples. Por derradeiro, expõe-se a jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de
Justiça quanto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
PALAVRAS-CHAVE: Cláusulas restritivas. Inalienabilidade. Imóvel clausulado.
Cancelamento judicial. Sub-rogração. Cancelamento puro. Jurisprudência. Superior
Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça
5
do Rio Grande do Sul.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. POSSIBILIDADE DE SUBROGAÇÃO. 4 A QUESTÃO
DO CANCELAMENTO PURO. 4. POSIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(STJ). 5. A POSIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL (TJRS). 6.
CONCLUSÃO

1 INTRODUÇÃO
Consoante a tradicional disposição do art. 1.228 do Código Civil, o proprietário
detém os poderes de usar, fruir, dispor e reivindicar o seu bem. A regra geral,
portanto, é que o proprietário tenha a liberdade de decisão quanto à alienação de
seu patrimônio – seja onerosa ou gratuitamente.
As
cláusulas
restritivas
(inalienabilidade,
impenhorabilidade
e
incomunicabilidade), previstas no art. 1.848 do Código Civil, representam situações
excepcionais nas quais o poder de disposição do bem é restrito por ato do
instituidor.
A cláusula de inalienabilidade é uma restrição que nasce da vontade do autor
do ato de liberalidade (doador ou testador) e que tem como fundamento a
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proteção do donatário/herdeiro/legatário, evitando a dissipação do bem e
garantindo que o beneficiário tenha sempre consigo um mínimo patrimonial.
Para que as cláusulas restritivas sejam validamente impostas (sendo que a
inalienabilidade acarreta também a impenhorabilidade e a incomunicabilidade – art.
1.911, CC), devem ser respeitados dois requisitos: a) seja um ato de liberalidade
(doação ou testamento) e b) não incida sobre a legítima dos herdeiros necessários,
a não ser que haja justa causa devidamente consignada em testamento (art. 1.848,
CC).
Outro ponto relevante consiste no fato de que essas cláusulas restritivas não
podem ultrapassar a vida do donatário/herdeiro/legatário: com a morte do
beneficiário, o bem volta a ser livre.
2. POSSIBILIDADE DE SUB-ROGAÇÃO (ART. 1.848, § 2o e ART. 1.911, P.
ÚNICO)
Em que pese a disposição de última vontade do testador no sentido de que o
bem não pudesse ser objeto de futura alienação, o Código Civil permite
expressamente que o bem inalienável seja vendido e, com o produto dessa venda,
seja adquirido outro bem, o qual ficará sub-rogado na cláusula de inalienabilidade.
Para que seja possível essa alienação, é necessária a propositura de uma ação
judicial, de jurisdição voluntária, em que se demonstrará ao juiz a ocorrência de
uma fundada razão de conveniência dessa operação de substituição.
Ademais, para que a vontade do instituidor seja preservada em sua essência,
é comum a referência pela doutrina da exigência de que o bem sub-rogado seja de
valor igual ou superior ao originário – ainda que tal requisito não conste
expressamente da lei codificada.
3. A QUESTÃO DO CANCELAMENTO PURO
Ao tratar das cláusulas restritivas, o Código Civil, diferentemente do que
ocorre com a possiblidade de sub-rogação, não previu expressamente a
possibilidade de que possa haver um cancelamento puro e simples.
A despeito do silêncio da lei, a atual jurisprudência nacional, com apoio na
doutrina, tem reconhecido a relativização das cláusulas restritivas, admitindo, em
casos pontuais, a dispensa judicial desses gravames.
O fundamento para a dispensa da cláusula de inalienabilidade repousa na
função social da propriedade (art. 5º, XXIII, CF/88). Assim, quando restar assente
que a impossibilidade de alienação do bem representa um prejuízo evidente ao
beneficiário, poder-se-á superá-la.
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Com efeito, se a manutenção do bem, no caso concreto, implicar em um
prejuízo ao beneficiário - e até uma ofensa a valores constitucionais-, haveria uma
verdadeira subversão da vontade do instituidor, podendo-se supor que, caso
estivesse ainda vivo, anuiria com a alienação, diante da peculiaridade do caso
concreto – sendo esta a pedra de toque.
Cumpre salientar, contudo, que o cancelamento, puro e simples, da cláusula
de inalienabilidade ainda é vista como uma situação excepcional, cabendo ao autor
da ação demonstrar os motivos excepcionais e suficientes que suplantem o
regramento geral e recomendem a alienação.
4. POSIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
Seguindo a tendência jurisprudencial apontada no item anterior, a
jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, o cancelamento das cláusulas
restritivas, quando demonstrada, no caso concreto, a vantagem ou a necessidade
de tal medida.
Esse entendimento já vem sendo esposado há bastante tempo, conforme se
percebe do seguinte precedente, ainda sob a vigência do Código Civil de 1916:
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROPOSTA CONTRA A ADMINISTRADORA
5
DE BEM IMÓVEL, A QUAL, PORÉM, SE OPÕE AO PEDIDO MEDIANTE A
ASSERTIVA DE CELEBRAÇÃO DE UM NEGÓCIO JURÍDICO EM QUE SEU
MARIDO
FIGUROU
COMO
COMPROMISSÁRIO-COMPRADOR.
TRANSAÇÃO EFETUADA QUANDO VIGENTE A CLÁUSULA DE
INALIENABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.676 DO CÓDIGO CIVIL.
COISA JULGADA. MOTIVOS DA SENTENÇA. QUESTÃO PREJUDICIAL.
- Segundo já decidiu a Quarta Turma do STJ, a regra restritiva à
propriedade inscrita no art. 1.676 do Código Civil deve ser interpretada
com temperamento, pois a sua finalidade foi a de preservar o patrimônio
a que se dirige, para assegurar à entidade familiar, sobretudo aos
pósteros, uma base econômica e financeira segura e duradoura.
Hipótese em que a transação se fez de irmão a irmão há muitos anos,
não negada pelos interessados, com a quitação integral do preço, sendo
falecidos os promitentes-vendedores, de molde a dar ensejo ao
cancelamento, no Cartório Imobiliário, dos gravames da inalienabilidade
e da impenhorabilidade. [...]
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(REsp 89.792/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/04/2000, DJ 21/08/2000, p. 135)
Tal posição foi mantido com o Código Civil de 2002, conforme se percebe do
seguinte precedente, já do ano de 2008:
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CIVIL. BEM.
IMPOSSIBILDADE.

CLÁUSULA

DE

INALIENABILDIADE.

PENHORA.

1 - Nos termos do art. 1.676 do Código Civil de 1916 a cláusula de
inalienabilidade, afora as exceções legais (desapropriação e débitos de
imposto do próprio imóvel), não pode ser afastada, enquanto vivo estiver
o donatário, o que impossibilita possa recair penhora sobre o bem.
2 - A jurisprudência tem admitido a quebra da inalienabilidade, em
outras hipóteses excepcionais, mas apenas em prol dos próprios
beneficiários da cláusula.
3 - Recurso especial não conhecido.
(REsp 571.108/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA
TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 17/11/2008)
Nos precedentes mais recentes, a tendência permanece a mesma. Veja-se:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
CLÁUSULA
INCOMUNICABILIDADE. PEDIDO DE CANCELAMENTO.

DE

1 - Pedido de cancelamento de cláusula de inalienabilidade
incidente sobre imóvel recebido pelo recorrente na condição de
herdeiro.
2 - Necessidade de interpretação da regra do art. 1576 do CC/16
com ressalvas, devendo ser admitido o cancelamento da cláusula de
inalienabilidade nas hipóteses em que a restrição, no lugar de cumprir
sua função de garantia de patrimônio aos descendentes, representar
lesão aos seus legítimos interesses.
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3 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema.
4 - Recurso especial provido por maioria, vencida a relatora.
(REsp 1422946/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 25/11/2014, DJe 05/02/2015)
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5. POSIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL (TJRS)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul segue a mesma
tendência daquela esposada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o
cancelamento da cláusula de inalienabilidade é medida excepcional, que depende
da demonstração de fundadas razões concretas pelo proprietário do bem
clausulado da necessidade ou dos benefícios de tal medida.
Confiram-se diversos precedentes do TJRS, em ordem cronológica, os quais
dão um fidedigno panorama geral de como a matéria é tratada no Estado:
APELAÇÃO CÍVEL. SUB-ROGAÇÃO DE INALIENABILIDADE DE
IMÓVEL. VENDA. AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. Ao tempo do disposto
5
no art. 1.676 do antigo Código Civil, a jurisprudência sempre admitiu
temperamento, admitindo em circunstâncias excepcionais e para evitar
prejuízos aos proprietários, a venda do bem vinculada à aquisição de
outro, com sub-rogação. Atualmente o bem gravado com cláusula de
inalienabilidade pode ser vendido para aquisição de outro, com subrogação do gravame (art. 1.911, parágrafo único). No caso, está
demonstrada a situação precária do imóvel que acarreta prejuízos aos
proprietários que tiveram declarada a inalienabilidade do bem por
decisão judicial. Possibilidade de venda vinculada à aquisição de outro
imóvel, com sub-rogação da inalienabilidade. Apelação desprovida.
(Apelação Cível Nº 70028928893, Vigésima Primeira Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em
23/02/2011)
APELAÇÃO.
CANCELAMENTO
DE
CLÁUSULAS
DE
INALIENABILIDADE INSTITUÍDAS SOBRE HERANÇA. CABIMENTO NO
CASO CONCRETO. Cabível o cancelamento das cláusulas restritivas
instituídas por testamento pela mãe do autor, falecida, conforme
moderno entendimento sedimentado no atual Código Civil, e que já
vinha preconizado na jurisprudência e doutrina. Situação em que a
297
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

instituição dos gravames levou em conta a menoridade do herdeiro, fato
agora ultrapassado. Imóvel pequeno e em mau estado de conservação,
rendendo aluguel baixo, pouco contribuindo para subsistência do
demandante. Prevalência da livre disposição dos bens, inerente ao
direito de propriedade. Precedentes desta Corte. Apelo provido.
(Apelação Cível Nº 70023782808, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em
22/11/2012)
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO. IMÓVEL GRAVADO
COM CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. POSSIBILIDADE. DA
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. Alegação de intempestividade
recursal afastada. O recurso interposto antes do dia da publicação da
sentença não é extemporâneo. Ausência de prejuízo à parte. Preliminar
rejeitada. MÉRITO. É possível o cancelamento da cláusula de
inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade que grava o
imóvel, a fim de permitir a extinção do condomínio e garantir o pleno
exercício do direito da propriedade. PRELIMINAR REJEITADA. APELO
PROVIDO (Apelação Cível Nº 70058548306, Décima Sétima Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em
17/04/2014)
APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE
CANCELAMENTO DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS NA MATRÍCULA DE
IMÓVEL. CANCELAMENTO DE CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE,
INCOMUNICABILIDADE E IMPENHORABILIDADE. INVIABILIDADE NO
CASO CONCRETO. É entendimento corrente na doutrina e jurisprudência
que a indisponibilidade gravada sobre bens imóveis não é absoluta,
havendo possibilidade da relativização quando se tornarem óbice à
própria fruição da coisa pelo proprietário. Atende-se, com essa exegese,
a função social da propriedade. Entretanto, no caso inexistem elementos
que configurem justa causa ao cancelamento do gravame. RECURSO DE
APELAÇÃO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069779361,
Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro
Celso Dal Pra, Julgado em 25/08/2016)
APELAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE GRAVAMES.
CLÁUSULAS
DE
INALIENABILIDADE
E
IMPENHORABILIDADE. Possibilidade de retirada dos gravames em
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atenção ao princípio da função social da propriedade. A leitura da
legislação infraconstitucional deve ser realizada sob a ótica dos valores
fundamentais contidos na Constituição Federal. Não mais se justifica a
perpetuação da vontade do titular do patrimônio para além de sua vida
quando impede a plena fruição da propriedade. DERAM PROVIMENTO.
(Apelação Cível Nº 70077261139, Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 28/06/2018)
Ao se visualizar as ementas acima, contudo, não se pode construir a falsa
impressão de que a possibilidade de cancelamento das cláusulas restritivas é ampla
e indiscriminada.
Conforme já referido, a procedência do pedido está umbilicalmente ligada à
demonstração de uma “justa causa”, a ser apreciada pelo juiz – com uma boa
margem de discricionariedade judicial, em razão de se tratar de conceito jurídico
indeterminado.
A título de alerta, portanto, confira-se o seguinte precedente, em que foi
negado o pedido de cancelamento:
APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE IMÓVEIS. CLÁUSULA DE
INALIENABILIDADE. 5 SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE GRAVAMES DE
INALIENABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA O CANCELAMENTO DAS RESTRIÇÕES. ÔNUS
PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELA PARTE REQUERENTE. RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060522687, Décima Sétima Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva,
Julgado em 11/12/2014)
6. CONCLUSÃO
Feitas todas essas considerações, pode-se afirmar que a opção mais segura
para aquele que precisa alienar um imóvel gravado com cláusula de inalienabilidade
é seria a propositura de uma ação pleiteando o cancelamento do gravame e,
subsidiariamente, caso não atendido esse pedido principal, então uma sub-rogação
em outro imóvel a ser adquirido com o produto da venda.
Deve-se tomar em conta, contudo que, ao se oferecer para o magistrado a
saída “mais cômoda” da sub-rogação, existe sempre o receio de minorar as chances
de sucesso do pedido de cancelamento, puro e simples, que é mais conveniente
para o autor da demanda.
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Mostra-se importante, outrossim, que o pedido seja acompanhado de uma
convincente demonstração de que o negócio será efetuado no benefício do
proprietário do imóvel, aumentando seu patrimônio, em vez de dissipá-lo. Deve-se
centrar a argumentação nos desdobramentos da função social da propriedade e de
como ela será mais bem atendida com a viabilização da operação imobiliária sobre
o terreno.
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RESUMO: O poder constituinte é aquele que cria ou altera a constituição, formando
um novo Estado ou alterando a forma existente. Para tanto, várias são suas espécies,
características e limites. Com isso, cabe o estudo aprofundado do tema, para
entender a criação e a reforma de uma constituição.
PALAVRAS-CHAVE: Poder
Estado.

Constituinte.

Constituição.

Criação

e

Reforma.

SUMÁRIO: Introdução. Formas de exercício do poder constituinte. Espécies de
poder constituinte. Conclusão. Referências.
5

INTRODUÇÃO
Característico de Estados com constituição do tipo escrita e rígida, a Teoria
do Poder Constituinte foi esboçada por Emmanuel Sieyès, na obra “O que é o
terceiro Estado?”, para o qual o titular legítimo seria a Nação. Hoje o povo é
considerado titular do Poder Constituinte.
1)
Formas de exercício do poder constituinte.
Formas de exercício: a) Outorgada: criação dos regimes de exceção,
autocrática, PC usurpado do Povo; b) Promulgada: resulta de uma Assembleia
Nacional Constituinte, de maneira democrática, com a participação do povo (está
na origem do constitucionalismo - Convenção de Filadélfia de 1787 e Assembleia
Nacional Francesa de 1789);
2) Espécies de Poder Constituinte.
Originário: poder de elaborar uma Constituição; criação ou refundação do
Estado, podendo ser histórico (criação de um Novo Estado) ou Revolucionário
(Refundação); 5 características: Político (faz nascer a ordem jurídica), inicial (base da
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ordem jurídica, cria um novo Estado), incondicionado (não está fixado a nenhuma
forma de manifestação de vontade), permanente (não se esgota no momento do
seu exercício) e ilimitado (juridicamente, não encontra limites no direito nacional
anterior, faz com que não seja possível a fiscalização judicial da obra do PC
originário).
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Para parte da doutrina, o PC originário é limitado pelo direito internacional,
como as regras de convivência entre os Estados Soberanos e Direitos Humanos.
Derivado: poder de modificar a constituição Federal e criar as constituições
estaduais; Advindo do PC Originário, é previsto na Constituição, com suas limitações
e condicionanates, passível de controle de constitucionalidade; 4 características:
jurídico (integra o direito), derivado (instituído pelo Originário), limitado (limitações
constitucionais de alteração – cláusulas pétreas implícitas e explícitas) e
condicionado (observa as regras formais e materiais de mudança do Texto);
Subdivide em: a) reformador (altera o texto da Constituição Federal, por reforma ou
revisão) e b) decorrente (responsável pela elaboração das constituições estaduais,
decorrente da auto-organização, os municípios não possuem, pois respeita as
constituições federal e estadual, não sendo delegada a competência diretamente
desta última); 4 limitação ao PC derivado reformador: temporal (período de tempo
onde não poderá haver alterações na CF), circunstancial (fato que impede alterações
na CF, como intervenção federal), material (matérias que não são passíveis de
alteração) e processual (procedimento diferenciado para alterar o Texto
Constitucional, característica das constituições rígidas).
Difuso: relaciona-se com a mutação constitucional, altera o conteúdo e a
aplicação da Norma Constitucional sem alterar sua literalidade. Não está positivado,
sendo poder de fato, informal.
Supranacional: fazer ou reformular constituições transnacionais, que
ultrapassam os limites das fronteiras, em nome da maior integração e comunidade
de nações.
CONCLUSÃO
Partindo desta análise, podemos concluir que, através do Poder Constituinte
é possível criar ou alterar a constituição, mantendo o sistema constitucional hígido.
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Desta forma, tanto a mutação constitucional, quanto o procedimento de emenda à
constituição e a convocação de uma assembleia nacional constituinte, são
diferentes formas de exercício do Poder Constituinte.
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INTIMIDADE GENÉTICA NA RELAÇÃO DE EMPREGO: UMA ANÁLISE DA
APLICAÇÃO DA BIOTECNOLOGIA À LUZ DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO
TRABALHADOR
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Trabalho da Sexta Região -- AMATRA VI (gestão
2018/2020). Professor. Membro do Instituto
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo principal a análise da possibilidade e da
extensão de restrições à intimidade genética dos trabalhadores na relação de
emprego. Para satisfação deste desiderato, foram examinados os aspectos
fundamentais da bioética e do biodireito. Na sequência, buscou-se explicitar o
conteúdo do direito à intimidade genética, analisando-se, ao final, critérios para
eventual ocorrência de restrições a este direito no contexto do contrato de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Teoria dos Direitos Fundamentais; Direito diretivo do
empregador; Bioética; Biodireito; Intimidade Genética.
SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 O direito à intimidade genética. 2.1 Bioética e biodireito:
aspectos fundamentais. 2.2 A intimidade genética. 2.2.1 O direito à intimidade. 2.2.2
O direito à intimidade genética. 3 A intimidade genética na relação de emprego. 4
Conclusões. Referências bibliográficas.

1 INTRODUÇÃO
Desde a descoberta, nos anos de 1950, da estrutura do DNA, as
potencialidades de utilização das informações contidas no genoma desenvolveramse com velocidade espantosa. Os avanços da biotecnologia deram a conhecer ao
homem, nos últimos sessenta anos, muito mais sobre sua estrutura orgânica e seus
elementos identificadores mais essenciais do que todo o restante da história
304
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

www.conteudojuridico.com.br

humana. Ao novo universo de dados aliaram-se a criação de técnicas científicas e a
inauguração de dezenas de áreas de pesquisa. Pode-se, mesmo, falar numa
verdadeira revolução biotecnológica.
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Atualmente, é possível, através do mapeamento genético de um sujeito,
investigar, com quase total acerto, sua filiação, descobrir propensões a
enfermidades, examinar a existência de incompatibilidades com medicamentos —
e até fixar sua adequada dose a cada indivíduo — e desenvolver tratamentos
terapêuticos, com as mais variadas finalidades, mediante a medicina genética
preditiva. Os resultados das novas técnicas alcançam repercussões em inúmeros
setores da vida humana. Precisamente por isso, geram inevitáveis efeitos em
diversos ramos do Direito. Hoje, as questões propostas aos juristas pela genética
vão desde o Direito de Propriedade Intelectual até a Responsabilidade Civil, do
Direito Penal ao Direito do Trabalho.
O presente estudo, diante dessas constatações, destina-se a analisar as
implicações do uso da biotecnologia no contexto de um dos mais relevantes fatores
para a existência digna do ser humano:
o trabalho. Examinar-se-á, assim, o tema da
5
intimidade genética do trabalhador na relação de emprego, especialmente no que
se refere às possibilidades e às eventuais condições de restrição deste direito.
2 O DIREITO À INTIMIDADE GENÉTICA
A mais relevante implicação das inovações tecnológicas no âmbito da genética
diz respeito aos problemas relacionados à utilização — explícita ou dissimulada —
do material coletado para realização de análises visando à obtenção do
mapeamento do perfil[1] genético dos trabalhadores. Expedientes dessa natureza,
conquanto ainda não sejam financeiramente viáveis em larga escala no Brasil,
certamente se tornarão frequentes em relativamente pouco tempo, dado o avanço
da tecnologia. Os aparelhos imprescindíveis para tanto tornam-se, a cada dia, mais
móveis e baratos[2]. A devassa de dados genéticos deixou de ser simples tema de
ficção científica.
A análise acerca da possibilidade de realização desses exames e das temáticas
relativas ao acesso aos resultados exige, previamente, a abordagem sobre os
elementos estruturais da bioética e do biodireito, assim como a investigação em
torno do direito à intimidade genética. Serão estes, então, o objeto dos próximos
tópicos.
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2.1 BIOÉTICA E BIODIREITO: ASPECTOS FUNDAMENTAIS
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A bioética é definida, na Encyclopedia of Bioethics, como “o estudo
sistemático do comportamento humano na área das ciências da vida e dos cuidados
da saúde, quando se examina esse comportamento à luz dos valores e dos
princípios morais”[3]. Atribui-se a criação do termo ao médico americano VAN
RENSSELAER POTTER, em opúsculo publicado em 1970. A pretensão de POTTER era
“construir un proyecto global, que aunara el conocimiento biológico y el

conocimiento de los sistemas de valores humanos, el encuentro o reencuentro entre
los hechos y los valores”[4].
No final da década de 1970, BEAUCHAMP e CHILDRESS delineiam, na
obra Principles of Biomedical Ethics, alguns princípios considerados inerentes à
bioética. Neste ramo do conhecimento, foram, posteriormente, elaboradas
abordagens diversas da teoria principialista proposta pelos mencionados
autores[5]. Não obstante, em razão de sua importância para a consolidação da
disciplina e de sua utilização no desenvolvimento de inúmeras pesquisas, impende
analisar, ainda que brevemente, os postulados indicados, a saber: beneficência, não
malevolência, autonomia e justiça.
O princípio da beneficência veicula a obrigação de assegurar o bem-estar do
paciente, elevando benefícios e reduzindo riscos[6]. A seu turno, o princípio da não
malevolência veda a provocação de dano a outrem[7]. O princípio da autonomia
“estabelece o respeito pela liberdade do outro e das decisões do paciente e legitima
a obrigatoriedade do consenso livre informado, para evitar que o enfermo se torne
um objeto”[8]. O princípio da justiça traduz a idéia de vedação à discriminação,
ressalvada a existência de fator justificador[9]. A estes postulados é possível, ainda,
acrescentar, como elementar à bioética, o princípio da dignidade humana, o qual,
em razão de seu papel central no Direito, será posteriormente analisado.
É no campo da bioética que são travadas, contemporaneamente, algumas das
mais relevantes e inquietantes discussões científicas, com evidentes repercussões
nos diversos setores relacionados à vida do homem e sua interação com a
natureza[10]. Precisamente por isto, afirmou-se, nas últimas décadas, o interesse
das nações em regular juridicamente as questões atinentes à bioética: surgia, então,
o que se passou a denominar de biodireito.
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disciplina, ainda nascente, que visa a determinar os
limites de licitude do progresso científico, notadamente da
biomedicina, não do ponto de vista das “exigências máximas”
da fundação e da aplicação dos valores morais na práxis
biomédica — isto é, a busca do que se “deve” fazer para atuar
o “bem” — mas do ponto de vista da exigência ética “mínima”
de estabelecer normas para a convivência social[11].
No plano internacional, os mais relevantes diplomas normativos relacionados
ao biodireito são a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos
Humanos (1997), a Convenção sobre os Direitos do Homem e da Biomedicina
(1997), a Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos (2003), a
Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos (2005) e a Declaração das
Nações Unidas sobre a Clonagem Humana (2005).
A principal preocupação destes documentos consiste na garantia do princípio
5
da dignidade da pessoa humana. A adequada compreensão do significado desse
princípio para o direito somente é possível mediante a incursão nas reflexões éticas
formuladas por IMMANUEL KANT.
Um dos aspectos fundamentais da obra do filósofo é, sem dúvida, a
investigação moral por ele empreendida. Com efeito, KANT preocupa-se em
justificar a atuação moral do ser humano por meio de um postulado apriorístico,
inerente à própria racionalidade humana e de necessária observância como regra
de conduta. A tal preceito, KANT denomina de imperativo categórico[12].
Tal imperativo pode ser explicitado através da seguinte sentença: “Age de tal
modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como
princípio de uma legislação universal”[13].
Consoante se infere da máxima acima declinada, o filósofo não dirige sua
atenção a enunciar comportamentos concretos que atenderiam à conduta ética,
mas objetiva estabelecer uma regra abstrata determinante da atuação moral do
homem. Assim, conforme lecionam EDUARDO BITTAR e GUILHERME ALMEIDA, no
pensamento kantiano, o
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agir moral é o agir de acordo com o dever; o agir de
acordo com o dever é fazer de sua lei subjetiva um princípio
de legislação universal, a ser inscrita em toda a natureza. Daí
decorre que o sumo bem só pode ser algo que independa
completamente de qualquer desejo exterior a si, de modo que
consistirá no máximo cumprimento do dever pelo dever, do
qual decorre a suma beatitude e a suma felicidade, como
simples mérito de estar conforme ao dever e pelo dever.[14]
Nos “Fundamentos da Metafísica dos Costumes”, encontra-se a explicitação do
imperativo categórico sob uma perspectiva do reconhecimento do valor humano.
Tem-se, então, a enunciação do preceito que KANT denomina de imperativo
prático, através da seguinte máxima: “age de tal modo que possas usar a
humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre
como um fim ao mesmo tempo e nunca somente como um meio”[15].
O homem, assevera KANT, deve ser sempre um fim em si mesmo, não sendo
franqueado, a quem quer que seja, reduzir uma pessoa à mera condição de meio
para consecução de outras finalidades. O ser humano, ressalte-se, não possui preço,
não pode ser substituído por qualquer equivalente, mas, ao revés, é inestimável,
detentor, portanto, de dignidade.
A noção de dignidade humana, amplamente difundida na modernidade a
partir das reflexões de KANT, encontra-se consagrada em diversas Constituições
contemporâneas[16], figurando como verdadeiro lastro dos respectivos
ordenamentos jurídicos.
Na atual Constituição brasileira, o princípio da dignidade da pessoa humana
está consagrado no art. 1º, inciso III[17], como fundamento da República Federativa
do Brasil, assim como no art. 170, caput, estando, aqui, alçado ao status de
finalidade da Ordem Econômica.
Trata-se de princípio de elevada carga de indeterminação semântica. Ao
discorrer acerca do seu conteúdo, ROBERT ALEXY reconhece que, podendo seu
conceito ser expresso através de um plexo de condições concretas que devem estar
presentes - ou que necessariamente devem ser repudiadas - a fim de que se
assegure existência digna, pessoas diferentes indicariam conjuntos diversos de tais
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condições[18]. Não obstante, prossegue o autor, esses diferentes feixes de
condições apontadas não serão absolutamente distintos, guardando, entre si, um
grau mínimo de afinidade ou consenso. Não é difícil perceber, por exemplo, que,
qualquer que seja a concepção adotada, condutas vexatórias, humilhantes serão
tidas como violadoras da dignidade humana. Para além disso, diversos princípios
materiais exsurgem como consectário da garantia do aludido princípio, tais como
“aqueles que têm como objetivo a proteção dos aspectos mais íntimos dos seres
humanos e aqueles que conferem ao indivíduo um direito prima facie à sua autorepresentação em face dos outros indivíduos”[19].
De outra parte, lastreado em diversos posicionamentos doutrinários e na
jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, ALEXY sustenta que a liberdade
consiste em elemento essencial à noção de dignidade humana[20]. Liberdade, aqui,
assume a idéia de ausência de coerção sobre o ser humano em suas decisões. Não
é possível, nesse sentido, sequer cogitar-se de dignidade humana, se não houver a
garantia de livre desenvolvimento do indivíduo e autodeterminação. Salienta
ALEXY, todavia, que a Corte Suprema Alemã não esposa uma compreensão
individualista dessa liberdade, mas,
antes, afirma “não ser uma liberdade ilimitada,
5
mas uma liberdade de um ‘indivíduo referido e vinculado a uma comunidade’” [21].
Da lição do jurista alemão é possível extrair que o conteúdo do princípio da
dignidade humana expressa, ao menos, três aspectos básicos: a) a vedação a
condutas humilhantes ou degradantes; b) a garantia de autonomia do ser humano
em suas escolhas, liberdade esta que se há de coadunar com a idéia de convivência
em sociedade; c) diversos princípios materiais decorrem do princípio da dignidade
humana, como condição para sua realização, dentre os quais é possível assinalar
aqueles atinentes à própria personalidade dos sujeitos.
Posicionamento muito próximo é encontrado na doutrina pátria, presente na
obra de INGO WOLFGANG SARLET, para o qual
(...) temos por dignidade da pessoa humana a qualidade
intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do
Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem
a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho
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degradante e desumano, como venham a lhe garantir as
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além
de propiciar e promover sua participação ativa e coresponsável nos destinos da própria existência e da vida em
comunhão com os demais seres humanos.[22]
Podem-se divisar, no conceito de SARLET, os componentes básicos, acima
assinalados, que concorrem na conformação do conteúdo jurídico da dignidade
humana.
Um dos principais aspectos da personalidade relacionados à dignidade
humana é, seguramente, a intimidade. O tópico seguinte destina-se exatamente a
abordar o direito à intimidade e, particularmente, a vertente da intimidade genética.
2.2 A INTIMIDADE GENÉTICA
O específico exame do direito à intimidade genética exige, como etapa
logicamente preliminar, a fixação do conceito e do conteúdo do direito à
intimidade. Este, então, será o alvo de análise a seguir, partindo-se, logo após, para
o enfrentamento daquele.
2.2.1 O direito à intimidade
Em contraposição ao espaço de exposição social ou vida pública do sujeito,
está seu âmbito de resguardo ou de vida privada. É corrente na doutrina o recurso
à figura do círculo concêntrico para indicar a existência de áreas diversas dentro
vida privada, progressivamente mais restritas de acordo com grau de sigilo. A
delimitação desses círculos, entretanto, não é consensual na doutrina.
PAULO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR, em conhecido trabalho, sustenta que o
âmbito da vida particular pode ser dividido em três esferas: a maior delas, a “esfera
privada stricto sensu”, corresponderia aos “comportamentos e acontecimentos que
o indivíduo não quer que se tornem do domínio público”; a intermediária, a “esfera
da intimidade”, diria respeito a “conversações ou acontecimentos íntimos, dele
estando excluídos não só o quivis ex populo, como muitos membros que chegam
a integrar a esfera pessoal do titular”; a mais restrita das esferas seria a do segredo,
a qual corresponderia a “aquela parcela da vida particular que é conservada em
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segredo pelo indivíduo, do qual compartilham uns poucos amigos, muito
chegados”[23].
Diversamente, MANOEL JORGE E SILVA NETO visualiza a intimidade como
círculo concêntrico mais restrito, situado no interior do círculo da vida privada.
Assevera o autor que
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a primeira corresponde ao conjunto de informações,
hábitos vícios, segredos, até mesmo desconhecidos do tecido
familiar, ao passo que a última está assentada na proteção do
que acontece no seio das relações familiares; proteção
destinada a que se preserve no anonimato o quanto ali
ocorre, exceto na hipótese de ofensa a interesse público[24].
Há, ainda, quem entenda não integrar a intimidade a “dialéctica públicoprivado”[25], constituindo-se em verdadeiro elemento fundante, pressuposto à
constituição da vida pública e da vida privada.
A seu turno, PABLO STOLZE5 e RODOLFO PAMPLONA FILHO sustentam que “a
vida privada é entendida como a vida particular da pessoa natural (right of privacy),
compreendendo-se como uma de suas manifestações o direito à intimidade”[26].
ROXANA CARDOSO BRASILEIRO BORGES, por sua vez, obtempera que a
“cisão do conceito de vida privada em direito à privacidade e direito à intimidade
não é, propriamente, uma distinção conceitual, mas uma questão de
abrangência”[27].
Neste trabalho, em sentido próximo à compreensão apresentada por
MANOEL JORGE E SILVA NETO, visualiza-se o âmbito da vida privada do indivíduo
representado por um círculo, no interior do qual, mais restrito, está o círculo da
intimidade. A vida privada abrange, genericamente, fatos ou informações que o
indivíduo não deseja submeter à exposição pública, correspondendo a um espaço
de relações sociais mais reservado. A intimidade, a seu tempo, corresponde àqueles
fatos, características ou informações objeto de maior sigilo por parte do sujeito,
normalmente referentes aos aspectos mais elementares do seu “ser
existencial”[28]e, precisamente por isto, sendo compartilhados somente com as
pessoas mais próximas de seu ambiente de convivência.
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No ordenamento constitucional brasileiro, a proteção à intimidade está
prevista no art. 5º, inciso X[29].
Cumpre, agora, avançar para o exame da intimidade genética. É o que se fará
a seguir.
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2.2.2 O direito à intimidade genética
Pode-se definir o direito à intimidade genética, como o faz CARLOS RUÍZ
MIGUEL, como o “derecho a determinar las condiciones de acceso a la información

genética”[30], compreendendo um elemento objetivo e um subjetivo.
O elemento objetivo corresponde ao próprio genoma humano e, “por
derivación, cualquier tejido o parte del cuerpo humano en el que se encuentre esa
información genética”[31]. A seu turno, o aspecto subjetivo refere-se à vontade de
“determinar quien y en qué condiciones puede acceder a la información sobre su
genoma”[32], estando relacionado, portanto, com a noção de autodeterminação
informática.
É inquestionável que, na atualidade, o perfil genético é um verdadeiro “meio
de identificação da pessoa física”[33]. Ademais, por seu caráter intergeracional,
constitui, também, um meio de identificação de informações genéticas dos
familiares da pessoa cujo mapeamento genético foi realizado. Conhecer o perfil
genético de uma pessoa é, sem exagero, conhecer ao menos parte da “história
genética” de seus ascendentes, descendentes, irmãos e outros familiares. Reside
aqui, inclusive, um dos pontos mais sensíveis a respeito da disponibilidade do
acesso às informações genéticas de um sujeito: ela jamais se referirá
verdadeiramente a apenas esse indivíduo.
E este é somente um dos aspectos complexos em torno da intimidade
genética. Além das variadas possibilidades de discriminação, praticáveis no âmbito
de diversos ramos do Direito[34], há, também, a delicada questão da não
obrigatoriedade de conhecimento dessas informações por parte do próprio
indivíduo, titular que é do direito de autodeterminação informática. Com efeito, em
muitos casos, “só o fato de saber que é predisposta a determinadas doenças pode
ser suficiente para causar danos emocionais irreparáveis à pessoa testada”[35].
Naturalmente, o avanço da medicina permite, em múltiplas situações, que o
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conhecimento preditivo seja utilizado para fundamentar o tratamento precoce do
sujeito, beneficiando sua saúde. Há, todavia, os trágicos casos de descoberta de
mutação que, embora ainda assintomática, não possui tratamento na literatura
médica[36]. Nestas hipóteses, o sujeito sabe não apenas que é portador de
enfermidade incurável que potencialmente se desenvolverá, como também que
seus descendentes terão probabilidade de o ser.
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Verifica-se, portanto, que o acesso às informações genéticas de um indivíduo
é um meio para conhecimento dos aspectos mais elementares de sua estrutura
orgânica, gerando repercussões em inúmeros setores da vida do sujeito. Dentre
eles, o profissional. Cumpre, agora, então, analisar a proteção da intimidade
genética na relação de emprego e a possibilidade de ocorrência de restrições[37] a
este direito.
3 A INTIMIDADE GENÉTICA NA RELAÇÃO DE EMPREGO
No ordenamento brasileiro, encontra o empregador amparo normativo para
realização de exames nos trabalhadores vinculados à empresa no art. 168[38] da
5
Consolidação das Leis do Trabalho, bem como na Norma Regulamentadora n.º
07[39], do Ministério do Trabalho e Emprego, com redação estabelecida
pela Portaria SSST n.º 24, de 29 de dezembro de 1994. Os dispositivos reguladores
do tema suscitam diversos aspectos questionáveis: as espécies de exames —
regulares e complementares — realizados a partir da coleta do material necessário;
a obrigatoriedade de comunicação, ao empregador e ao obreiro, dos resultados
dos exames; a conservação dos resultados na posse de pessoa diversa do
empregado examinado e a extensão de eventual acesso de terceiros a esses
resultados preservados.
A intimidade genética é um direito fundamental. Como tal, não se reveste de
caráter absoluto, podendo sofrer restrições nas hipóteses de colisão com outros
direitos, a exemplo do direito diretivo[40] titularizado pelo empregador. A decisão
dos casos nos quais se verifique o conflito dependerá de suas circunstâncias fáticas
e da consideração dos demais princípios envolvidos, observando-se o
procedimento da ponderação.
Não obstante as soluções sejam casuísticas, afirma-se aqui, com lastro na
doutrina de WILSON STEINMETZ, a existência de uma precedência prima facie em
favor do direito à intimidade genética do trabalhador, por se tratar de direito de
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natureza pessoal exercido no contexto de uma relação em que uma das partes
detém, por questões sócio-econômicas, a possibilidade fática de fazer prevalecer
sua vontade[41].
Neste diapasão, o acesso às informações genéticas pelo empregador somente
será possível diante de circunstâncias excepcionais justificadoras da restrição, isto
é, diante de fatores idôneos a superar a precedência prima facie, desde que,
evidentemente, a possibilidade de acesso a tais informações haja sido previamente
contratada[42]. Não havendo estipulação anterior entre as partes ou, ainda que esta
exista, não estando presente causa suficiente para justificar o acesso, este deve ser
reputado ilícito.
Pode-se objetar contra esta tese o argumento de que se estaria diante de
renúncia a direito fundamental através do contrato, não admitida pelo Direito do
Trabalho[43]. A contestação, todavia, não prospera por três motivos. Primeiro, o
empregado não realizará a disposição do direito em si. Haverá em tais casos,
certamente, a devassa de sua intimidade genética, mas ela deverá ser severamente
limitada, como adiante se examinará. Segundo, mesmo nas hipóteses nas quais seja
justificável a contratação do acesso às informações genéticas, se for constatado
abuso ou fraude nesta estipulação, a cláusula é considerada nula, conforme
determina a legislação laboral[44], podendo a conduta embasada na pactuação
abusiva atrair a incidência da responsabilidade civil[45], cuja natureza será
objetiva[46], isto é, dispensará a produção de prova quanto à existência de culpa
patronal. O terceiro motivo é que se deve ter consideração que as profissões nas
quais é possível afigurar-se justificável esta contratação são bastante específicas.
E, a priori, somente nelas podem ser considerados lícitos os exames genéticos, seja
na admissão, seja no curso do contrato.
Pode-se, por exemplo, imaginar os exames em pilotos de avião, maquinistas
de ferrovias ou motoristas de transportes públicos para identificar a predisposição
a ataques cardíacos[47] ou epilépticos[48], ou mesmo a verificação da propensão a
alergias ou outros riscos em dado ambiente de trabalho[49], assim como de
incompatibilidades, particularmente de profissionais da área de saúde, a certas
vacinas ou submissão a determinadas substâncias químicas ou, ainda, a regulação
da dose de determinados medicamentos[50], cuja utilização seja necessária,
exemplificativamente, em dadas áreas do País. Em todas as hipóteses,
evidentemente, é indispensável a análise das peculiaridades de cada caso.
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Ademais, mesmo nas situações nas quais se afigure possível a realização de
exames genéticos, pode-se dar a conhecer ao empregador somente as informações
estritamente relevantes ao desempenho do cargo. Neste sentido, o Código de Ética
Médica, aprovado pela Resolução 1931/2009, do Conselho Federal de Medicina,
dispõe, em seu art. 76[51], que é proibido ao médico revelar ao empregador os
dados sigilosos obtidos através da realização de exames e, em seu Capítulo I, inciso
XXV[52], impõe como princípio fundamental do exercício da medicina o zelo para
que a utilização das potencialidades de novas tecnologias não redunde em práticas
de discriminação genética ou violadoras da identidade dos pacientes.
Deve-se, ainda, em respeito à autodeterminação informativa, somente conferir
ao obreiro acesso aos resultados dos exames genéticos se este o requerer, razão
pela qual o art. 168, §5º, da Consolidação das Leis do trabalho não é aplicável à
espécie.
É imperioso, por fim, interpretar-se o art. 7.4.5.1[53] da Norma
Regulamentadora n.º 07, do Ministério do Trabalho e Emprego, excluindo de sua
abrangência os exames genéticos.
5 De fato, revela-se destituída de qualquer sentido,
no contexto da relação de emprego, a manutenção dos dados genéticos do
empregado na posse do médico coordenador do PCMSO (Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional) após a extinção do vínculo de trabalho. Deve, em
verdade, o empregador, com a superveniência desta, facultar ao trabalhador o
recebimento dos arquivos originais continentes de seu perfil genético. Diante de
eventual negativa deste, impõe-se seja informado o fim da relação empregatícia ao
médico coordenador, o qual deve providenciar a destruição dos documentos e
mídias relativos ao exame genético realizado pelo obreiro.
Estas as balizas essenciais para lidar com o delicado tema da proteção à
intimidade genética no âmbito da relação de emprego. A solução adequada a cada
caso, impende repisar, dependerá inarredavelmente de suas particularidades.
4 CONCLUSÕES
A partir das considerações declinadas, é possível traçar as seguintes
conclusões:
A bioética é definida como o estudo sistemático do comportamento humano
na área das ciências da vida e dos cuidados da saúde, quando se examina esse
315
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

comportamento à luz dos valores e dos princípios morais. O biodireito, a seu turno,
pode ser compreendido como a disciplina que regula limites da licitude da
utilização dos conhecimentos decorrentes do progresso da biotecnologia.
A vida privada abrange, genericamente, fatos ou informações que o indivíduo
não deseja submeter à exposição pública, correspondendo a um espaço de relações
sociais mais reservado. A intimidade, a seu tempo, corresponde àqueles fatos,
características ou informações objeto de maior sigilo por parte do sujeito,
normalmente referentes aos aspectos mais elementares do seu “ser existencial” e,
precisamente por isto, sendo compartilhados somente com as pessoas mais
próximas de seu ambiente de convivência.
O direito à intimidade genética pode ser definido como o direito a determinar
as condições de acesso à informação genética, compreendendo um elemento
objetivo, correspondente ao genoma humano e aos tecidos a partir dos quais este
pode ser obtido, e um subjetivo, referente à vontade de determinar quem e em que
condições pode ter acesso a seus dados genéticos.
A intimidade genética do trabalhador não é um direito absoluto. Não
obstante, existe uma precedência prima facie em seu favor nos casos de colisão
com o direito diretivo do empregador. Havendo fatores de justificação, é possível o
acesso por este a dados genéticos daquele, desde que haja previsão contratual
válida de realização de exame genético.
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objetivamente, ainda que sua lesão gere efeitos econômicos” (GAGLIANO, Pablo
Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. vol I: parte geral.
10. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 146).
[2] Após a conclusão, no âmbito do Projeto Genoma Humano, do mapeamento
do genoma, no início da década passada, as pesquisas evoluíram no sentido de
viabilizar a ampliação do acesso à realização do exame. Constata-se que a “fila
interminável de máquinas do tamanho das de lavar foi substituída por
equipamentos de nova geração como a Personal Genome Machine, da Ion Torrent,
que mais parece um scanner ou uma impressora”. As pesquisas realizadas pelo
biotecnólogo norte-americano Jonathan Rothberg, inventor das máquinas mais
modernas, apontam no sentido da difusão da tecnologia de modo que “a
plataforma poderá expandir o uso do sequenciamento do DNA para universidades
menores, hospitais e consultórios médicos, ajudando a fazer que a análise genética
se torne comum” (CABRAL, Rafael. Projeto Genoma para todos. Estadão.com.br,
São
Paulo:
17
de
abril
de
2011.
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<http://blogs.estadao.com.br/link/projeto-genoma-para-todos/>.
02/02/2014).
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[3] Apud BELLINO,
Francesco. Fundamentos
da
Bioética:
aspectos
antropológicos, ontológicos e morais. Tradução de Nelson Souza Canabarro.São
Paulo: EDUSC, 1997, p. 21. A respeito desse conceito, obtempera LUIS GONZALEZ
MORAN: “Como se puede colegir, la definición de bioética es verdaderamente

compleja: porque se mueve en una zona de cruces e interrelaciones plurales, donde
debe conjugarse la necessidad de la investigación y progresso tecnocientífico, muy
en concreto de la biotecnología, con la protección y respeto de la vida humana, no
solo presente sino también futura, con la atención a la asistencia sanitaria y con la
habitabilidad de la tierra y con las consecuencias de tipo económico, político y social
que esto genera”. (De la Bioética al Bioderecho: Libertad, Vida y Muerte. Madrid:
Editorial Dykinson, 2006, p. 49).
[4] MORAN, Luis Gonzalez. op. cit., p. 24.
[5] Para aprofundamento nas abordagens filosóficas que têm orientado a
bioética, vide BELLINO, Francesco. op. cit.
[6] MORAN, Luis Gonzalez. op. cit., p. 47.
[7] OLIVEIRA JÚNIOR, Valdir Ferreira de. Bioconstitucionalismo: Considerações
teóricas dobre os fundamentos constitucionais da bioética. Revista do Programa
de Pós-Graduação em Direito da UFBA, n.º 12. Salvador: UFBA, 2005, p. 341.
[8] BELLINO, Francesco. op. cit., p. 198.
[9] OLIVEIRA JÚNIOR, Valdir Ferreira de. op. cit., p. 341.
[10] Além do tema da intimidade genética, abordado neste trabalho, é possível
citar, dentre os inúmeros exemplos, a discussão acerca da possibilidade de
incidência das regras sobre propriedade intelectual em relação aos conhecimentos
e resultados obtidos mediante as pesquisas genéticas, assim como a viabilidade do
patenteamento de genes (MARTINS-COSTA, Judith. Bioética e dignidade da pessoa
humana: rumo à construção do biodireito. RTDC. v. 3, jul./set. 2000, p. 75). Há,
também, a questão da chamada “biopirataria”, a qual, relata-se, teria sido “praticada
por cientistas inescrupolosos do Primeiro Mundo em relação a certos grupos
indígenas da América do Sul. Para ter acesso a troncos genéticos mais puros, foi
retirado sangue desses indígenas para estudos, fazendo promessas enganosas e
sem nenhum consentimento informado sobre o uso posterior dos dados coletados”
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Alguns desafios. BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de; PESSINI, Léo (Orgs.). São
Paulo: Loyola, 2001, p. 254).
[11] MARTINS-COSTA, Judith. Bioética e dignidade da pessoa humana: rumo à
construção do biodireito. RTDC. v. 3, jul./set. 2000, p. 64. Ao cotejar a novel
disciplina com a bioética, LUIS GONZALEZ MORAN aduz que ao “hablar del objeto
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de estudio del bioderecho, hemos de señalar que éste y la bioética no se diferencian
por el objeto de su estudio, ni por la realidad sobre la que se proyectan, sino que
sus diferencias vienen generadas por su distinto estatuto epistemoógico, las
perspectivas asumidas y sus procedimientos de eficacia. Ambas son ciencias
normativas, pero difieren sus métodos de producción y de aplicación y exigibilidad
de sus normas: a diferencia de las normas morales y éticas, las normas jurídicas son
exigibles coactivamente y cuentam com uma dotación de sanciones de diversa
naturaleza” (De la Bioética al Bioderecho: Libertad, Vida y Muerte. Madrid:
Editorial Dykinson, 2006, p. 113). A seu turno, MARÍA CASADO pondera que
a “Bioética se ocupa de analizar las implicaciones éticas, jurídicas y sociales de los

descubrimientos científicos y las aplicaciones biotecnológicas para proponer pautas
justas a su tratamiento y, por ello, requiere del Derecho a la hora de aplicar y dar
efectividad a sus propuestas. Desde
el nacimiento de la nueva disciplina, ambos
5
caminan unidos por temas tan cruciales como el consentimiento informado y los
derechos de los pacientes, los conflictos en torno al origen y el final de la vida, o la
búsqueda de acuerdos en contextos plurales. La implicación entre el Derecho y la
Bioética es de carácter intrínseco y, así como la contribución de aquél es
fundamental para ésta, las aportaciones del análisis bioético deben ser consideradas
de uma extrema utilidad para el derecho público a la hora de elucidar los problemas
suscitados por la biotecnología ya que una y otra disciplinas comparten una misma
finalidad: el respeto y la promoción de los derechos humanos reconocidos” (grifos
no original) (CASADO, M.. A vueltas sobre las relaciones entre la bioética y el
derecho. Revista Bioética, Brasília, v.19, n.1, may. 2011. Disponível em:
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/605/621.
Acesso em: 02/02/2014, pp. 15/16).
[12] ALMEIDA, Guilherme Assis de; BITTAR, Eduardo C. B. Curso de Filosofia
do Direito. São Paulo: Atlas, 2007, p. 289.
[13] KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. Lisboa, Portugal: Edições 70,
1994, p. 42.
[14] ALMEIDA, Guilherme Assis de; BITTAR, Eduardo C. B. op. cit., p. 289.
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[16] Exemplificativamente, a atual Constituição portuguesa dispõe, em seu art.
1º: “Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana
e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e
solidária”. Da mesma maneira, a Constituição espanhola consagra, em seu art. 10,
1, a dignidade humana, nos seguintes termos: “La dignidad de la persona, los

derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y
de la paz social”. Destaque-se, ainda, a proteção à dignidade humana na Lei
Fundamental da Alemanha (Grundgesetz). Sobre o tema, aduz KONRAD HESSE que
o “novo ordenamento jurídico baseia-se, já desde o artigo 1º GG, no princípio
supremo, absoluto e intangível da inviolabilidade da dignidade humana (art. 1.1 GG)
e no reconhecimento dos direitos invioláveis e inalienáveis do homem (art. 1.2 GG).”
(HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. Textos
selecionados e traduzidos por Carlos dos Santos Almeida, Gilmar Ferreira Mendes
e Inocêncio Mártires Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 29).
[17] Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:
(...) III – a dignidade da pessoa humana;
[18] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso
da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 355.
[19] Ibid., p. 359.
[20] Ibid., p. 356.
[21] Ibid., p. 357.
[22] SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos
fundamentais na Constituição Federal de 1988. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2008, p. 63.
[23] COSTA JÚNIOR, Paulo José. O Direito de Estar Só: tutela penal da
intimidade. 2 ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995,
pp.36/37. Adotando também esta classificação: LEWICKI, Bruno. A Privacidade da
Pessoa Humana no Ambiente de Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 35.
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[24] SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direitos Fundamentais e o Contrato de
Trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 83. Em sentido próximo, referindo-se
especificamente à relação de emprego, aduz ARION SAYÃO ROMITA que a esfera
da intimidade, mais restrita, refere-se aos “aspectos mais recônditos da vida do
trabalhador, aqueles que deseja guardar só pra si, isolando-os da intromissão do
empregador”, enquanto, na esfera da vida privada, “se encaixam os aspectos que
dizem respeito à privacidade do trabalhador”, compreendendo-se privacidade
como "a faculdade assegurada ao empregado de excluir o acesso a informações,
capazes de afetar sua sensibilidade” (Direitos fundamentais nas relações de
trabalho. 2 ed. rev. e aum. São Paulo: LTr, 2007, p. 279).
[25] ZERGA, Luz Pacheco. La Dignidad Humana en el Derecho del Trabajo.
Cizur Menor (Navarra): Thomson/Civitas, 2007, p. 216.
[26] GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de
Direito Civil. vol I: parte geral. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 171.
[27] BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos Direitos de
Personalidade e Autonomia Privada. Saraiva: São Paulo, 2005, p. 166.
5

[28] Com efeito, a “intimidad es una de las notas que caracteriza a la persona y
la constituye en un quién. Es el factor de difereciación con los demás seres vivos y
con otros individuos de la misma especie” (grifo no original) (ZERGA, Luz Pacheco.
op. cit., p. 214).
[29] Art. 5º - (...)X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação.
[30] MIGUEL, Carlos Ruíz. Los datos sobre características genéticas: libertad,
intimidad y no discriminación in Genética y Derecho, Cuadernos de Derecho
Judicial. Carlos María Romeo Casabona (dir.). Madrid: Consejo General del Poder
Judicial, 2001, p. 31.
[31] MIGUEL, Carlos Ruiz. Op. cit., p. 32. Vale rememorar que o genoma é “o
conjunto de instruções necessárias para formar um ser humano. Essas informações
estão no DNA, uma longa molécula em formato de dupla hélice que carrega os
genes compostos por quatro elementos básicos: adenina (A), timina (T), citosina (C)
e guanina (G)” (BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Genoma Humano e
bioética in Bioética: Alguns desafios. BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de;
PESSINI, Léo (Orgs.). São Paulo: Loyola, 2001, p. 248). Tal a importância atualmente
conferida ao estudo do genoma humano que alguns autores já sustentam a
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[32] MIGUEL, Carlos Ruiz. op. cit., p. 33.
[33] OTERO, Paulo. Personalidade e Identidade Pessoal e Genética do Ser
Humano: um perfil constitucional da bioética. Coimbra: Almedina, 1999, p. 85.
Cogita-se, inclusive, a viabilidade de criação da “carteira genética”, de modo que a
“carteira de identidade poderá incluir um código de barra que expresse o genoma
do portador” (BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Op. cit., p. 255).
[34] Para um panorama de potenciais casos de discriminação, vide GUTIÉRREZ,
Graciela N. Messina de Estrella. op. cit., pp. 27/29).
[35] LEWICKI, Bruno. A Privacidade da Pessoa Humana no Ambiente de
Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.123.
[36] PETTERLE, Selma Rodrigues. O Direito Fundamental à Identidade
Genética na Constituição Brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p.
126.
[37] A razão para o emprego da expressão “restrições” no lugar de “limites”
encontra-se na circunstância de que o uso daquela pressupõe a adoção da
denominada teoria externa dos direitos fundamentais, que, embora reconheça que
em geral os direitos apresentam-se restringidos, assevera que eles “são também
concebíveis
sem
restrições”
(ALEXY,
Robert. Teoria
dos
direitos
fundamentais.Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 277).
Diversamente, a teoria interna visualiza o direito configurado em determinada
extensão, não sendo, logicamente, adequada a referência a restrições, mas a limites
do direito.
[38] Art. 168 - Será obrigatório exame médico, por conta do empregador, nas
condições estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem
expedidas pelo Ministério do Trabalho:
I - a admissão;
II - na demissão;
III - periodicamente.
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§ 2º - Outros exames complementares poderão ser exigidos, a critério médico,
para apuração da capacidade ou aptidão física e mental do empregado para a
função que deva exercer.
§ 3º - O Ministério do Trabalho estabelecerá, de acordo com o risco da
atividade e o tempo de exposição, a periodicidade dos exames médicos.
§ 4º - O empregador manterá, no estabelecimento, o material necessário à
prestação de primeiros socorros médicos, de acordo com o risco da atividade.
§ 5º - O resultado dos exames médicos, inclusive o exame complementar, será
comunicado ao trabalhador, observados os preceitos da ética médica.
[39] Transcrevem-se, aqui, 5 os excertos pertinentes à matéria em exame
reputados mais relevantes:
7.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade de
elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições
que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da
saúde do conjunto dos seus trabalhadores.
(...) 7.1.3 Caberá à empresa contratante de mão-de-obra prestadora de serviços
informar a empresa contratada dos riscos existentes e auxiliar na elaboração e
implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo
prestados. (Alterado pela Portaria n.º 8, de 05 de maio de 1996)
(...)7.2.3 O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico
precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza
subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou
danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.
(...) 7.4.1 O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos
exames médicos: a) admissional; b) periódico; c) de retorno ao trabalho; d) de
mudança de função; e) demissional.
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7.4.2 Os exames de que trata o item 7.4.1 compreendem:
a) avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e
mental;
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b) exames complementares, realizados de acordo com os termos específicos
nesta NR e seus anexos.
(...) 7.4.2.3 Outros exames complementares usados normalmente em patologia
clínica para avaliar o funcionamento de órgãos e sistemas orgânicos podem ser
realizados, a critério do médico coordenador ou encarregado, ou por notificação
do médico agente da inspeção do trabalho, ou ainda decorrente de negociação
coletiva de trabalho.
(...) 7.4.5 Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e
exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser
registrados em prontuário clínico individual, que ficará sob a responsabilidade do
médico-coordenador do PCMSO.
7.4.5.1 Os registros a que se refere o item 7.4.5 deverão ser mantidos por
período mínimo de 20 (vinte) anos após o desligamento do trabalhador.
7.4.5.2 Havendo substituição do médico a que se refere o item 7.4.5, os
arquivos deverão ser transferidos para seu sucessor.
[40] O reconhecimento de que os direitos fundamentais assumem,
frequentemente, a natureza de princípios permite a reformulação de variados
institutos jurídicos, inclusive no campo do Direito do Trabalho. Um exemplo é a
antiga visão a respeito dos denominados “poderes do empregador”. Já se afirmou
a necessidade de revisão da construção tradicional a respeito desta categoria
jurídica, propondo-se a adoção, numa visão coerente com a teoria dos direitos
fundamentais, da figura do “direito diretivo”, sustentando-se que o “direito diretivo
em sentido amplo abrange todas as posições jurídicas titularizadas pelo
empregador na relação de trabalho, a maioria delas lastreada no contrato de
emprego” e que a “natureza principiológica do direito diretivo implica a
possibilidade, diante de colisões com outros direitos fundamentais, de
estabelecimento de restrições a ele” FERNANDEZ, Leandro. O direito diretivo: A
necessária revisão da dogmática acerca dos poderes do empregador à luz da
teoria dos direitos fundamentais in Revista de Direito do Trabalho. Ano 38, v. 145,
abril-junho 2012, p. 75-111).
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[41] Formula WILSON STEINMETZ um conjunto de precedências prima
faciepara as hipóteses de colisão entre princípios nas relações privadas travadas no
contexto de relações de poder. Dentre elas, há que se destacar uma especialmente
útil para os fins da presente pesquisa, a saber: “em uma relação contratual de
particulares em situação (ou sob condições) de desigualdade fática, há uma
precedência prima facie do direito fundamental individual de conteúdo pessoal
ante o princípio da autonomia privada” (A vinculação de particulares a direitos
fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 224). Não é adequado, portanto,
desconsiderar a influência de fatores sócio-econômicos nos casos nos quais o
conflito entre direitos fundamentais se verifica numa relação privada em que uma
das partes é mais fraca do que a outra, a exemplo da relação de emprego.
[42] Em sentido diverso, entendendo que a realização dos exames não supera
a primeira etapa da análise da proporcionalidade, BRUNO LEWICKI afirma: “Quanto
aos exames genéticos, ainda que se entendesse que eles devessem ser submetidos
ao exame da adequação (o que, por si só, já é discutível), a esta não sobreviveriam,
pois, como já visto, estes exames apenas indicam uma tendência, pecando pela
vagueza” (A Privacidade da Pessoa Humana no Ambiente de Trabalho. Rio de
Janeiro: Renovar, 2003, p. 201). Sustentando também serem ilícitos os exames,
SANDRA LIA SIMÓN assevera 5que “o empregador não poderá exigir de seus
empregados ou ‘candidatos’ a emprego a realização de exame eu tenha por
objetivo identificar o código genético, sob pena de extrapolar o exercício do poder
diretivo”. A proteção constitucional da intimidade e da vida privada do
empregado. São Paulo: LTr, 2000, p. 141).
[43] AMÉRICO PLÁ RODRIGUEZ, em obra clássica, assim define a
irrenunciabilidade: “a impossibilidade jurídica de privar-se voluntariamente de uma
ou mais vantagens concedidas pelo direito trabalhista em benefício próprio”
(Princípios de Direito do Trabalho. Tradução de Wagner D. Giglio. 3 ed. atual. São
Paulo: LTr, 2000, p. 142).
[44] Consolidação das Leis do Trabalho, Art. 9º - Serão nulos de pleno direito
os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos
preceitos contidos na presente Consolidação.
[45] Convém rememorar, por oportuno, que a responsabilidade civil decorrente
de abuso de direito é expressamente albergada pelo atual Código Civil,
encontrando sua disciplinada nos arts. 187 e 927 do diploma legislativo.
[46] Neste sentido é o Enunciado n.º 37 da I Jornada de Direito Civil, in verbis:
“Art. 187: A responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de
culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico”.
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[47] BARROS, Alice Monteiro de. Proteção à intimidade do empregado. 2 ed.
São Paulo: LTr, 2009, p. 110.
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[48] MIGUEL, Carlos Ruíz. Los datos sobre características genéticas: libertad,
intimidad y no discriminación in Genética y Derecho, Cuadernos de Derecho
Judicial. Carlos María Romeo Casabona (dir.). Madrid: Consejo General del Poder
Judicial, 2001, p. 48.
[49] PETTERLE, Selma Rodrigues. O Direito Fundamental à Identidade
Genética na Constituição Brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p.
127. Impende, aqui, ressaltar que, diante da determinação constitucional de
proteção à saúde e à segurança do trabalhador (art. 7º, XXII), deve buscar o
empregador, como primeira opção, o oferecimento e a manutenção de um
ambiente de trabalho salubre e seguro. Sobre o tema, vale mencionar a recente
aprovação de tese da autoria da Juíza Andréa Presas Rocha, do Tribunal Regional
do Trabalho da 5ª Região, pela Assembléia Geral da Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho, no XV Congresso Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho, cuja ementa a seguir se transcreve: “Tese 1.5. EMENTA: Adoção
pela CF/88 da teoria da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais.
Operacionalização de tais direitos, pelo Judiciário, por meio da aplicação das
“precedências prima facie” e do “método da ponderação”. Situação concreta de
lacuna legislativa, em que o empregador, embora dispondo de meios tecnológicos
para eliminar a insalubridade, opta por realizar pagamento do adicional
correspondente. Possibilidade de efetivação, pelo Judiciário, do direito fundamental
a um meio ambiente sadio de trabalho, impondo ao empregador a eliminação da
insalubridade”
(Disponível
em
http://www.conamat.com.br/conamat/teses_aprovadas.aspx. Acesso em 27 de
junho de 2011).
[50] Conforme notícia divulgada em 2009 por sítio jornalístico: “O Instituto de
Psiquiatria da Universidade de São Paulo (IPq-USP) desenvolveu um exame
genético que ajuda a determinar a dose certa de medicamento para cada paciente.
A velocidade com que o organismo processa ou elimina uma droga varia de pessoa
para pessoa. A diferença explica por que a mesma quantidade de remédio causa
efeitos adversos em alguns indivíduos e pode ser ineficaz para outros. O novo teste
mostra a resposta do organismo de cada paciente a uma variedade de
medicamentos - psicofármacos, analgésicos, remédios contra cardiopatias, câncer e viabiliza o ajuste personalizado da prescrição” (GONÇALVES, Alexandre. Exame
genético
determina
dose
de
medicamento
para
cada
paciente. Estadão.com.br,14/05/2009. Disponível em: . Acesso em 02 de fevereiro
de 2014). Saliente-se, a propósito, que a área de pesquisa denominada de
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“farmacogenética” (ou farmacogenômica) tem sido alvo de crescente atenção no
Brasil (CASTILHOS, WASHINGTON. Farmacogenética torna possível aplicar terapias
individualizadas. PESQUISA FAPESP – EDIÇÃO ONLINE. Disponível em . Acesso em
02/02/2014).
[51] É vedado ao médico: (...)
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Art. 76. Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico
de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de
instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da
comunidade.
[52] Capítulo I - Princípios fundamentais (...)
XXV - Na aplicação dos conhecimentos criados pelas novas tecnologias,
considerando-se suas repercussões tanto nas gerações presentes quanto nas
futuras, o médico zelará para que as pessoas não sejam discriminadas por nenhuma
razão vinculada a herança genética, protegendo-as em sua dignidade, identidade e
integridade.
5 se refere o item 7.4.5 deverão ser mantidos por
[53] 7.4.5.1 Os registros a que
período mínimo de 20 (vinte) anos após o desligamento do trabalhador.
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RESPOSTA ESTATAL JUSTA PERANTE A PRATICA DE CRIMES
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Resumo: O presente artigo busca descrever a política de encarceramento adotada
pelo estado Brasileiro, apontando a total discordância desta e das instituições
prisionais com os mandatos da Constituição Federal. Argumenta-se acerca da
incapacidade do sistema prisional para dar uma resposta adequada ao fenômeno
do crime, bem como para promover a chamada "ressocialização" dos apenados,
afirmando-se, ainda, que mesmo havendo melhorias nas condições de vida no
cárcere, o tratamento desigual das pessoas é inerente à própria natureza do direito
penal, o que torna impossível considerar a pena privativa de liberdade como uma
resposta justa do Estado perante a prática de um crime.
Palavras-chave: encarceramento, sistema prisional, pena privativa de liberdade,
cárcere, seletividade penal
Sumário: I. Introdução. II. Notas sobre o sistema prisional brasileiro. III. A utopia de
um cárcere justo. IV. Algumas conclusões. V. Referências Bibliográficas.

I.Introdução
Sabe-se que na atualidade, e desde há mais de um século, a pena privativa de
liberdade é a pena por excelência. A prisão é a rainha das penas no mundo e no
Brasil – país que, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Justiça em
dezembro de 2017, tem a terceira maior população prisional, depois dos Estados
Unidos e da China[1]. A partir desses dados, o presente trabalho pretende discorrer
sobre a possibilidade de conceber a prisão como uma reposta justa do Estado
perante a prática de infrações penais.
Partindo de uma exposição sobre a situação atual dos presídios, e da análise
da política de encarceramento adotada pelo Estado, pretende-se demonstrar que
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o sistema prisional brasileiro está em completa desconformidade com a
Constituição Federal e legislação infraconstitucional que trata do tema e que, por
sua vez, está longe de oferecer condições mínimas para atingir a finalidade
declarada da pena privativa da liberdade, qual seja, a chamada “ressocialização” do
apenado. Dessa maneira, questionar-se-á, num primeiro momento, as limitações
que a instituição prisional encontra, em sua situação atual, para ser considerada
como uma resposta satisfatória perante o fenômeno do crime.
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Posteriormente, discutir-se-á sobre a possibilidade de entender a pena
privativa de liberdade como uma resposta justa do Estado perante o cometimento
de crimes, a partir do interrogante sobre se é possível conceber, ainda que
utopicamente, o cárcere como uma instituição de justiça. Argumentar-se-á que,
ainda que sejam saneadas todas as condições de infraestrutura que hoje
transformam os presídios brasileiros em locais degradantes para a dignidade
humana, a prisão nunca será uma medida garantidora de justiça. Isto porque o
tratamento desigual das pessoas está na própria essência do direito penal.
II. Notas sobre o sistema prisional brasileiro
5

a. Os presos no ordenamento jurídico brasileiro
O artigo 5o da nossa Carta Maior elenca, a partir do seu inciso XLVII, uma serie
de direitos garantidos aos apenados e aos presos provisórios. Destacamos, entre
eles, a proibição de penas cruéis, o respeito à integridade física e moral, e o direito
das mulheres a terem condições adequadas para permanecer com seus filhos no
período de amamentação[2], bem como durante a gestação.
Importante lembrar que as pessoas privadas de liberdade não perdem, pelo
confinamento, a sua condição de cidadãs, pelo que todos os direitos fundamentais
reconhecidos na Constituição devem ser a elas garantidos, a não ser aqueles
estritamente alcançado pela pena. Dessa maneira, o direito a peticionar, perante o
Poder Público, o direito à preservação da imagem e intimidade, o direito a um meioambiente sadio, o direito a não ser submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante, a proteção contra o racismo e qualquer tratamento
discriminatório, dentre tantos outros direitos constitucionalmente garantidos, são,
também, direitos das presas e presos.
Outra importante fonte normativa que regula os direitos das pessoas
encarceradas é a Lei 7.210 de 11 de julho de 1984, conhecida como Lei de Execução
Penal.
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No art. 1o se estabelece que a execução da pena tem por objeto efetivar as
disposições da decisão criminal, bem como proporcionar condições para a
harmônica integração social do condenado e do internado. O artigo 3o garante que
ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos
pela sentença ou pela lei, não sendo admitida qualquer distinção de natureza racial,
social, religiosa ou política. Sendo estes os dispositivos gerais, muitas outras
previsões se encontram espalhadas pela Lei no que se refere a cada tipo de
assistência que o Estado deve garantir aos presos, internados e egressos do sistema
penitenciário.
A lei também prevê, no seu artigo, 10 o que é dever do Estado dar assistência
ao preso e ao egresso, objetivando a prevenção do crime, bem como a orientação
do egresso em seu retorno à convivência em sociedade. Tal assistência, nos termos
da lei, deve ser material, jurídica, à saúde, educacional, religiosa e social.
Apesar de existirem críticas feitas por parte de qualificada doutrina em relação
à mencionada lei, e sendo conscientes das limitações de promover direitos em
contextos de confinamento, deve-se reconhecer que o diploma legal é bastante rico
no que tange ao reconhecimento de direitos.
É sabido, no entanto, que a realidade que se vive dentro das unidades
penitenciárias do Brasil está muito distante da realidade retratada na LEP.
Trazem-se, a continuação, uma enumeração das principais falências que
apresentam os presídios brasileiros, tal como apontadas por Rolim (2007):
1. Condições degradantes de habitabilidade, principalmente no que se refere
a higiene, saúde e alimentação;
2. Déficit de vagas de emprego e educação, o que se traduz numa ociosidade
generalizada dos presos. Concomitantemente, os programas existentes
são, além de insuficientes desde o ponto de vista quantitativo, muito
precários no que se refere à educação e não profissionalizantes quando
se trata de trabalho.
3. Exposição constante dos presos a situações de violência provocadas pelos
agentes prisionais ou por outros presos;
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4. Omissões sistemáticas ou atuações deficientes por parte do Poder
Judiciário e do Ministério Público no enfrentamento da crise penitenciária
e na construção de uma estrutura efetiva de fiscalização;
5. Condições inseguras e degradantes de trabalho para os trabalhadores das
unidades prisionais;

7.
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6. Corrupção disseminada dentro do sistema que possibilita a “venda” de
direitos, o tráfico de drogas, o ingresso de objetos proibidos dentro das
unidades, o desvio de alimentos, dentre outras práticas corriqueiras;
Regimes disciplinares severos e desarrazoados que agravam
arbitrariamente as condições de cumprimento de pena sem trazer
qualquer benefício para o convívio dentro das unidades, aumentando as
tensões entre os atores;

8. Tratamento abusivo e ilegal dispensado às visitas dos presos: revistas
vexatórias, exigências desarrazoadas que acabam impossibilitando o
ingresso dos visitantes, mudanças repentinas e arbitrárias dos
procedimentos ou requisitos
para entrada, locais inadequados para
5
realização de visitas intimas, dentre muitas outras práticas vexatórias;
9. Inexistência de mecanismos sérios para processamento de denúncias feitas
por internos ou familiares em face de violações de direitos sofridas no
ambiente prisional;
10. Assistência médica e odontológica inexistente ou muito precária, o que
se traduz na proliferação de doenças graves, bem como na deterioração
paulatina da saúde dos internos.
Não precisa ser dito que as questões ora listadas são meramente
exemplificativas. Tantas são as violações de direitos que se perpetuam diariamente
nos presídios brasileiros que seria impossível listá-las de forma exaustiva.
Conforme já fora apontado acima, o Brasil tem a terceira maior população
prisional do mundo. Por sua vez, no período entre 2008 e 2014, dentre os países
com maior população carcerária à época, o Brasil registrou um crescimento da taxa
de aprisionamento de 33%, sendo que os outros três países com maior população
prisional – Estados Unidos, China e Rússia – mostraram uma redução do ritmo de
encarceramento (Ministério da Justiça, 2014 p. 14).
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Em que pese o avanço do Estado punitivo, o mesmo não se viu
acompanhado pelo correspondente investimento em infraestrutura, o que fica
evidente quando se analisa o déficit de vagas do sistema prisional. Segundo os
últimos dados oficiais divulgados, o Brasil apresenta um déficit de 359.058
vagas (Ministério da Justiça, 2016 p. 21).
Assim, a superlotação constitui mais uma agravante da privação de direitos
e é uma das responsáveis pela crescente escalada de violência dentro das unidades.
E à luz da análise da política de encarceramento adotada pelo Estado brasileiro,
infere-se que a situação tende a se agravar.
Esta crise sistêmica existe há muito tempo, inclusive questiona-se se é correto
falar em “crise” pois o termo parece nos remeter a uma situação conjuntural
quando, certamente, o problema é estrutural e de longa data.
No entanto, nos anos de 2017 e 2018 o colapso do sistema prisional
brasileiro tem tomado especial repercussão nacional e internacional, a partir da
divulgação pela imprensa das chamadas “rebeliões” nos presídios.
Em 1º de janeiro de 2017, ocorreu o massacre no Complexo Penitenciário
Anísio Jobim (Compaj) em Manaus, quando 59 presos morreram. Em 6 de janeiro
do mesmo ano, pelo menos 33 presos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo
(Pamc), na zona Rural de Boa Vista, Roraima, foram mortos. Dias depois, em 14 de
janeiro, 26 presos que cumpriam pena na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em
Nísia Floresta, na região metropolitana de Natal, morreram durante uma rebelião.
Em 10 de abril de 2018, uma tentativa de fuga deixou um saldo de 22 mortes no
complexo penitenciário Santa Isabel do Pará, na região metropolitana de Belém[3].
Em 26 de maio 2019, mais 55 pessoas foram mortas no Complexo Penitenciário
Anísio Jobim, em decorrência de uma briga entre presos[4].
Esses são somente alguns números das mortes ocorridas dentro do sistema
prisional brasileiro nos últimos anos, sendo certo que muitas outras não chegam ao
conhecimento da população.
Privação de direitos fundamentais, violência, superlotação, omissão estatal.
Acrescenta-se, ainda, a questão do excesso de presos provisórios, que, conforme
será analisado no próximo subtítulo, constitui mais uma agravante dentro do
cenário de ilegalidades apresentadas pelo sistema penitenciário.
b. Presos sem condenação
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Um dado muito preocupante do sistema prisional brasileiro diz respeito ao
elevado número de presos provisórios. De início, o excesso na utilização da prisão
cautelar constitui um “alarme” para quem esteja interessado em detectar situações
de desrespeito às garantias fundamentais no âmbito do processo penal.
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Deve-se mencionar que, nos moldes da Constituição Federal Brasileira, a
prisão cautelar somente pode ser utilizada de maneira excepcional. Tal afirmação
se desprende do princípio da presunção de inocência, positivado no art. 5o, VII da
nossa Carta Magna, que estabelece que “ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.
À luz deste princípio, uma pena aplicada antes de transitada em julgado a
sentença condenatória constitui uma afronta à garantia constitucional em questão.
Não se desconhece, por óbvio, que existem situações excepcionais em que há
interesses coletivos em jogo cuja relevância levam a justificar a prisão de um
indivíduo em um momento processual anterior ao transito em julgado da sentença
condenatória. Tais situações estão taxativamente previstas na lei, justamente, para
evitar que tal decisão fique ao livre arbítrio do magistrado[5].
5

De toda maneira, e sem desconhecer as críticas feitas por parte da doutrina
em relação à sistematização do legislador das hipóteses e requisitos para
decretação de uma prisão cautelar, o que não é objeto deste trabalho, é indiscutível
que em qualquer caso que se determine uma prisão processual, ela deve cumprir,
justamente, uma função de medida cautelar, e nunca a de uma pena antecipada.
Para evitar que a medida cautelar se transforme em antecipação da pena, ela deve
ser respeitosa aos princípios da necessidade e razoabilidade, ou seja, só pode ser
aplicada quando outra medida cautelar, menos severa não, seja suficiente para
garantir a aplicação da lei penal e, ao mesmo tempo, sua duração temporal deve
ser razoável. Caso contrário, se não for utilizada como ultima ratio e/ou se estender
demasiado no tempo, ela será ilegal e inconstitucional.
Além da Constituição Federal, existem Tratados Internacionais ratificados
pelo Estado Brasileiro que protegem a liberdade como direito fundamental,
limitando a ação do sistema punitivo. A Convenção Americana de Direitos Humanos
(Pacto de San José da Costa Rica), através dos vários incisos de seu artigo 7 o,
protege o direito à liberdade pessoal. Em diversas decisões a Corte Interamericana
de Direitos Humanos tem explicitado o alcance da proteção dada à liberdade por
este dispositivo, aplicando-o, inclusive, para fundamentar o caráter excepcional das
prisões processuais[6]. Por sua vez, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
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Políticos, que entrou em vigor no ordenamento jurídico brasileiro através do
Decreto no 592 de 6 de julho de 1992, trata expressamente da prisão preventiva,
enfatizando que a mesma só pode ser usada excepcionalmente[7].
No entanto, apesar da existência de normas constitucionais e tratados
internacionais que estabelecem a excepcionalidade das prisões processuais, a
realidade do sistema de justiça brasileiro está bem longe de respeitar tal princípio.
Segundo informações constantes no INFOPEN (Ministério da Justiça, 2016 p. 13),
40% das pessoas presas no Brasil não têm condenação. Importante destacar, ainda,
que este número se refere somente a presos que sequer foram condenados em
primeira instância. Não há registros oficiais do número de presos cujas sentenças
condenatórias ainda aguardam o julgamento de recurso, o que significa que,
tecnicamente, o número de presos provisórios é ainda maior.
A realidade do elevado número de presos cautelares é, certamente, um fator
que influencia determinantemente para a injustiça do sistema prisional. Por um
lado, porque muitos desses presos estão sendo submetidos a uma prisão irregular,
ilegal, pelo desrespeito sistemático aos princípios da necessidade e razoabilidade
na aplicação da medida, o que desemboca na vulneração do princípio da presunção
de inocência. Por outro, porque o excesso de presos provisórios (o que já configura
uma situação inconstitucional per se) contribui para agravar a situação de
superlotação dos presídios antes apontada.
O cenário é preocupante: o Brasil encarcera cada vez mais pessoas,
colocando o poder punitivo no lugar da política pública. Há cada vez mais presos,
e cada vez mais prisões cautelares. Por sua vez, o aumento desenfreado da
população prisional não se vê acompanhado por um investimento em infraestrutura
e, muito menos, por uma reflexão acerca da efetividade da política de
encarceramento em massa.
Tão gritante é a realidade de inconstitucionalidade do sistema prisional
brasileiro, que existe em tramitação perante o Supremo Tribuna Federal uma ação
de descumprimento de preceito fundamental cujo objeto é, justamente, a
declaração
do estado
de coisas inconstitucional do sistema prisional
brasileiro[8] buscando, através do judiciário, instar o Poder Executivo a promover
mudanças nessa situação emergencial.
Até aqui foi feito um breve relato de alguns dos principais fatos que
transformar os presídios brasileiros em locais degradantes para a dignidade
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humana. Interessa agora ir além desta constatação empírica para questionar se
existe a possibilidade de imaginar, ainda que utopicamente, a prisão como uma
instituição justa. É possível, dentro dos paradigmas atuais do direito penal, conceber
o cárcere como uma resposta justa do poder estatal perante o cometimento de um
crime?
III. A utopia de um cárcere justo
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Neste ponto, após enunciar alguns dos problemas que levam a afirmar que o
sistema prisional brasileiro se encontra em um estado de coisas inconstitucional,
indagar-se-á sobre a viabilidade de pensar na prisão como reposta justa do Estado
perante a pratica de um crime. Imagine-se uma situação “ideal” na qual todas as
carências materiais do sistema prisional fossem saneadas: presídios sem déficit de
vagas, com condições de higiene e salubridade adequadas, com acesso a emprego
e educação garantidos para todos os internos, onde for dispensado um tratamento
digno por parte do serviço penitenciário e os conflitos entre os diversos atores
fossem resolvidos através de meios não violentos.
Uma realidade como a que se descreve está muito longe da que hoje se
5
constata. Se um dia for alcançada, certamente a sociedade terá evoluído
enormemente. Mas o que aqui interessa é indagar se, ainda realizadas aquelas
condições materiais, o sistema de justiça criminal, e a prisão que é sua pena por
excelência, poderiam ser tidos como justos dentro dos paradigmas do direito penal
contemporâneo.
Alessandro Baratta nos ensina sobre a chamada “ideologia da defesa social”,
pressuposto a partir do qual se sustenta a falsa ideia do direito penal como direito
igualitário. O termo “ideologia” aqui é usado no sentido marxista, de “uma
construção discursiva de fatos sociais apta a produzir uma falsa consciência nos
atores e no público” (BARATTA, 2004, p. 155). Ideologia como instrumento de
dominação, como ferramenta de manutenção do status quo.
A ideologia da defesa social descreve o direito penal como se este fosse um
direito que beneficia de maneira igual a todos os cidadãos. Suas falsas premissas
postulam que i) o direito penal protege igualmente a todos os cidadãos perante os
ataques dirigidos contra bens essenciais, em cuja defesa estão igualmente
interessados todos os cidadãos, e ii) a lei penal é igual para todos, isto é, todos os
autores de condutas contrárias às normas penais correm o mesmo risco de se
converter em sujeitos do processo de criminalização (Baratta, 2004 p. 361).
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O autor, bem como a maioria dos teóricos filiados à criminologia crítica,
questiona essas proposições, afirmando que, contrariamente às ideias postuladas
pela ideologia da defesa social:
a) el derecho penal no defiende todos los bienes sino solo los
esenciales, en los que están igualmente interesados todos los
ciudadanos, y cuando sanciona las ofensas a los bienes
esenciales, lo hace con intensidad desigual y de manera
fragmentaria;
b) la ley penal no es igual para todos, el status de criminal se
aplica en forma desigual a los sujetos, independientemente
del daño social de las acciones o de la gravedad de las
infracciones a la ley penal cometidas por éstos.
La crítica se encamina entonces hacia el mito del derecho
penal como derecho igual por excelencia. Esta muestra que el
derecho penal no es menos igual que las otras ramas del
derecho burgués, que éste, más bien, contrariamente a las
apariencias, es el derecho desigual por excelencia. (Baratta,
2004 p. 362)
Partindo da premissa segundo a qual o direito penal não trata a todos os
cidadãos por igual, podemos então explicar o fenômeno da seletividade penal. Para
os estudiosos da criminologia, não constitui nenhuma novidade que o sistema
punitivo atua através do mecanismo da seletividade, o qual pode ser visto como
resultado do processo de criminalização que está composto por três fases: a
criminalização primária (criação dos tipos penais), a criminalização secundária
(atuação da Polícia, Ministério Público e Poder Judiciário) e, por fim, a criminalização
terciária (ingresso de indivíduos no sistema prisional).
Quando o Poder Legislativo elabora as leis penais, está determinando quais
condutas serão consideradas ilícitas para o ordenamento jurídico e, ao mesmo
tempo, estabelecendo, através das sanções cominadas, qual a gravidade relativa de
cada um desses crimes. Assim, a tarefa do legislador consiste justamente em
determinar os bens e valores materiais e sociais que devem ser protegidos,
impondo, por sua vez, uma escala de importância entre eles, a qual pode ser
deduzida analisando comparativamente a gravidade das penas. É claro que esta
definição não é completamente arbitrária e que o labor legislativo está inserido num
338
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

www.conteudojuridico.com.br

contexto histórico e cultural determinado. Mas também é certo que a criação das
leis se encontra fortemente influenciada pelas elites de poder que, através dos
meios de comunicação massiva e outros meios de influência, exercem
forte lobby para que determinadas figuras penais sejam criadas e algumas mais
intensamente repreendidas que outras, em função de seus interesses.
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Para ilustrar a força que os grupos de poder têm no processo de criação das
leis, podemos citar como exemplo paradigmático o Caso Blumberg que, na
Argentina, foi um dos fatores que impulsionou significantes mudanças na legislação
penal, de corte notadamente punitivista no começo dos anos 2000.
Em março de 2004, ocorreu o sequestro e posterior assassinato de Axel
Blumberg, jovem de 23 anos, branco, estudante de engenharia de classe médiaalta, morador do Bairro nobre de Martinez na Província de Buenos Aires. A partir do
ativismo de seu pai, Juan Carlos Blumberg, empresário do ramo têxtil, gerou-se uma
forte mobilização social questionando as instituições e as práticas policiais e penais
existentes, e reclamando pela necessidade de introdução de mudanças
significativas no sentido do endurecimento das mesmas (Sozzo, 2016 p.
5 época numa figura pública: constantes aparições
189). Blumberg se transformou na
na mídia, entrevistas em jornais e rádios, petições encaminhadas a órgãos estatais,
dentre outras medidas, converteram-no numa sorte de “interlocutor do povo”
encarregado de clamar pela aplicação de medidas tendentes a reforçar a segurança
das pessoas “comuns”, pessoas “do bem”. Tudo no marco de uma empreitada que
se autodenominou de “Cruzada Axel”. Diversos protestos foram convocados pelo
empresário e reuniram milhares de pessoas na cidade de Buenos Aires. A primeira,
realizada em frente ao Congresso Nacional Argentino reuniu mais de 150.000
pessoas (Sozzo, 2016 p. 197). Máximo Sozzo explica com clareza como a “Cruzada
Axel” gerou grandes impactos políticos e foi, junto de outros fatores, impulsora da
construção de consensos que atravessaram os partidos políticos, sobre a
necessidade de reagir “urgentemente” perante uma demanda da “cidadania”, sem
sequer refletir sobre a composição destas mobilizações coletivas (Sozzo, 2016 p.
200) – em sua maioria de classe média e classe média alta- e sem ouvir a opinião
de acadêmicos e especialistas sobre o acerto e viabilidade de tais reformas. Assim,
foram introduzidas relevantes mudanças legislativas[9] sob o impulso desta
“Cruzada”, como resultado deste fenómeno denominado por alguns autores como
populismo penal.
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Exemplos deste tipo há inúmeros nas legislações latino americanas. Nota-se
como o processo de criminalização primária, apesar de se encontrar nas mãos de
um órgão do Estado instituído democraticamente, não está isento das influências
políticas dos poderes de turno. A escala de valores e de bens dignos de proteção
refletida nas leis penal não representa os interesses da sociedade como um todo,
inclusive porque numa sociedade capitalista a desigualdade é um traço distintivo e
o recorte de classe inviabiliza a existência de uma escala de valores universal. Ao
mesmo tempo, não se pode desconhecer a presença de outros grupos vulneráveis
cujos interesses e reivindicações são peculiares e muitas vezes até contrários aos
interesses dominantes. Pensemos nos movimentos de negros, mulheres, LGBTs,
índios, dentre outros.
Para exemplificar a falta de representatividade das leis penais para estas
minorias, a legislação brasileira traz um caso interessante a ser citado. O crime de
latrocínio[10], que se configura a partir da prática do roubo de cuja violência resulta
a morte da vítima, prevê uma pena de 20 a 30 anos de reclusão e multa. Trata-se
de um tipo penal “pluriofensivo” enquanto o bem jurídico tutelado é complexo,
sendo que protege a vida e, ao mesmo tempo, o patrimônio.
No entanto, pode-se afirmar que o bem jurídico protegido de maneira
preponderante pelo tipo é o patrimônio, toda vez que se encontra previsto no título
II do Código Penal Brasileiro, intitulado “Dos crimes contra o patrimônio”.
Reforçando esta posição, frisa-se que no tipo penal do latrocínio, o homicídio é
considerado pela doutrina como crime-meio para alcançar o fim (roubo). Por sua
vez, reforçando o entendimento, nota-se que este delito não é de competência do
Tribunal do Júri, que é o órgão encarregado de julgar os crimes contra a vida.
Feita esta introdução sobre o latrocínio, analisa-se comparativamente com a
figura do feminicídio, introduzida no Código Penal Brasileiro a partir da Lei nº
13.104 de 2015. Trata-se de uma hipótese de homicídio qualificado em virtude do
qual a pena aplicada será de 12 a 30 anos de reclusão se a morte ocorrer “contra a
mulher por razões da condição de sexo feminino[11]”. No caso do feminicídio, o
bem jurídico protegido é a vida das mulheres. Sua inclusão como qualificadora do
homicídio foi resultado de uma importante luta do movimento feminista. Todavia,
é de se notar que a pena cominada para este crime é menos severa que a do
latrocínio o que leva a concluir que, pela letra da lei, o patrimônio (na hipótese de
ser afetado através de uma violência letal) é digno de uma proteção maior para o
ordenamento jurídico brasileiro que a vida das mulheres. Certamente este dado não
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é irrelevante para o movimento feminista e é umamostra cabal da seletividade penal
presente no processo de criminalização primária.
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Passando para a análise do processo de criminalização secundária, a
seletividade penal se faz ainda mais evidente: ela tem idade, gênero, cor e classe
social. Trata-se da seleção feita pelas agencias punitivas do Estado (notadamente,
Polícias, Ministério Público e Poder Judiciário) em virtude da qual se escolhe quais
condutas definidas como crimes serão objeto de perseguição penal, bem como que
pessoas, de todas que praticam condutas contrárias à lei, serão de fato alcançadas
pelo sistema punitivo. Sabe-se que o Estado não tem sequer condições materiais
de perseguir e punir a todos os sujeitos que praticam fatos contrários à lei.
Assim, esta “seleção” é inevitável, porém não é aleatória, e responde a
critérios notadamente racistas e classistas. Por um lado, a própria Polícia, na sua
atividade de “prevenção” ao delito, direciona suas ações contra um segmento bem
definido da população: jovens, em sua maioria homens, negros e de baixa renda.
As atividades de patrulhamento e vigilância são realizadas de maneira mais intensa
nos locais que esses grupos de pessoas frequentam. Ao mesmo tempo que eles são
5 de revista por parte da Polícia, pelo simples fato
alvo constante de procedimentos
de andarem caminhando pela rua. Dessa maneira, a chance de um jovem pobre e
negro ser preso por alguma infração é notadamente maior que a de um jovem
branco universitário, de classe média, por exemplo. Mas não porque o “índice de
criminalidade” ou a “propensão a delinquir” seja maior para o negro pobre, senão
porque a atividade da Polícia está direcionada a atingir determinados grupos
sociais.
Por outro lado, junto a essa perseguição seletiva das pessoas, nota-se uma
marcada tendência das agências do poder punitivo a reprimir algumas condutas
com maior severidade, em detrimento de outras. Ocorre que essa seleção não
responde a critérios razoáveis como, por exemplo, a maior lesividade de uma
conduta com relação a outra, mas a critérios também classistas.
A realidade é que a política criminal se orienta a punir com maior severidade
aqueles crimes que são mais frequentemente praticados pelas classes sociais mais
baixas, tais como roubos, furtos, e condutas relacionadas ao tráfico de drogas.
Segundo números oficiais sobre a distribuição de crimes praticado pelas pessoas
privadas de liberdade[12], o crime de maior incidência entre os presos é o tráfico
de estupefacientes, seguido pelo roubo. Nota-se, por sua vez, que 4 em cada 10
registros correspondem a crimes contra o patrimônio. (Ministério da Justiça, 2016
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p. 69) Este tipo de crimes, vinculados à chamada “criminalidade urbana”, encontram
uma forte reprovação social (e daí que se legitima a severidade na perseguição) por
se tratar de crimes que perturbam a chamada “segurança pública”[13].
A ênfase na perseguição de determinados delitos, é responsável pela criação
de uma falsa imagem de que são os pobres os que, como regra, praticam crimes.
Tal falácia é o bem-sucedido resultado da seletividade penal, mas é uma conclusão
equivocada. O certo é que nas classes sociais mais favorecidas também se praticam
crimes, inclusive, com níveis mais altos de lesividade. Trata-se da chamada
criminalidade de “colarinho branco”, que envolve delitos contra a ordem tributária,
contra o meio ambiente, contra os cofres públicos, contra a saúde pública e outros
bens juridicamente protegidos, inclusive, muito mais valiosos que o patrimônio
individual.
A atuação seletiva, de corte classista e racista, das Polícias se reproduz e
perpetua quando o sujeito “escolhido” ingressa ao sistema de justiça criminal,
através das práticas do Ministério Público e do Poder Judiciário. Como resultado,
temos uma população carcerária composta por 55% de jovens entre 18 e 29
anos,segundo classificação do Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013), sendo
que esta faixa etária compõe apenas 18% da população do País (Ministério da
Justiça, 2016 p. 30). 64% dos presos são negros, segundo a percepção dos gestores
de informação das unidades, e 51% tem o ensino médio incompleto (Ministério da
Justiça, 2016 pp. 32-34).
Nas palavras de Baratta (2004 p. 348):
La
máxima chance para
ser
sujeto
de
sanciones
estigmatizantes (la cárcel y otras instituciones totales) aparece
decididamente ligada al hecho de pertenecer a las clases
sociales más bajas (subproletariado y grupos marginados). La
posición precaria en el mercado del trabajo (desocupación,
falta de calificación profesional) y defectos de socialización
familiar y escolar, que son característicos de los que
pertenecen a los niveles sociales más bajos y que en la
criminología positivista, y en buena parte de la criminología
liberal contemporánea, se indican como la causa de la
criminalidad, revelan ser más bien los signos sobre la base de
los cuales los status de criminalidad son atribuidos.
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Das ponderações até aqui feitas, conclui-se que a clientela do sistema de
justiça criminal compõe-se, notadamente, das pessoas que estão excluídas ou em
posições marginais dentro do mercado de produção e trabalho. Cidadãos e cidadãs
que, por sua vez, enfrentam inúmeras dificuldades para obter acesso a direitos
básicos desde a infância e ao longo da vida adulta.
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Feitos estes apontamentos acerca do processo de criminalização e da
chamada seletividade penal, resta ensaiar uma possível resposta a nosso
interrogante inicial, qual seja, se é possível conceber a pena privativa de liberdade,
à luz dos moldes e das dinâmicas do direito penal contemporâneo, como uma
resposta estatal justa perante o cometimento de um crime.
IV. Algumas conclusões
Na primeira parte do ensaio abordamos algumas das características do
sistema prisional brasileiro: dados acerca do alto número de presos sem
condenação, informações sobre incremento na taxa de encarceramento e a
superlotação, episódios de violência ocorridos no último ano dentro de unidades
prisionais, bem como condições gerais de desrespeito à dignidade humana que se
5
vivenciam nas prisões brasileiras. Foi possível traçar um argumento no sentido da
total incompatibilidade do sistema prisional brasileiro com as normas contidas na
Constituição Federal e Tratados Internacionais ratificados pelo Brasil que preservam
direitos das pessoas privadas de liberdade.
Num segundo momento, abordou-se a questão da seletividade das agencias
punitivas do Estado. Foi descrito o funcionamento dos mecanismos de
criminalização primária, secundária e terciaria, com a finalidade de demonstrar que
existe uma seleção das pessoas que ingressam ao sistema prisional, bem como das
condutas que são mais duramente reprimidas, e que essa seleção obedece a
critérios notadamente racistas, classistas e de gênero.
Pelos motivos expostos, podemos estabelecer como conclusão que a prisão
não pode ser vislumbrada como uma instituição de justiça. Em primeiro lugar
porque o sistema prisional brasileiro, oferece condições degradantes à dignidade
humana dos internos, privando-os de muitos fundamentais que não deveriam ser
alcançados pela pena de prisão.
Em segundo lugar, reafirma-se a postura de negar ao cárcere o caráter de
instituição de justiça, na medida em que a prisão é a “rainha das penas” de um
sistema que trata aos cidadãos de maneira desigual. Produto da seletividade, a
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prisão se transforma em um mecanismo de “re- exclusão” dos excluídos, vindo a
reforçar as condições de desigualdade inerentes às sociedades capitalistas. A prisão
está longe de buscar a inclusão ou ressocialização dos infratores, sendo, pelo
contrário, uma das encarregadas de reproduzir a desigualdade social e reforçar a
situação de vulnerabilidade dos pobres.
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Segundo Baratta:
Si observamos la población carcelaria, su composición
demográfica, nos damos cuenta que la marginación carcelaria
es, para la mayor parte de los detenidos, un proceso
secundario de marginación que interviene después de un
proceso primario. En efecto hoy todavía, la mayor parte de los
detenidos provienen de los grupos sociales ya marginados,
sobre todo, en cuanto excluidos de la sociedad activa por obra
de los mecanismos del mercado de trabajo. Una reintegración
social del condenado significa, por lo tanto, corregir las
condiciones de exclusión de la sociedad activa de los grupos
sociales de los que provienen, para que la vida
pospenitenciaria no signifique simplemente, como casi
siempre sucede, el regreso de la marginación secundaria a la
primaria del propio grupo social de pertenencia, y desde allí
una vez más a la cárcel. (Baratta, 2004 p. 380)
Tal vez seja o momento oportuno para refletir sobre a necessidade de pôr um
freio ao avanço do Estado Punitivo. Tal vez deva-se pensar acerca da urgência de
reverter a lógica utilizada na prevenção do crime, para concluir que é preciso menos
prisão e mais políticas públicas de inclusão social.
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NOTAS:
[1] Divulgado
em http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoaspresas-no-brasil. Acesso em 08/08/2018.
[2] Artigo 5o, incisos XLVII, XLIX e X, Constituição Federal Brasileira.
[3] Informação
divulgada
em https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/04/veja-algumas-das-maioresrebelioes-ocorridas-em-presidios-do-brasil.shtml Acesso em 14/08/2018.
[4] Referente
às
mortes
no
ano
de
2019: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/05/27/governodo-amazonas-confirma-novas-mortes-em-presidios.htm Acesso em 18/06/2019
[6] Podemos citar como exemplo o caso “Tibi vs Ecuador”, em cuja sentença a
Corte afirma:
“106. La Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es la
medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el
cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra
limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y
proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática.
107. El Estado dispuso la prisión preventiva del señor Daniel Tibi, sin que
existieran indicios suficientes para suponer que la presunta víctima fuera autor o
cómplice de algún delito; tampoco probó la necesidad de dicha medida. Por ello,
este Tribunal considera que la prisión preventiva a la que estuvo sometido el señor
Tibi fue arbitraria y constituyó violación del artículo 7.3 de la Convención.”
Disponível
em http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=239
Acesso em 23/06/2017.
[7] “Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá
ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada
por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável
ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam
julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar
condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão
à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da
sentença”. Art. 9o, 3, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
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[8] Trata-se da ADPF 347/DF ajuizada em maio de 2015 pelo Partido Socialismo
e Liberdade (PSOL).
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[9] Alguns exemplos das mudanças legislativas introduzidas: aumento da pena
dos crimes de roubo com arma de fogo, porte de arma de fogo e de guerra
especialmente quando o agente tiver antecedentes penais, estupro seguido de
morte. Também foram modificadas a regras da liberdade condicional, aumentando
os requisitos tanto para sua concessão quanto para sua manutenção. Por sua vez
proibiu-se a aplicação de liberdade condicional para os reincidentes, bem como
para os autores de determinados delitos. (Sozzo, 2016 p. 199). Dentre outras
reformas.
[10] “Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante
grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio,
reduzido à impossibilidade de resistência:
§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete
a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos,
sem prejuízo da multa”. (Código Penal Brasileiro)
[11] Art. 121. Matar alguém:
§ 2° Se o homicídio é cometido:
5
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:
§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o
crime envolve:
I - violência doméstica e familiar,
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
[12] Aqui se levam em consideração as ações penais em curso ou concluídas
contra pessoas privadas da liberdade, mas, como há pessoas processadas ou que já
foram condenadas por mais de um crime, não se pode fazer o paralelo entre a
distribuição porcentual dos crimes e o número de pessoas presas (Ministério da
Justiça, 2016 p. 69).
[13] Sobre o conceito de segurança e os diferentes modelos vide BARATTA, A.
“Seguridad” In: BARATTA, A. Criminología y Sistema Penal - Compilación in
memoriam. Buenos Aires: B de F, 2004. Cap. II
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REQUISITOS PARA PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA
CONTINUADA
THIAGO GUEDES ALEXANDRE: Mestrando em Direito
no Centro Universitário de Brasília (UNICEUB). Bacharel
em Direito pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e
Tecnólogo em Comércio Exterior pelo Instituto Federal
do Rio Grande do Norte (IFRN). Especialista em Direito
do Estado e Direito Constitucional pela Universidade
Anhanguera - UNIDERP. Ex-Procurador do Estado do
Acre e Ex-Procurador do Estado do Paraná. Advogado
da União.
1. Fundamento legal para a prorrogação da vigência dos contratos
administrativos de natureza continuada.
Prorrogação do contrato é o fato que permite a continuidade do que foi
pactuado além do prazo estabelecido, e por esse motivo pressupõe a permanência
do mesmo objeto contratado inicialmente. A decisão administrativa para a
prorrogação do contrato espelha atividade discricionária e, como tal, não assegura
ao contratado o direito subjetivo à manutenção do ajuste (CARVALHO FILHO, 2017).
Observe-se, todavia, que apenas nas hipóteses legais poderá o contrato
ser prorrogado, porque a prorrogação não pode ser a regra, mas sim a exceção. Se
fosse livre a prorrogabilidade dos contratos, os princípios da igualdade e da
moralidade estariam irremediavelmente atingidos. Daí a necessidade de rigorosa
averiguação, por parte das autoridades superiores, no tocante às prorrogações
contratuais (CARVALHO FILHO, 2017).
O artigo 57, caput, da Lei n.º 8.666/93 – Lei Geral de Licitações e
Contratos Administrativos atesta que a duração dos contratos administrativos ficará
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ou seja, todo contrato,
em princípio, deve ter duração máxima de até um ano, visto que o art. 34 da Lei n.º
4.320/64, dispõe que o exercício financeiro vai de 1º de janeiro a 31 de
dezembro. Por oportuno, cite-se a Orientação Normativa n.º 39, de 13 de dezembro
de 2019, da Advocacia-Geral da União (AGU):
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A vigência dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da
Lei 8.666, de 1993, pode ultrapassar o exercício financeiro em
que celebrados, desde que as despesas a eles referentes
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro,
permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar.
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Entretanto, o mesmo artigo 57 da Lei nº 8.666/93 prevê, em seus
incisos, exceções a essa regra, permitindo que a vigência do contrato
administrativo se estenda além desse limite. São elas:
a) para os projetos cujos produtos estejam contemplados
nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão
ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde
que isso tenha sido previsto no ato convocatório;
b) para prestação de serviços a serem executados de
forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada
por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condições
mais vantajosas para a administração,
5
limitada a sessenta meses;
(Redação dada pela
Lei nº 9.648, de 1998)
c) para aluguel de equipamentos e à utilização de
programas de informática, podendo a duração estender-se
pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da
vigência do contrato.
d) para as hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e
XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter vigência por até
120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da
administração.
Via de regra, invoca-se o disposto no art. 57, II c/c §2°, da Lei n.º 8.666/93
para possibilitar a prorrogação do contrato administrativo que tenha por objeto a
prestação de serviços de natureza contínua.
É possível a prorrogação do prazo contratual “por iguais e sucessivos
períodos”, na forma do art. 57, II, da Lei. A prorrogação, no caso, depende de
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previsão no instrumento convocatório e no contrato, bem como deve ser
demonstrada a sua vantagem pela Administração (OLIVEIRA, 2015).
A inaplicabilidade da regra do prazo anual justifica-se pela contratação
de serviços que satisfazem as necessidades permanentes do Poder Público,
independentemente da essencialidade do serviço. Em razão da necessidade
permanente do serviço (continuidade do atendimento do interesse público), é
razoável admitir a contratação por prazo superior a um ano, em vez de realização
de licitações e contratações anuais, o que geraria custos desnecessários ao Erário
(princípio da economicidade). Na hipótese, a Administração já poderia estipular,
desde logo, prazo superior a um ano, mas nunca superior a cinco anos, devendo
justificar a respectiva decisão (OLIVEIRA, 2015).
2. Requisitos para prorrogação da vigência dos contratos administrativos
de natureza continuada.
Os doutrinadores de Direito Administrativo costumam apontar diversos
requisitos para prorrogação dos contratos de natureza continuada com algumas
especificidades e divergências entre eles. Contudo, de modo geral, é possível
sistematizá-los a partir das orientações do Tribunal de Contas da União (2010), que
dispõe ser necessário para toda e qualquer prorrogação de prazo contratual, que
se observe, no mínimo, os seguintes pressupostos:
a) existência de previsão para prorrogação no edital e no
contrato;
b) objeto e escopo do contrato inalterados pela
prorrogação;
c) interesse da Administração e do contratado declarados
expressamente;
d) vantajosidade da prorrogação devidamente justificada
nos autos do processo administrativo;
e) manutenção das condições de habilitação pelo
contratado;
f) preço contratado compatível com o mercado
fornecedor do objeto contratado.
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Nesse tema, impera destacar ainda a Orientação Normativa n.º 38, de 13
de dezembro de 2011, da AGU, que fixa as seguintes recomendações:
Nos contratos de prestação de serviços de natureza
continuada deve-se observar que:
a) o prazo de vigência originário, de regra, é de até 12
meses;
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b) excepcionalmente, este prazo poderá ser fixado por
período superior a 12 meses nos casos em que, diante da
peculiaridade e/ou complexidade do objeto, fique
tecnicamente demonstrado o benefício advindo para a
administração; e
c) é juridicamente possível a prorrogação do contrato por
prazo diverso do contratado originariamente.
Com esteio na doutrina administrativista e na jurisprudência do TCU,
os requisitos gerais previstos em
5 lei para prorrogação dos serviços de natureza
continuada podem ser assim sistematizados:
1) previsão expressa de possibilidade da prorrogação no
Edital e no Contrato?
2) contrato relativo à prestação de serviços contínuos;
3) limitação ao total de 60 (sessenta) meses, por iguais e
sucessivos períodos (não haver solução de continuidade nas
prorrogações);
4) obtenção de preços e condições mais vantajosas para
a Administração (pesquisa de preços);
5) justificativa por escrito do interesse público na
prorrogação e autorização prévia da autoridade superior;
6) manifestação de interesse pela parte contratada;
7) manifestação do fiscal do contrato, atestando a
regularidade dos serviços até então prestados;
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8) manutenção das mesmas condições de habilitação
exigidas na licitação (comprovação da capacidade de
contratar com a administração pública);
9) previsão de recursos orçamentários;
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10) comprovação de negociação contratual visando a
redução de valores;
Assim, sempre que submetida a análise jurídica da minuta de
prorrogação de um contrato administrativo, nos termos do parágrafo único do art.
38 da Lei n.º 8.666/93, deve-se proceder com a verificação do preenchimento dos
requisitos acima dispostos. Passa-se a análise de cada um deles.
2.1. Previsão expressa de possibilidade da prorrogação no Edital e no
Contrato.
Quanto a este primeiro requisito, já tive a oportunidade de escrever
artigo publicado no conteúdo jurídico intitulado “É possível a prorrogação de

contrato administrativo sem previsão expressa no edital ou no próprio contrato
nesse sentido?”[1], no qual defendi “a possibilidade de prorrogação contratual
independentemente de previsão expressa no edital ou no contrato administrativo
por melhor se adequar ao interesse público e não ferir os princípios basilares das
licitações e contratações públicas”. Embora, seja recomendável “às áreas técnicas,
para afastar eventuais questionamentos, façam sempre constar nos editais
licitatórios e nos contratos administrativos previsão para prorrogação quando
houver permissivo legal nesse sentido”.
Portanto, defendo, mesmo que não haja previsão contratual ou no edital
de licitação, ser possível a prorrogação de contrato de serviço contínuo. Entretanto,
é salutar que os setores responsáveis pela gestão dos contratos administrativos,
para afastar eventuais questionamentos das Cortes de Contas ou mesmo de
terceiros interessados, façam sempre constar nos editais e contratos
administrativos, cujo objeto a ser licitado trate de serviço continuado, a previsão de
prorrogação por até 60 (sessenta) messes, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei
nº 8.666, de 1993.
2.2. Contrato relativo à prestação de serviços contínuos.
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Não obstante a natureza do serviço já deva ter sido objeto de exame
na fase de planejamento da licitação, para fins de elaboração da minuta do edital e
de seus anexos, é recomendável que, antes de se efetivar a pretendida prorrogação
contratual, a autoridade pública certifique-se de que o objeto contratual encontra
previsão no art. 57 da Lei n.º 8.666/93.
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No âmbito federal, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 2017
(doravante IN n.º 05/2017) do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão, em seu artigo 15, define os serviços prestados de forma contínua como
“aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade pública de

forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a
integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas
do órgão ou entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a
prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional”.
Destarte, serviços de natureza continuada são aqueles destinados a
atender necessidades públicas permanentes e cuja paralisação acarretaria prejuízos
ao funcionamento da entidade
pública, como os de limpeza, vigilância,
5
fornecimento de água, energia elétrica, manutenção de elevadores, dentre outros.
Como cabe à área técnica declarar que o objeto é de natureza contínua,
conforme Orientação Normativa n. 54, de 2014, da Advocacia-Geral da União
(AGU), cumpre sempre alertar a área técnica responsável pela elaboração da minuta
de prorrogação sobre seu dever de declarar expressamente a necessidade de
continuidade dos serviços objeto da prorrogação, a fim de atestar que a
necessidade pública permanece presente.
2.3. Limitação ao total de 60 (sessenta) meses, por iguais e sucessivos
períodos (não haver solução de continuidade nas prorrogações).
A Orientação Normativa nº 03/2009 da AGU traça a diretriz a ser
observada pelos órgãos jurídicos, no que concerne ao prazo de vigência do
contrato administrativo, bem como dos seus aditivos, visando à verificação da
ocorrência, ou não, da solução de continuidade:
ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 03/2009: Na análise
dos processos relativos à prorrogação de prazo, cumpre
aos órgãos jurídicos verificar se não há extrapolação do
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Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

atual prazo de vigência, bem como eventual ocorrência de
solução de continuidade nos aditivos precedentes,
hipóteses que configuram a extinção do ajuste,
impedindo a sua prorrogação. Indexação: Contrato.
Prorrogação. Ajuste. Vigência. Solução de Continuidade.
Extinção. REFERÊNCIA: art. 57, inc. II, Lei nº 8.666, de 1993;
Nota DECOR nº 57/2004-MMV; Acórdãos TCU 211/2008Plenário e 100/2008-Plenário.
Também de acordo com o TCU, a retomada de contrato cujo prazo de
vigência encontra-se expirado configura recontratação sem licitação, o que infringe
os arts. 2.º e 3.º da Lei 8.666/1993 e o art. 37, XXI, da CRFB (Acórdão 1.936/14,
Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, DOU 23.07.2014, Informativo de Jurisprudência
sobre Licitações e Contratos do TCU n. 207).
Evidentemente, a prorrogação deve ser implementada pelo Poder
Público antes do término de vigência do ajuste, uma vez que seria inadmissível
prorrogar contrato extinto. Nesse sentido, Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2015):
A necessidade de períodos sucessivos é uma obviedade,
pois não se pode imaginar a prorrogação de contrato já
extinto.
Assim, tanto o setor técnico, como o advogado público responsável pela
análise jurídica do procedimento administrativo instaurado para prorrogação do
contrato, deve-se atentar para que não se prorrogue contrato com o prazo de
vigência já exaurido, eis que não se prorroga o que já se encontra extinto, cabendo
constar um relatório de continuidade do contrato administrativo.
2.4. Obtenção de preços e condições
Administração (pesquisa de preços).

mais

vantajosas

para

a

A vantajosidade econômica da proposta para a Administração é um
imperativo previsto no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, bem como no artigo 57, inc.
II, da mesma lei, repassando pela necessidade de ampla pesquisa de
mercado/preços. Vejamos este último dispositivo:
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Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:
(....)
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II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a administração,
limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648,
de 1998)
O TCU, em reiterados julgados, tem se posicionado pela necessidade de
a proposta ser a mais vantajosa para a Administração:
9.10.4. Procedimento à medida de contratos de
prestação de serviços executados de forma contínua quando
é necessário demonstrado que tal, assegure uma obtenção de
condições 5e preços mais vantajosos para a Administração,
conforme preceitua o art. 57, inc. II, da Lei 8.666 / 93, o que
deve ser evidenciado com uma realização de pesquisa de
mercado para produtos similares, devendo ser incluídos nos
autos do processo administrativo documentos com fundo.
(Acórdão 3351/2011 - Segunda Câmara - TCU)
O Anexo IX da IN n.º 05/2017, ao tratar sobre a análise da vantajosidade
da prorrogação (item 3, "d" c/c o item 4), assevera que "deve ser precedida de

análise entre os preços contratados e aqueles praticados no mercado de modo a
concluir que a continuidade da contratação é mais vantajosa que a realização de
uma nova licitação, sem prejuízo de eventual negociação com a contratada para
adequação dos valores àqueles encontrados na pesquisa de mercado".
Em casos excepcionais, previstos na legislação, é possível a dispensa da
realização de pesquisa de mercado, a exemplo das hipóteses dispostas no item 7
do Anexo IX da IN n.º 05/2017, in verbis:
a) quando o contrato contiver previsões de que os
reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão
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efetuados com base em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo
de Trabalho ou em decorrência de lei;
b) quando o contrato contiver previsões de que os
reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a
obrigações decorrentes de Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho e de lei) e materiais serão efetuados com
base em índices oficiais, previamente definidos no contrato,
que guardem a maior correlação possível com o segmento
econômico em que estejam inseridos tais insumos ou
materiais ou, na falta de qualquer índice setorial, o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE); e
c) no caso dos serviços continuados de limpeza,
conservação, higienização e de vigilância, os valores de
contratação ao longo do tempo e a cada prorrogação serão
iguais ou inferiores aos limites estabelecidos em ato
normativo da Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Todavia, o TCU (Acórdão 1047/2014-Plenário, TC 028.198/2011-5,
relator Ministro Benjamin Zymler, 23.4.2014.) já deixou assente que embora a
pesquisa possa ser facultada, não se dispensa a análise da vantajosidade:
A prorrogação da vigência de contratos de natureza
continuada não afasta a obrigação de se perseguir a
situação mais vantajosa para a Administração. Logo, o
gestor responsável deve avaliar se os preços e as
condições existentes no momento da prorrogação são
favoráveis à continuidade da avença.
Em autos de Prestação de Contas Anuais da Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES), fora verificado, dentre outras
irregularidades, a prorrogação de contrato de instalação,
manutenção e operação de cancelas eletrônicas para controle
de veículos e monitoramento por circuito fechado de TV, sem
que fosse feita estimativa dos custos unitários de todos os
serviços constantes da avença, de modo a aferir a
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compatibilidade com os preços de mercado então vigorantes.
Realizado o contraditório, o relator destacou que, a despeito
de o inciso II do art. 57 da Lei 8.666/1993 possibilitar a
prorrogação da vigência de contratos de natureza
continuada, é necessário que tal prorrogação ocorra com
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas
para a administração. Ou seja, antes de formalizar a
prorrogação de um contrato, o gestor deve avaliar o benefício
na adoção da medida, circunstância que o obriga a verificar
preços e condições existentes, de modo a comprovar que
estes se revelam favoráveis à prorrogação. O relator destacou,
ainda, que a mera comparação de preços globais de
propostas, sem detalhamento, leva à dissonância em relação
à lei, evidenciando que, no caso concreto, não houve a
aferição de vantagem para que a administração prorrogasse
a avença. Diante disso, votou pela rejeição das justificativas
apresentadas, ponderando, contudo, que a ocorrência fora
5
pontual, razão
por que sugeriu, em proposta acolhida pelo
Plenário, o julgamento das contas pela regularidade com
ressalvas.
Impende destacar que a pesquisa de mercado não se trata de mera
formalidade a ser cumprida, visando "orientar o gestor na redução e otimização das

despesas públicas, buscando a transparência e a efetividade na gerência da coisa
pública” (Acórdão nº 2.463/2008 – Plenário, rel. Min. Ubiratan Aguiar). Em outras
palavras, a pesquisa deve conferir segurança ao gestor a respeito dos preços
praticados pelo mercado, sendo certo que a documentação apresentada deve ser
apta e suficiente para munir a autoridade competente de confiança para a tomada
de decisão administrativa, observando os parâmetros mínimos estabelecidos pelo
TCU para as pesquisas de preços (vide Acórdão nº 1.266/2011 – Plenário, rel. Min.
Ubiratan Aguiar).
Frise-se, por fim, que a Administração Pública não pode prorrogar o
contrato administrativo quando os preços contratados estiverem superiores aos
estabelecidos como limites em ato normativo da Secretaria de Gestão do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, admitindo-se a negociação para
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redução de preços, conforme dispõe o item 11, "a", do Anexo IX da IN n.º 05, de
2017.
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2.5. Justificativa por escrito do interesse público na prorrogação
e autorização prévia da autoridade superior.
Prorrogações de prazos de duração dos contratos deverão estar
devidamente justificadas em processo administrativo e serem previamente
autorizadas pela autoridade competente para assinatura do termo contratual (TCU,
2010).
Conforme disposto no § 2º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993, faz-se
necessária a justificativa por escrito para a prorrogação, bem como a autorização
prévia assinada pela autoridade competente para celebrar o contrato. Vejamos a
transcrição do dispositivo mencionado:
§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada
por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato.
Ademais, o Anexo XI da IN 05/2017, em seu item 5, assevera que:
Item 5. A prorrogação de prazo deverá ser justificada por
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente
do setor de licitações, devendo ser promovida mediante
celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à
aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade
contratante.
No esteio, cumpre ressaltar que a análise da plausibilidade (veracidade)
da justificativa apresentada pelo setor técnico, bem como sua aceitação, é
atribuição do administrador (gestor) público que deve ter pleno controle dos seus
subordinados e das informações por ele dispostas, não sendo competência dos
órgãos de assessoria jurídica formular juízos técnicos inerentes às respectivas áreas.
Logo, a autoridade responsável pela gestão administrativa deve-se se
revestir da maior segurança possível, solicitando, se entender necessário, maiores
esclarecimentos quanto às justificativas apresentadas para prorrogação.
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2.6. Manifestação de interesse pela parte contratada.
Nesse sentido, o art. 2.º, parágrafo único, da Lei 8.666/1993 dispõe: “Para
os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou
entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de
vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja
qual for a denominação utilizada”.
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Como o ajuste decorre de acordo de vontades entre as partes
contratantes, é imprescindível haver concordância prévia da parte contratada para
a referida prorrogação, corroborando expressamente os termos do acordo a ser
prorrogado.
2.7. Manifestação do fiscal do contrato, atestando a regularidade dos
serviços até então prestados.
Seria contrário ao princípio da eficiência e moralidade administrativa
proceder com a prorrogação de contrato administrativo em que a parte contratada
5
vem descumprindo as obrigações
pactuadas. Destarte, é indispensável à
manifestação do fiscal do contrato, atestando os bons serviços prestados pela
empresa. É por meio dessa declaração que o fiscal do contrato atesta que o serviço
está sendo executado de forma satisfatória.
2.8. Manutenção das mesmas condições de habilitação exigidas na
licitação (comprovação da capacidade de contratar com a administração
pública).
Nos termos do artigo 55, XIII da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada
deverá manter durante a contratação, todas as condições de habilitação e
qualificação que foram exigidas na licitação. Assim, cabe à autoridade verificar se a
Contratada ainda atende às condições que foram exigidas quando da realização da
licitação, consignando tal fato nos autos.
Ocorre que não só a regularidade fiscal da Contratada deve ser verificada
neste momento, mas sim todos os requisitos de habilitação jurídica, qualificação
técnica e econômica financeira, bem como a regularidade trabalhista e a
constatação do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição
Federal, conforme artigo 27 e seguintes da Lei Geral de Licitações e Contratos. A
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regularidade da parte contratada deve ser constantemente verificada pelo gestor
do contrato, cabendo zelar pelas normas públicas e pela fiscalização do
cumprimento contratual, nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93.
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Não poderá haver o prosseguimento do procedimento de prorrogação
sem a regular juntada de toda a documentação de habilitação da contratada e
comprovação de sua regularidade, da mesma forma como fora exigido para
celebração do contrato em questão.
Dito isto, deverá a autoridade responsável pela gestão contratual,
juntamente com a área técnica responsável, certificar se a empresa contratada
mantém as condições de habilitação e regularidade prevista nos arts. 27 a 31 da Lei
n.º 8.66/93, se responsabilizando, ainda, pela veracidade e atualidade dessas
informações.
A Administração não poderá prorrogar o contrato quando a contratada
tiver sido penalizada nas sanções de declaração de inidoneidade, suspensão
temporária ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas
as abrangências de aplicação, conforme dispõe o item 11, "b", do Anexo IX da IN
n.º 05/2017, razão pela qual as certidões comprobatórias devem ser atualizadas
antes da subscrição do termo de prorrogação.
2.9. Previsão de recursos orçamentários.
A declaração de disponibilidade orçamentária com a respectiva
indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica da
despesa é uma imposição legal, decorrente do art. 7, §2º, III, da Lei n.º 8.666/93 e
do art. 16 da LC n.º 101/200, sob pena de cometimento de improbidade
administrativa, conforme dispõe do art. 10, IX, da Lei 8.429, de 1992. Sobre o tema,
o item 10 do Anexo IX da IN n.º 05, de 2017, dispõe que:
10. Nos contratos cuja duração, ou previsão de duração,
ultrapasse um exercício financeiro, deverá ser indicado o
crédito e respectivo empenho para atender à despesa no
exercício em curso, bem como cada parcela da despesa
relativa à parte a ser executada em exercício futuro, com a
declaração de que, em termos aditivos ou apostilamentos,
indicar-se-ão os créditos e empenhos para sua cobertura.
360
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

www.conteudojuridico.com.br

2.10. Comprovação de negociação contratual visando à redução de
valores.
O item 9 do Anexo IX da IN 05/2017, dispõe que:
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A Administração deverá realizar negociação contratual
para a redução e/ou eliminação dos custos fixos ou variáveis
não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no
primeiro ano da contratação.
No mesmo sentido, o ANEXO VII-F da IN 05/2017 estabelece, como
requisito para prorrogação dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra,
que:
1.2. Regras estabelecendo que nas eventuais
prorrogações dos contratos com dedicação exclusiva de mão
de obra, os custos não renováveis já pagos ou amortizados
no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados
como condição para a renovação.
5

Sobre a redução e/ou eliminação dos custos fixos ou variáveis não
renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da
contratação, vale transcrever recente enunciado do TCU (Acórdão 671/2018 Plenário) que deve ser observado pela área técnica:
Os órgãos e as entidades da Administração Pública
Federal devem adotar as medidas necessárias à revisão dos
contratos de prestação de serviços ainda vigentes, firmados
com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de
pagamento propiciada pelo art. 7º da Lei 12.546/2011 e pelo
art. 2º do Decreto 7.828/2012, atentando para os efeitos
retroativos às datas de início da desoneração mencionadas na
legislação, bem como à obtenção, na via administrativa, do
ressarcimento dos valores pagos a maior em relação aos
contratos de prestação de serviços já encerrados, celebrados
com empresas beneficiadas pela aludida desoneração.
Dessa parte, cumpre a Administração estabelecer negociação com o a
empresa contratada objetivando a redução do montante geral do contrato, tendo
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em vista desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da Lei
12.546/2011 e pelo art. 2º do Decreto 7.828/2012, atentando para os efeitos
retroativos às datas de início da desoneração mencionadas na legislação, bem como
à obtenção, na via administrativa, do ressarcimento dos valores pagos a maior em
relação aos contratos de prestação de serviços já encerrados, celebrados com
empresas beneficiadas pela aludida desoneração.
3. Requisitos complementares em caso de prorrogação extraordinária dos
contratos de natureza continuada.
Os requisitos acima dispostos devem ser todos preenchidos para fins de
regular procedimento do processo administrativo visando à prorrogação
ORDINÁRIA dos contratos de natureza continuada. Tratando-se prorrogação
EXTRAORDINÁRIA do contrato administrativo que tem por objeto a prestação de
serviços de natureza contínua, alguns pressupostos específicos precisam ser
observados. Destarte, transcrevo o disposto no artigo 57, II, c/c o seu §4º, da Lei n.º
8.666/93:
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:
(...)
II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços
e condições mais vantajosas para a administração, limitada a
sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
(...)
§ 4o Em caráter excepcional, devidamente justificado
e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de
que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser
prorrogado por até doze meses. (Destaquei e grifei)
Conforme leciona Flávio Amaral Garcia (2012), os contratos de prestação
de serviços continuados podem ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos
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períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a
Administração, limitada a 60 (sessenta) meses. Porém:
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Em caráter excepcional e desde que exista justificativa
razoável, este prazo pode ser prorrogado por até doze meses
(§4º do art. 57 da Lei). Esta vantajosidade deve ser
demonstrada em processo administrativo, fazendo-se o
cotejo do valor do contratado com as propostas de preços
de outros interessados.
No que diz respeito à excepcional prorrogação prevista no § 4º do art.
57 da Lei nº 8.666/93, vale também trazer à colação o entendimento do ProcuradorGeral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha
Furtado (2007) para quem a Administração deve, além de demonstrar a
vantajosidade da manutenção do contrato, atestar a impossibilidade de realizar
licitação:
Cuidado ainda maior deve ter o gestor quando se valer
da regra contida
no § 4º do mesmo art. 57 da Lei nº 8.666/93,
5
que prevê, em caráter excepcional, devidamente justificado e
mediante autorização da autoridade superior, que o seu prazo
poderá ser prorrogado em até mais doze meses. Essa
prorrogação excepcional somente pode ser utilizada se
houver argumentos que justifiquem a impossibilidade de
ser realizada a licitação. Não se trata de decisão que
envolva apenas argumentos relacionados à vantajosidade
da manutenção do contrato. A decisão de prorrogar
excepcionalmente o contrato com fundamento no art. 57,
§ 4º, deve justificar-se à luz da necessidade de o poder
público não poder permanecer sem a prestação do serviço
e de não ter podido realizar a licitação em razão de fatores
estranhos à sua vontade.
Nesse mesmo sentido, Ronny Charles Lopes de Torres (2018) ao
comentar o § 4º do art. 57 da Lei nº 8.666/93:
O tratamento excepcional indicado pelo dispositivo
denota que tal atitude necessita ser indispensável à
continuidade do serviço ou atendimento do interesse público,
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motivo pelo qual a autoridade competente para justificativa e
alteração deve ter bastante cuidado em sua decisão de
prorrogação extraordinária.
O caráter de excepcionalidade que justifica a
prorrogação extraordinária deve resultar de evento grave e
imprevisível, para o qual não tenha contribuído nenhuma das
partes contratantes. Ademais, deve-se respeitar o
procedimento estipulado pelo legislador, que exige
justificativa técnica e autorização da autoridade superior, com
manutenção das mesmas condições estabelecidas no
contrato original.
Existem diversas decisões da Corte de Contas da União nesse mesmo
sentido, valendo citar as seguintes:
Deve constar, do processo correspondente, justificativa
fundamentada e com a devida autorização superior, quando
ocorrer a hipótese prevista no § 4º do art. 57, relativamente
aos contratos de prestação de serviços de forma continuada,
nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993,
conforme disposto no mesmo parágrafo. (Acórdão 1140/2002
- Plenário)
Adote as medidas necessárias a fim de evitar a
prorrogação de contratos de prestação de serviços contínuos,
com amparo no art. 57, § 4°, da Lei nº 8.666/1993, quando já
transcorridos 60 (sessenta) meses, por ser esse dispositivo de
aplicação apenas em casos excepcionais. (Acórdão 552/2008
- Plenário)
Assim, soma-se aos requisitos estabelecidos para a prorrogação
ordinária, os seguintes:
11) Esteja demonstrada a impossibilidade de realizar
licitação (excepcionalidade da prorrogação);
12) A prorrogação excepcional só se estende por mais
doze meses;
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3.1. Esteja demonstrada a impossibilidade
(excepcionalidade da prorrogação).

de

realizar

licitação

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Como esclarece Lucas Rocha Furtado (2007), a prorrogação excepcional
somente pode ocorrer se existirem argumentos que justifiquem a impossibilidade
de realizar a licitação. Em razão do caráter excepcional da prorrogação, é necessário
ser cabalmente demonstrado à necessidade do poder público permanecer sem a
prestação do serviço e de não ter podido efetivar a licitação em razão de fatores
estranhos à sua vontade.
Sobre este ponto, Ronny Charles Lopes de Torres (2018) assevera a
prorrogação extraordinária somente se justifica se resultar de evento grave e
imprevisível, para o qual não tenha contribuído nenhuma das partes contratantes,
devendo ser conjugado a justificativa técnica. No mesmo sentido o TCU, para quem
o caráter de excepcionalidade que justifica esta prorrogação extraordinária deve
resultar de evento grave e imprevisível, para o qual não tenha contribuído nenhuma
das partes contratantes (v. TCU, Decisão 126/2002, 1ª Câmara).
5

Sem maiores embargos na doutrina e jurisprudência, a prorrogação
excepcional não pode receber o mesmo tratamento, em relação a justificativa,
enquanto requisito para sua implementação, dado a prorrogação ordinária. Embora
a jurisprudência do TCU assevere que a justificativa para prorrogação
extraordinária deva resultar de evento GRAVE e IMPREVISÍVEL, para o qual não
tenha contribuído nenhuma das partes contratantes (TCU - Decisão 126/2002, 1ª
Câmara), o que se deve compreender do § 4º, do artigo 57, da Lei nº 8666/1993 é
que a justificativa deve se fundamentar também em situação excepcional,
resultando de imprevistos que impossibilitaram a realização da licitação e
contratação em seu tempo razoavelmente adequado. É importante registrar o fato
imprevisto não pode decorrer da desídia da contratante ou da contratada.
3.2. A prorrogação excepcional só se estende por mais doze meses.
A fim de evitar prejuízos ao Poder Público com a interrupção do serviço
de natureza continuada, ao passo em que não seria razoável penalizar a
Administração pelo atraso na conclusão do procedimento licitatório, fica
evidenciado o caráter excepcional da prorrogação, que deve ser limitada ao prazo
de 12 meses, conforme disposto expressamente no § 4º, do artigo 57, da Lei nº
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8666/1993, para que dentro desse período seja concluído o procedimento e
iniciado o novo contrato, caso se faça ainda necessário.
4. Considerações finais.
O presente artigo teve por objetivo apresentar, de modo sistematizado,
os requisitos necessários ao procedimento de prorrogação de contratos
administrativos cujo objeto trate de serviço de natureza continuada. Estabeleceuse, na oportunidade, uma distinção entre as prorrogações ordinária, com
fundamento no artigo 57, II c/c §2°, e a extraordinária, com espeque no artigo 57, II
c/c § 4º, todos da Lei n.º 8.666/93, observando-se uma maior exigência em relação
a este último, considerando sua natureza excepcional.
Concluí-se, portanto, a necessidade de serem preenchidos todos os
requisitos destacados ao longo deste artigo, instruindo-se o procedimento
administrativo com a documentação comprobatória respectiva, sem a qual não
poderá ser efetivada a prorrogação pretendida, seja ela ordinária ou extraordinária,
caso em que deverá ser respeitado o prazo de vigência anteriormente firmado.
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Resumo: O presente artigo tem por objeto de estudo a motivação da dispensa do
empregado público em sua vertente jurisprudencial. Seu objetivo principal é
verificar a necessidade ou não de haver a devida motivação do ato de dispensa do
empregado, ou seja, regido pela CLT, apesar de ele não ser detentor da estabilidade
de emprego prevista no art. 41 da Constituição Federal.
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Sumário: Introdução. 1 A Contratação de Empregados Públicos. 2 A Necessidade
de Motivação da dispensa do Empregado Público. Considerações Finais.
Referências.

Introdução:
A necessidade ou não de motivação da dispensa do empregado público das
sociedades de economia mista e das empresas públicas é um tema muito recorrente
nos tribunais brasileiros. Isso ocorre em virtude do artigo 173, § 1º, inciso II, da
Constituição Federal, que dispõe que os direitos e as obrigações da relação de
trabalho dos empregados públicos serão regulados por normas trabalhistas, nos
seguintes termos:
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.
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiárias que explorem atividade econômica de produção
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ou comercialização de bens ou de prestação de serviços,
dispondo sobre:
(...)
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas
privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis,
comerciais, trabalhistas e tributários;
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(BRASIL, 1988)
Em um posicionamento adotado pelo STF em 2013, quando julgou o Recurso
Extraordinário nº 589998, o Relator Ricardo Lewandowski entendeu ser
imprescindível a motivação para a dispensa de empregados de empresas estatais e
sociedades de economia mista, tanto da União quanto dos estados, municípios e
do Distrito Federal, trazendo enorme controvérsia sobre o tema.
Houve uma alteração do entendimento que vinha sendo adotado à época
5
nos tribunais, aumentando a discussão
e controvérsias judiciais quanto ao tema, o
que justifica o estudo em questão.
Diante disso, a problemática do estudo do tema está na análise da
necessidade de motivação da dispensa do empregado público como forma de
evitar arbitrariedades no ato de sua dispensa, já que é a parte hipossuficiente na
relação de emprego e não é detentor da estabilidade de emprego prevista no art.
41 da Constituição Federal porque contratado pelo regime da CLT.
Importante enfatizar que não pretende esse artigo esgotar o estudo sobre o
tema, faz-se, aqui, somente uma análise da discussão sobre essa matéria, trazendo
os entendimentos que foram adotados pelos Tribunais Superiores quanto ao
assunto em questão.

1 A Contratação de Empregados Públicos
Para o ingresso nos quadros das empresas públicas e sociedades de
economia mista há a exigência de prestação de concurso público, como condição
de validade para a contratação. O art. 37 da CF, em seu inciso II, veda a contratação
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de funcionários por parte da Administração, seja ela Direita ou Indireta, sem a
existência de um concurso de provas ou de provas e títulos, quando determina que:
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração;
(BRASIL, 1988)
Ocorre que, diferentemente do servidor público, que possui vínculo
estatutário com a Administração regido pela Lei 8.112, de 1990, que dispõe sobre
o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais, o empregado público possui um vínculo contratual,
sob a regência da CLT.
Dessa maneira, ainda que contratado mediante aprovação em concurso
público, o empregado das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas
estabelece com a Administração um vínculo empregatício mediante a regência das
Leis Trabalhistas, aplicando sobre eles os ditames da Consolidação das Leis do
Trabalho.
A diferença principal entre o empregado celetista e o servidor público regido
por regime estatutário é que aquele é garantido com a indenização fundiária, e este
com a estabilidade. Portanto, já está pacificado o entendimento de que o
empregado da empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que
contratado mediante concurso público, não goza da estabilidade prevista no artigo
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41 da CF/88, não havendo mais, na esfera trabalhista, controvérsias ao tema neste
sentido.
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A grande discussão diz respeito à sua demissão, tendo em vista que se para
ingressar na Administração Pública se faz imprescindível a prestação de concurso
público, em respeito ao art. 37 da CF, quando da demissão do empregado público,
não poderia ser diferente, devendo haver respeito, da mesma forma, por parte dos
entes públicos, aos mesmos princípios constitucionais, devendo haver um controle
da atuação da Administração nesse sentido, conforme Rafael Oliveira (2016).

2 A Motivação da Dispensa do Empregado Público
Apesar de na Constituição não constar expressamente da necessidade de
motivação dos atos administrativos tomados pela Administração Pública, a
Lei 9.784 de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, expõe a necessidade de motivação, em seu art.2º.
5 em tal artigo, o capitulo XII de tal legislação trata
Não obstante o que exposto
exclusivamente da motivação no âmbito da Administração, esclarecendo, em seu
art. 50º, as hipóteses em que o ato administrativo deve ser motivado.

Pela simples análise das hipóteses previstas nesse artigo, percebemos que a
dispensa do empregado público é uma das situações nas quais deve o
administrador motivar o seu ato decisório, conforme inciso I de tal comando legal in
verbis:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados,
com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
(BRASIL, 1999)
Ora, o ato de dispensa de um empregado afeta direitos e interesses do
funcionário público celetista demitido, restando evidente a necessidade de

371
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 914 de 13/07/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

motivação dos atos administrativos que determinem a dispensa desses
empregados.
Ocorre que não foi esse o posicionamento que prevaleceu por muito tempo
na jurisprudência trabalhista, segundo Ricardo Simão (2009). Por serem as Empresas
Públicas e as Sociedades de Economia Mista pessoas jurídicas de Direito privado,
prevalecia o entendimento de que a demissão de seu empregado, mesmo que
contratado via concurso público, era um direito potestativo do administrador, ora
empregador, não havendo que se falar em motivação de sua demissão.
Conforme explica Artur Viana (2014), o próprio TST coadunava com tal
entendimento, entendendo que não seria necessário motivar o ato de dispensa do
empregado público, conforme exarado na Orientação Jurisprudencial nº 247 da
SDI-1 desse Tribunal Superior do Trabalho:
247. SERVIDOR PÚBLICO. CELETISTA CONCURSADO.
DESPEDIDA IMOTIVADA. EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE
DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE
I - A despedida de empregados de empresa pública e de
sociedade de economia mista, mesmo admitidos por
concurso público, independe de ato motivado para sua
validade;
II - A validade do ato de despedida do empregado da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está
condicionada à motivação, por gozar a empresa do mesmo
tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à
imunidade tributária e à execução por precatório, além das
prerrogativas de foro, prazos e custas processuais.
(BRASIL, 2007)
Em sua redação original, como explica tal autor, não se fazia ressalva à
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), como pode ser verificado no item
II da atual redação acima exposta. Ela apenas mencionava que era possível a
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dispensa imotivada dos empregados de empresas públicas e sociedades de
economia mista, restringindo sua redação a essas duas entidades.
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Com o julgamento do RE 220.906-9-DF pelo STF em 2002, a ECT foi
equiparada à Fazenda Pública, sendo declarada a impenhorabilidade de seus bens,
sua imunidade tributária, suas prerrogativas de foro, prazos e custas processuais,
bem como a sua sujeição ao regime de precatórios do artigo 100 da CF,
confirmando seu caráter de prestadora de serviços públicos e a necessidade de
motivar as dispensas de seus empregados.
Porém, mesmo equiparada à Fazenda Pública, a ECT continuou a não motivar
os atos administrativos que tomava em virtude da redação antiga da OJ 247, como
exposto por Artur Viana (2014), fazendo surgir inúmeras decisões judiciais
contrárias à jurisprudência do TST que entendiam pela necessidade de motivação
por parte dessa instituição. Foi então que o Pleno do TST, seguindo essa linha de
entendimento adotado pelo STF, publicou a Resolução 143 de 2007, dando nova
redação à Orientação Jurisprudencial nº 247 da SDI- 1 do TST, tendo como redação
atual aquela exposta supra, pela
5 qual finalizou a discussão quanto à Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).
Assim, excluindo-se os casos em que a ECT estava envolvida, o entendimento
que se prevalecia era o de que não se fazia necessária a motivação do ato de
dispensa dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia
mista.
O próprio STF adotava esse mesmo entendimento, conforme acórdão
proferido em sede de agravo regimental em agravo de instrumento nº AI 465.780AgR (BRASIL, 2004)
EMENTA:
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
EMPREGADO. ESTABILIDADE. A decisão agravada está em
conformidade com entendimento firmado por ambas as
Turmas desta Corte, no sentido de que não se aplica a
empregado de sociedade de economia mista, regido pela CLT,
o disposto no art. 41 da Constituição federal, o qual somente
disciplina a estabilidade dos servidores públicos civis.
Ademais, não há ofensa aos princípios de direito
administrativo previstos no art. 37 da Carta Magna, porquanto
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a pretendida estabilidade não encontra respaldo na legislação
pertinente, em face do art. 173, § 1º, da Constituição, que
estabelece que os empregados de sociedade de economia
mista estão sujeitos ao regime jurídico próprio das empresas
privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas. Agravo
regimental a que se nega provimento.
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(BRASIL, 2004)
Estando aparentemente pacificado tal entendimento, o STF, acionado pelo
recurso interposto pela própria Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos contra
Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, segundo Augusto Fontenele (2013),
alterou seu entendimento anteriormente adotado, reconhecendo a necessidade de
motivação da dispensa unilateral do empregado público inclusive para as empresas
públicas e sociedades de economia mista nos seguintes termos:
EMENTA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS
EMPREGADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALEMENTE PROVIDO.
I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade
prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período
anterior ao advento da EC nº 19/1998. Precedentes.
II - Em atenção, no entanto, aos princípios da
impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por
concurso público, a dispensa do empregado de empresas
públicas e sociedades de economia mista que prestam
serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se,
assim, que tais princípios, observados no momento
daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião
da dispensa.
III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a
resguardar o empregado de uma possível quebra do
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postulado da impessoalidade por parte do agente estatal
investido do poder de demitir.
IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para
afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se,
entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do
contrato de trabalho.
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(BRASIL, 2013, grifos meus)
Pela decisão, o novo entendimento adotado foi no sentido da necessidade
de haver respeito aos princípios da Administração Pública por ocasião da dispensa,
principalmente porque em sua admissão se faz necessário o preenchimento de
requisitos como a investidura em concurso público. Continuou-se o entendimento
de que aos empregados púbicos não se incide a estabilidade constitucional do art.
41 da CF, mas exige-se a motivação da rescisão unilateral do contrato de trabalho,
nos termos do item IV da referida ementa, visando unicamente proteger o
empregado de arbitrariedades por parte da Administração.
5

O Acórdão proferido foi um divisor de águas para toda a jurisprudência
trabalhista, que passou a adequar seu entendimento ao novo posicionamento
enfrentado pelo STF.
O tema acabou sendo tão debatido, mesmo após as claras e cristalinas
decisões proferidas pelo STF e TST, que os próprios TRTs também tiveram que
pacificar sua jurisprudência por meio de súmulas para dirimir a questão.
O TRT da 3ª Região (Minas Gerais), por exemplo, foi provocado pela MGS –
Minas Gerais Administração e Serviços - a uniformizar a jurisprudência desse
tribunal quanto à motivação do ato administrativo de dispensa do empregado
público, em virtude dessa empresa pública estar sendo suscitada como ré em
diversos processos nessa especializada por ter realizado demissões de empregados
públicos sem a correspondente motivação. Esse tribunal, portanto, com o intuito de
elucidar o tema, ditou a súmula 57, que dispõe que:
EMPREGADO PÚBLICO DA MGS. EMPRESA INTEGRANTE
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS. DISPENSA.
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I - É obrigatória a motivação do ato de dispensa de
empregado público da MGS, observado o devido
procedimento administrativo.
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II - Incumbe à MGS o ônus de provar os motivos alegados
para a dispensa, inclusive a extinção de posto de trabalho e a
impossibilidade de recolocação profissional, sob pena de
nulidade do ato administrativo.
(MINAS GERAIS, 2016)
Nesse sentido, restou evidente a necessidade de motivação dos atos
administrativos, principalmente aqueles que decidem pela demissão do empregado
público.
Ocorre que em recente julgado, proferido em 10.10.2018, o STF revisou o seu
posicionamento anterior e, ao julgar os embargos de declaração no RE 589998/PI,
assentou que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ETC) deve, de forma
obrigatória, motivar a demissão de seus empregados, sem estender, contudo, tal
obrigatoriedade às demais empresas públicas e às sociedades de economia mista.
De acordo com o Ministro Luís Roberto Barroso, no caso do RE 589998, a
primeira tese fixada foi genérica, expandindo a motivação da dispensa dos
empregados públicos tanto para a União, quanto para os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios. Essa abrangência da tese acabou por ensejar diversos
questionamentos das mais diversas estatais que estariam sendo afetadas por essa
decisão.
Assim, no julgamento dos referidos embargos, os magistrados restringiram
a o entendimento anteriormente firmado aos Correios e aprovaram a seguinte tese,
conforme ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DE
EMPREGADOS DA ECT. ESCLARECIMENTOS ACERCA DO
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ALCANCE DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA AOS
ELEMENTOS DO CASO CONCRETO EXAMINADO.
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1. No julgamento do RE 589998, realizado sob o regime
da repercussão geral, esta Corte estabeleceu que a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever de
motivar os atos de dispensa sem justa causa de seus
empregados. Não houve, todavia, a fixação expressa da tese
jurídica extraída do caso, o que justifica o cabimento dos
embargos.
(...)
3. A questão constitucional versada no presente recurso
envolvia a ECT, empresa prestadora de serviço público em
regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária
recíproca e paga suas dívidas mediante precatório. Logo, a
tese de julgamento deve estar adstrita a esta hipótese.
5

5. Embargos de declaração providos em parte para
fixar a seguinte tese de julgamento: A Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de
motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados.
(BRASIL, 2018, grifos meus)
Vale ainda esclarecer que, no presente julgado, os Ministros ainda
enfatizaram que NÃO é necessário processo administrativo para a demissão dos
seus empregados. Segundo tal decisão, deve apenas ser formalizada uma
justificativa que possibilite ao empregado, caso entenda necessário, contestar a
dispensa. Veja:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DE
EMPREGADOS DA ECT. ESCLARECIMENTOS ACERCA DO
ALCANCE DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA AOS
ELEMENTOS DO CASO CONCRETO EXAMINADO.
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(...)
4. A fim de conciliar a natureza privada dos vínculos
trabalhistas com o regime essencialmente público
reconhecido à ECT, não é possível impor-lhe nada além da
exposição, por escrito, dos motivos ensejadores da
dispensa sem justa causa. Não se pode exigir, em especial,
instauração de processo administrativo ou a abertura de
prévio contraditório.
(BRASIL, 2018, grifos meus)
Logo, com base no entendimento atual do STF, a necessidade de motivação
da dispensa do empregado público se restringe à ECT que, ainda, não precisa
realizar processo administrativo para a demissão de seus empregados, bastando
que faça uma exposição dos motivos que ensejaram a dispensa.
Considerações Finais
Os empregados públicos contratados pelas sociedades de economia mista
ou empresas públicas, apesar de concursados, não gozam da estabilidade de
emprego garantida aos funcionários públicos regidos pelo regime estatutário, no
art. 41 da CF/88. Por estarem submetidos ao regime celetista, torna-se uma
faculdade do empregador a dispensa do empregado, ainda que sem justa causa.
Durante vários anos prevaleceu a jurisprudência no sentido de que, apesar
de empregados privados, em respeito aos princípios da impessoalidade e isonomia,
que regem a admissão por concurso público, em caso de dispensa, a demissão deve
ser motivada, assegurando-se que tais princípios, já que observados no momento
da admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa.
Assim, entendia-se que devia haver motivação do ato de demissão do
empregado público das empresas públicas e das sociedades de economia mista
prestadoras de serviço público.
Porém, em recente posicionamento, o STF alterou sua jurisprudência e
consolidou que a necessidade de motivação da dispensa do empregado público se
restringe à ECT, não sendo extensível às outras estatais. Entendeu, ainda, que não
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há como exigir de tal empresa pública que realize processo administrativo para a
demissão de seus empregados, sendo suficiente a exposição dos motivos que
ensejaram a dispensa.
Logo, pelo entendimento jurisprudencial atual, não há que se falar em
motivação da dispensa do empregado público das sociedades de economia mista
e empresas públicas, senão quando relacionadas a discussões quanto à ECT.
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Vale esclarecer que por se tratar de um posicionamento recente e de uma
reviravolta jurisprudencial, não há como afirmar, de imediato, como será a
repercussão do tema e como os Tribunais Trabalhistas procederão, diante das mais
diversas decisões proferidas aplicando o entendimento anterior quanto à
necessidade de motivação, inclusive com súmulas nos tribunais regionais.
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo, através da análise doutrinária e
bibliográfica sobre a invasão do Iraque observar as opressões realizadas pelas
corporações e pelos soldados estadunidenses ao povo iraquiano. Assim como
efetuar uma análise doutrinária e bibliográfica da criminologia feminista para
compreender a vulnerabilidade do gênero feminino frente uma sociedade patriarcal
através de uma breve análise do histórico das opressões sofridas pela mulher. No
mais, desde os primórdios da humanidade, a mulher é colocada, na sociedade, no
papel de coadjuvante, e não de protagonista, como ocorre com o homem, devendo
manter-se submissa e invisível em relação ao gênero masculino. Outrossim, é viável
perceber o embate travado pelo neoliberalismo e os sujeitos de direitos que
acabam sendo inferiorizados e diminuídos frente um sistema que se preocupa
essencialmente com o poder econômico. Assim, a pesquisa buscou constatar a
dominação da mulher e do povo iraquiano frente um poder exacerbado exercido
tanto pelo gênero masculino frente uma sociedade patriarcal, quanto por um
sistema neoliberal apenas preocupado com o bom andamento do comércio.
Palavras-chave: Mulher. Patriarcado. Iraque. Sistema neoliberal. Dominação.
Abstract:The objective of this article is to examine the oppression of US
corporations and soldiers against the Iraqi people through the doctrinaire and
bibliographical analysis of the invasion of Iraq. As well as carrying out a doctrinal
and bibliographical analysis of feminist criminology in order to understand the
vulnerability of the feminine gender to a patriarchal society through a brief analysis
of the history of the oppressions suffered by women. Since the beginning of
mankind, women have been placed in society in the role of coadjuvant, not as
protagonists, as men do, and must remain submissive and invisible to the male
gender. Moreover, it is feasible to perceive the clash between neoliberalism and the
subjects of rights that end up being inferiorized and diminished before a system
that is essentially concerned with economic power. Thus, the research sought to
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verify the domination of the women and the Iraqi people in the face of an
exacerbated power exercised by both the male gender in front of a patriarchal
society and by a neoliberal system only concerned with the good progress of
commerce.
Keywords: Woman. Patriarchy. Iraq. Neoliberal system. Domination.
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SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. AS OPRESSÕES VIVIDAS POR INDIVÍDUOS
SUBALTERNIZADOS PELO SISTEMA NEOLIBERAL FRENTE A INVASÃO NO IRAQUE.
3. A VULNERABILIDADE E A SUBORDINAÇÃO DA MULHER FRENTE UMA
SOCIEDADE PATRIARCAL. 4. A DOMINAÇÃO DA MULHER E DO POVO IRAQUIANO:
UMA ANÁLISE DO PODER EXACERBADO. 5. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO
A presente pesquisa visa analisar a temática envolvendo as opressões
vividas por indivíduos subalternizados
pelo sistema neoliberal frente a invasão
5
ocorrida no Iraque em 2003, assim como a vulnerabilidade e a subordinação da
mulher frente uma sociedade patriarcal. E, assim, entender a dominação da mulher
e do povo iraquiano frente o poder exacerbado imposto tanto pelas coligações que
invadiram o Iraque, quanto pela sociedade patriarcal no qual vivemos.
Outrossim, desde os primórdios da humanidade, a mulher é colocada,
diante de uma sociedade patriarcal, no papel de coadjuvante, e não de
protagonista, como ocorre com o homem, devendo manter-se mera acompanhante
do gênero masculino. O gênero feminino, aquele que possui o estigma de mãe,
responsável pelos ócios do lar e esposa devota ao marido, segue com esse
estereótipo, perpetuando a submissão ao patriarcado.
Além do mais, sempre foi muito forte a invocação para que o gênero
feminino reforçasse a capacidade de se sentir tímido e inseguro nas relações
interpessoais. Ou seja, a mulher deveria se retrair, permanecer amedrontada diante
de qualquer homem, demonstrando sua submissão e seu papel como subalterna
ao gênero masculino, enaltecendo ainda mais o papel de vulnerável.
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No mais, a invasão do Iraque ocorreu no ano de 2003, indicada com o
nome de "Operação Liberdade do Iraque" pelos Estados Unidos, e aconteceu no
contexto da Guerra Global contra o Terrorismo. Ademais, o objetivo dessa operação
foi o de derrubar o regime proposto pelo terrorista Saddam Hussein, havendo uma
“americanização” no país de tradição muçulmana, principalmente no que toca o
comércio e as relações de mercado.
Ademais, a invasão do Iraque foi um dos pontos centrais para análise da
subordinação do povo iraquiano frente as grandes corporações que tomaram o
poderio econômico do país. Isto posto, a transformação neoliberal da economia
colocou o Iraque aos pés das instituições financeiras internacionais e corporações
transnacionais.
Em suma, é indubitável que a mulher e a população iraquiana sejam
entendidos como subalternos, invisíveis e submissos frente uma sociedade
patriarcal e um sistema neoliberal. Assim, o intento principal proposto tanto pelos
países responsáveis pela invasão iraquiana, quanto por uma sociedade machista é
de submissão e invisibilidade do povo através de uma dominação exacerbada.
2 AS OPRESSÕES VIVIDAS POR INDIVÍDUOS SUBALTERNIZADOS PELO
SISTEMA NEOLIBERAL FRENTE A INVASÃO NO IRAQUE
Analisando o decorrer da história, é possível vislumbrar o embate travado
pelo neoliberalismo e os sujeitos de direitos que acabam sendo inferiorizados e
diminuídos frente um sistema que se preocupa essencialmente com o poder
econômico. Os grandes empresários, juntamente com o governo de países com
amplo poder econômico, tendem a se preocupar com a economia do país, em
detrimento das questões humanitárias tão latentes e necessárias.
A invasão do Iraque ocorreu no ano de 2003, apresentada com o nome de
"Operação Liberdade do Iraque" pelos Estados Unidos, e aconteceu no contexto
da Guerra Global contra o Terrorismo. No mais, o objetivo da operação foi o de
derrubar o regime imposto pelo terrorista Saddam Hussein, havendo uma
“americanização” no país de tradição muçulmana.
Outrossim, podemos exemplificar a invasão do Iraque como um dos pontos
centrais para análise da subordinação do povo iraquiano frente as grandes
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corporações que tomaram o poderio econômico do país. A transformação
neoliberal da economia colocou o Iraque aos pés das instituições financeiras
internacionais e corporações transnacionais. A produção dos produtores locais foi
terminada, e incontáveis fábricas e fazendas foram forçadas a sair do negócio, além
da criação de uma economia corrupta que deixou os sistemas de saúde e educação
dizimados. [1]
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Assim, a exclusão de determinados sujeitos pelo neoliberalismo no decorrer
da história evidencia que diante da emancipação do econômico, há por correlato o
endurecimento do poder. Ademais, esse endurecimento do poder se iguala a um
interesse egoísta que determina, pois, o desenvolvimento de uma sociedade
calcada na economia. [2]
No mais, importante frisar as inúmeras agressões e subjugações físicas dos
indivíduos frente os soldados americanos. Esses delitos incluem abuso dos direitos
humanos e crimes de guerra, ou seja, morte e torturas de iraquianos, evidenciando
a dominação do povo iraquiano frente os seus invasores. [3]
5

A vulnerabilidade, de acordo com Eugenio Raúl Zaffaroni, pode ser
classificada como (1) a posição do estado de vulnerabilidade e (2) o esforço pessoal
para a vulnerabilidade. A primeira ideia é predominantemente social e entendida
como o grau de risco ou perigo que o sujeito corre ao pertencer a uma classe, grupo
ou estrato social, enquanto que o segundo entendimento é predominantemente
individual e consiste no grau de perigo ou risco em que a pessoa se coloca em razão
de um comportamento particular.[4]
Destarte, é possível analisar a condição de vulnerabilidade do povo iraquiano
frente as grandes corporações, assim como aos soldados, responsáveis pela
sujeição dos indivíduos do país invadido. A subalternidade é vista de forma explícita
uma vez que corporações de países representantes da coligação responsável pela
invasão do Iraque possuem benefícios frente os produtores locais, privilegiando o
bom andamento da economia em detrimento das condições humanitárias básicas.
No mais, quando um importador de carne australiano é questionado sobre
seu comércio, ele menciona que independentemente da guerra no Iraque ser ilegal
ou não, seu trabalho era melhorar o acesso ao cordeiro halal barato. [5] Nessa
perspectiva, entende-se que a prioridade é o mercado, o benefício próprio, não
abarcando a ideia da legalidade ou não da guerra iraquiana.
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Isto posto, é possível vislumbrar um latente individualismo, principalmente
visto na tradição ocidental, ou seja, nos países que invadiram o Iraque e tomaram a
administração do mercado para si. Assim, o individualismo acentua o primado das
relações do homem com as coisas, em detrimento de uma relação do homem com
o homem, buscando cada vez mais um benefício econômico. [6]
Por conseguinte, o interesse egoísta é a base da troca, e determina, pois, o
desenvolvimento de uma sociedade calcada na economia. Esse egoísmo presente
em uma sociedade que preza o econômico, como, por exemplo, o sistema
neoliberal, utiliza a natureza como um objeto no sentido forte do termo, com ela
ficando explorável à vontade do homem. [7] Dessa maneira, realça Walter Benjamin
que:

O domínio do homem sobre o mundo graças à
técnica não leva necessariamente à emancipação do
proletariado. O que a experiência está mostrando é
que a exploração da natureza e a exploração do
trabalhador andam juntas e se potenciam
exponencialmente. [8]
Assim, a escassez de água é descrita por funcionários do governo iraquiano
como o pior desde o início da civilização do Iraque, além da baixa produção de
alimentos agrícolas. O número de mortes por água contaminada, por serviços de
saúde inadequados e a falta de acesso a comida é com certeza maior que o número
de morte causadas diretamente por conflitos militares na invasão/ocupação e
subsequente guerra civil. [9]
No mais, parafraseando Walter Benjamin, o progresso é infernal porque
frivoliza o sofrimento humano. Consequentemente, o dogmatismo progressista
acaba se apresentando sob a forma de um desenvolvimento incontinente,
irresistível, imbatível. Ou seja, não há maneira de deter o progresso. [10]
Evidencia-se, igualmente, que a “americanização” do povo iraquiano acaba
por buscar uma invisibilidade dos indivíduos, através de uma coerção pela
uniformidade. Um professor de inglês do Reino Unido diz estar ensinando inglês
aos iraquianos por ser a língua oficial do óleo e do gás. Ele descreve sua função
como professor puramente em ideias humanitárias quando questionado, e não
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passa por sua cabeça que ele estava doutrinando o intelecto de nenhum indivíduo,
ou fazendo parte de uma estratégia maior imposta pelos países responsáveis pela
invasão do Iraque.[11]
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Nessa perspectiva, é possível perceber a utilização da língua inglesa como
uma espécie de mecanismo para provocar a uniformidade do povo iraquiano, para
que haja o rompimento da utilização da língua mãe do país, e o ajustamento de
uma única língua pensando apenas no benefício dos invasores. Assim, fica evidente
a tentativa de “americanização” dos iraquianos em prol do bom andamento das
questões econômicas buscadas pelas coligações.
Em suma, o intento principal proposto pelos países responsáveis pelo
sistema neoliberal é de submissão e invisibilidade do povo iraquiano, além da
tentativa de uniformidade para que o país muçulmano se enquadre nos ditames
dos países pertencentes as coligações. Assim, a autonomia e a particularidade dos
indivíduos acabam sendo reduzidas em prol de um sistema baseado na livre
economia e nas conquistas das grandes corporações que invadiram o Iraque.
5

3 A VULNERABILIDADE E A SUBORDINAÇÃO DA MULHER FRENTE UMA
SOCIEDADE PATRIARCAL
Analisando o decorrer da história, é possível vislumbrar o embate travado
pela mulher por querer se libertar de uma sociedade que a oprime e a estereotipa
como mãe e dona de casa, responsável por manter a ordem e a organização da
família. Em diversos momentos ímpares da história, a mulher tenta manifestar sua
necessidade de ser vista como equânime ao gênero masculino, podendo ter voz e
visão em uma sociedade patriarcal.
A exclusão do gênero feminino da construção dos registros durante a
história reforça a aceitação da ideologia patriarcal, consequência dos mais de 2.500
anos em que as mulheres estiveram privadas de voz e conhecimento. Assim, o
patriarcado pode ser entendido como uma maneira de organização social aderente
apenas à metade masculina da espécie humana, caracterizado pela dominância dos
homens e a subordinação das mulheres, que ocorre através do controle do homem
sobre os interesses e perspectivas do mundo.[12]
A mulher, desde os primórdios do surgimento da humanidade, sempre foi
subordinada ao homem, pois, já na época da Pré-História, no período Neolítico,
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quando acontece o surgimento da agricultura e, consequentemente, da
sedentarização dos seres humanos, a mulher acaba exercendo os trabalhos
domésticos, porque só eles eram conciliáveis com os encargos da maternidade. Na
Grécia, a mulher ocupava uma posição semelhante à do escravo, tendo, novamente,
como função primordial, a reprodução da espécie humana, bem como a produção
daquilo que era ligado à subsistência dos sujeitos, como, por exemplo, a
alimentação através da agricultura.[13]
Ademais, é importante destacar que, na Idade Média, houve um marco
importante para o retrocesso da visão da mulher em sociedade, o Malleus
Maleficarum, conhecido como Martelo das Feiticeiras. A obra, amplamente
conhecida por ser um manual de caça às bruxas, que recorria aos textos do Antigo
Testamento, da Antiguidade Clássica e de demais autores medievais para
comprovar a inferioridade feminina, traz à tona formas cruéis de tortura, ensinando
como martirizar mulheres que eram vistas como bruxas.[14] No mais, Soraia da
Rosa Mendes destaca:

Embora o Martelo das Feiticeiras tenha tido seus
antecessores, é nesse texto que se estabelece uma
relação direta entre a feitiçaria e a mulher a partir de
textos do Antigo Testamento, dos textos da
Antiguidade Clássica e de autores medievais. Nele
constam afirmações relativas à perversidade, à malícia,
à fraqueza física e mental, à pouca fé das mulheres e,
até mesmo, à classe de homens que seriam imunes aos
seus feitiços.[15]
Assim, como já explicitado, a mulher, durante seu convívio social, foi
encarregada dos trabalhos domésticos, pois só eles eram conciliáveis com os
encargos da maternidade, encerrando-a na repetição e na iminência da rotina. Essas
atribuições se reproduzem dia após dia, da mesma maneira, perpetuando a rotina
de conciliação da maternidade com o papel de mãe através dos séculos, apesar de
a gestação ser um trabalho cansativo que não traz efetivamente nenhum benefício
individual à mulher, exigindo dela, no entanto, numerosos sacrifícios.[16]
A supremacia masculina se encontra em todas as classes sociais de uma
sociedade e, mesmo que uma mulher assuma uma posição superior à de um
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homem, ela não será eximida de se sujeitar ao julgamento de outro homem – seja
ele pai ou companheiro, por exemplo. A mulher, apesar de estar encontrando cada
dia mais autonomia perante a questão de gênero, ainda segue sendo estereotipada
até os dias atuais como mãe e responsável pelo bom andamento das atividades que
ocorrem no lar, de acordo com o entendimento de uma sociedade patriarcal, não
podendo se ausentar por completo dessas questões, que são essencialmente
suas.[17] Assim sendo, Simone de Beauvoir realça:
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O privilégio econômico detido pelos homens, seu
valor social, o prestígio do casamento, a utilidade de
um apoio masculino, tudo impele as mulheres a
desejarem ardorosamente agradar aos homens. Em
conjunto, elas ainda se encontram em situação de
vassalas. Disso decorre que a mulher se conhece e se
escolhe, não tal como existe para si, mas tal qual o
homem a define. Cumpre-nos, portanto descrevê-la
primeiramente como os homens a sonham, desde que
seu ser-para-os-homens
é um dos elementos
5
essenciais de sua condição concreta.[18]
Em diversos países pouco desenvolvidos economicamente, mulheres são
comercializadas e exploradas sexualmente. Essa comercialização inclui a
prostituição infantil, o tráfico e venda de crianças para outros países devido a
questões sexuais e a pornografia. Assim, o gênero feminino é especialmente
vulnerável para esse tipo de comércio, pois em muitas sociedades as mulheres são
vistas como proprietárias dos homens – sejam eles familiares ou maridos. [19]
No mais, outra questão importante de ser mencionada acerca da
vulnerabilidade feminina, é a mutilação genital. Essa mutilação genital deve ser
entendida como um procedimento que envolve parte ou total remoção da genitália
feminina externa, ou o prejuízo de órgãos femininos, e ocorre, normalmente em
meninas entre quatro e catorze anos. [20]
A razão para a existência da mutilação genital depende do contexto cultural
e religioso, mas as razões mais comuns incluem um rito de passagem entre a fase
da infância para a fase adulta, com a crença de que meninas precisam ser salvas da
libido, devendo preservar sua fidelidade e purificação até o casamento. Essa prática
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ocorre principalmente na Somália, Djibouti, Sudão, Egito, Etiópia, Quênia, Nigéria e
Mali, no qual mais de oitenta por cento das mulheres sofreram da prática de
mutilação genital. [21]
Por conseguinte, a condição de ser mulher pode ser vista como um
resultado do conjunto articulado de uma civilização, que elabora o que se qualifica
e, de forma ainda mais insultuosa, como deve se expressar o feminino frente à
sociedade. As atribuições de papéis sociais diferentes para o gênero feminino e para
o masculino, constituídas a partir de ocorridos históricos, permitem a perpetuação
de uma assimetria entre os gêneros, cujo complexo de fenômenos opressivos
articula a inferioridade, a discriminação, a dependência e a subordinação das
mulheres, tornando-as reféns em decorrência da sua condição submissa.[22]
Em suma, com os ensinamentos dos episódios históricos vividos, é possível
compreender o papel da mulher como vulnerável e subordinada frente uma
sociedade patriarcal. A mulher, mesmo com o passar dos anos, ainda segue sendo
vista e entendida como submissa ao homem, devendo se manter as sombras do
gênero masculino que possui o poder de mandar e desmandar decisões em uma
sociedade machista.
4 A DOMINAÇÃO DA MULHER E DO POVO IRAQUIANO: UMA ANÁLISE
DO PODER EXACERBADO
À luz da dominação exacerbada em uma sociedade de direitos, podemos
analisar e compreender que indivíduos vulnerabilizados sob alguma perspectiva –
como, por exemplo, as mulheres e a população iraquiana –, se encontram
reprimidos e submissos. Essa subjugação leva a uma quebra dos direitos humanos
básicos que deveriam ser prioridade nas relações interpessoais, trazendo uma
vulnerabilidade impiedosa a determinados indivíduos.
Desde os primórdios da civilização, a mulher é colocada, na sociedade, no
papel de coadjuvante, e não de protagonista, como ocorre com o homem, devendo
manter-se mera acompanhante do gênero masculino. O gênero feminino, apesar
da incessante busca pela libertação do estigma de mãe, responsável pelos ócios do
lar e esposa devota ao marido, segue com esse estereótipo, devendo manter-se
invisível frente uma sociedade machista e patriarcal. Nesse toar, menciona Soraia
da Rosa Mendes:
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Sempre foi muito forte a invocação para que as
mulheres “reforçassem” a capacidade de sentirem-se
tímidas e inseguras nas relações sociais. A retraírem-se
amedrontadas diante de qualquer tipo de homem, a
ruborizarem-se. [23]
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As mulheres são vistas como representantes de um gênero que é
subordinado a outro (o masculino), na medida em que determinadas qualidades,
bem como o acesso a certos papéis e cargos profissionais, são entendidos como
naturalmente ligados a um indivíduo em detrimento de outro.[24] Assim, os papéis
de gênero são responsáveis pela consolidação de um discurso que constrói a
identidade do homem e da mulher, e acabam encarcerando ambos em seus limites
– dos quais o decorrer da história deve libertá-los.[25]
Outrossim, a mulher, durante seu convívio social, foi encarregada dos
trabalhos domésticos, pois só eles eram conciliáveis com os encargos da
maternidade, encerrando-a na repetição e na iminência da rotina. Essas atribuições
se reproduzem dia após dia, 5 da mesma maneira, perpetuando a rotina de
conciliação da maternidade com o papel de mãe através dos séculos, evidenciando
a submissão da mulher frente o gênero masculino.[26]
Em relação a invasão iraquiana, o efeito chave das ordens estabelecidas
pelas coligações foi de estabelecer as empresas estrangeiras como as principais no
Iraque, erradicando a produção dos produtores locais, e assim, facilitando a
privatização de ativos estatais e sua venda a multinacionais estrangeiras. Os efeitos
combinados dessas medidas culminaram em um enfraquecimento fatal da
capacidade industrial nativa, além de enfraquecer as perspectivas de
refinanciamento da indústria iraquiana pelo capital iraquiano. [27]
Além disso, a invasão do Iraque estabeleceu uma invisibilidade da
população iraquiana, uma vez que a transformação neoliberal pelas empresas
chefiadas pelas coligações colocou o Iraque submisso as instituições financeiras
internacionais e corporações transnacionais. No mais, as produções dos produtores
locais foram abolidas, e incontáveis fábricas e fazendas foram forçadas acabar com
o seu negócio. [28]
Do mesmo modo, importante frisar que com a invasão no país muçulmano,
milhares de indivíduos tiveram sua integridade física e psicológica lesada. As
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torturas e agressões físicas dos oponentes ao sistema de “americanização” do
Iraque foram recorrentes, demonstrando ainda mais a vulnerabilidade desses
indivíduos frente um sistema neoliberal apenas preocupado no lucro e nas
aquisições econômicas possíveis com a usurpação do país. [29]
Desta maneira, é esse mecanismo do individualismo – tanto pelos países
responsáveis pela invasão iraquiana quanto pela sociedade patriarcal -, que nos
parece interessante compreender porque exemplifica o poder contemporâneo. Ou
seja, uma sociedade egoísta e individual irá gerar ainda mais violência e indiferença
em relação aos indivíduos mais vulneráveis. [30]
No mais, na obra de Pierre Bourdieu, a violência simbólica é aquela exercida
sobre um agente social com a sua cumplicidade, ou seja, no exercício da violência
simbólica incluem relações de gênero nas quais homens e mulheres concordam que
as mulheres são mais fracas, por exemplo, ou relações de classe em que tanto a
classe operária quanto a classe média concordam que as classes médias são mais
inteligentes e mais capazes de administrar o país. [31]
Nessa perspectiva da análise da violência simbólica de Pierre Bourdieu resta
claro o quanto essa violência é impregnada na nossa sociedade atual, e nas relações
interpessoais. A submissão e invisibilidade de determinados indivíduos frente
outros acaba tornando a violência e o egoísmo muito latente, gerando uma
dominação exacerbada – como ocorre, por exemplo, com as mulheres e a
população iraquiana.
Isto posto, não há universalidade que valha algo se tiver como custo social a
infelicidade de um só sujeito. A verdadeira universalidade consiste, portanto, em
reconhecer a atualidade dessa injustiça passada e cometida contra qualquer ser
humano. [32]
Tinha razão Angela Davis ao afirmar que “Quando falamos em paz, devemos
falar também em liberdade”[33], pois é preciso entender o quanto essa dominação
exacerbada acaba prejudicando o bem comum em sociedade. Os indivíduos
vulneráveis e submissos a uma violência simbólica, como bem explicita Bourdieu,
ficam a mercê de uma hegemonia agressiva e cruel.
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Em suma, a vulnerabilidade da mulher e da população iraquiana é pungente.
É necessário explicitar e trazer à tona uma dominação que ainda é latente e
esquecida frente uma sociedade patriarcal e um sistema neoliberal, em prol do bem
comum.
5 CONCLUSÃO
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O presente artigo tem como escopo demonstrar ao leitor uma análise sobre
a dominação exacerbada de uma sociedade patriarcal e de um sistema neoliberal.
Ainda, a pesquisa trouxe uma breve análise do histórico de opressões sofridas pelo
gênero feminino, e um breve estudo sobre a invasão do Iraque, e como as
corporações influenciaram na economia local, assim como nos direitos humanos
básicos dos indivíduos.
Diante disso, buscou-se analisar o sistema neoliberal aplicado no Iraque
após a invasão de 2003, e como essa “americanização” acabou alterando o modo
de vida dos iraquianos. As corporações responsáveis pela economia iraquiana
colocaram o Iraque aos pés das instituições financeiras internacionais e corporações
5
transnacionais. Assim, a produção dos produtores locais foi terminada, e incontáveis
fábricas e fazendas foram forçadas a sair do negócio, além da criação de uma
economia corrupta que deixou os sistemas de saúde e educação dizimados.
Após, explanou-se a respeito das opressões sofridas pela mulher no
decorrer da história, percebendo a vulnerabilidade da mulher que possui um papel
de mãe e dona de casa, responsável por manter a ordem e a organização da família.
A mulher mesmo com o passar dos anos, ainda segue sendo vista e entendida como
submissa ao homem, devendo se manter as sombras do gênero masculino que
possui o poder de decisão frente uma sociedade machista.
Destacou-se, ainda, a dominação exacerbada em uma sociedade de direitos,
principalmente em relação as mulheres e a população iraquiana. No mais, essa
subjugação que ocorre através da dominação exacerbada leva a uma quebra dos
direitos humanos básicos que deveriam ser prioridade nas relações interpessoais,
trazendo uma vulnerabilidade impiedosa a determinados indivíduos que são
submissos e frágeis.
Em suma, confirmou-se a importância no estudo da dominação exacerbada
de uma sociedade patriarcal e de um sistema neoliberal, pois é indubitável a
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necessidade de uma atenção maior aos indivíduos que sofrem de uma submissão
perante determinados sistemas ou sujeitos. Por conseguinte, é imprescindível trazer
à tona essa dominação exacerbada que ainda é latente e esquecida frente uma
sociedade patriarcal e um sistema neoliberal, em prol do bem comum.
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RESUMO: A constituição criou mecanismos de defesa dos direitos e garantis
fundamentais, que foram denominados de remédios constitucionais. Para tanto,
previu o habeas corpus como forma de defesa da liberdade de locomoção. Com
isso, a legitimidade de impetração é ampla, não necessitando de advogado para
pleitear em juízo.
PALAVRAS-CHAVE: Habeas Corpus. Restrição da liberdade. Liberdade de
locomoção.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1) Remédios Constitucionais. 2) Habeas Corpus.
CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO
Instrumentos jurídicos de assento constitucional, o habeas corpus e o habeas
data fazem parte do rol conhecido doutrinariamente como remédios
constitucionais. Passamos, assim, ao estudo pormenorizado de cada um deles.
1) Remédios Constitucionais.
Remédios constitucionais são instrumentos utilizados para assegurar a
efetividade aos direitos fundamentais, foram instituídas determinadas garantias,
focadas em salvaguardar direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder cometido
pelo Poder Público ou por particular. Podemos dividi-los em remédios
administrativos (direito de petição e de certidão) ou judiciais (habeas corpus,
habeas data, mandado de injunção e mandado de segurança):.
2) Habeas Corpus.
O Habeas Corpus será cabível quando houver ameaça de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade e abuso de poder.
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Preserva o direito de locomoção do indivíduo pessoa natural, não podendo
ser impetrado em benefício de pessoa jurídica. Não exige capacidade postulatória,
isento de custas, de natureza penal, com prevalência do in dubio pro réu (caso haja
empate no julgamento, será decidido favoravelmente ao réu).
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Ainda, pode ser: repressivo (liberatório, após o desrespeito ao direito de
locomoção) ou preventivo (salvo-conduto, ainda na fase de ameaça ao direito de
locomoção). É possível a concessão de medida liminar e a legitimidade é universal
(independe de advogado, capacidade de estar em juízo e nacionalidade), conferida
inclusive a pessoa jurídica para impetrar em benefício de uma pessoa natural, contra
ato de agente público ou privado.
A ameaça a liberdade de locomoção pode ser direta ou indireta, como no
caso de procedimento que possa resultar, ao final, em acarretar a reclusão ou
detenção do impetrante, como a quebra de sigilo bancário determinada em
infração criminal. Testemunha de CPI pode impetrar habeas corpus para afastar a
convocação que entenda arbitrária, uma vez que caberá a condução coercitiva pela
CPI.
5
Não cabe Habeas Corpus contra: a) o mérito de punições disciplinares
militares (art. 142, § 2º), b) contra a suspensão de direitos políticos, c) decisão
administrativa de caráter disciplinar, d) decisão penal que a única pena seja
cominatória de multa.
CONCLUSÃO
Partindo desta análise, podemos concluir que a Constituição de 1988 prevê
remédios constitucionais com foco na defesa de direitos e garantias fundamentais.
Desta forma, o habeas corpus serve para proteger a liberdade de locomoção que
esteja vulnerada ou passível de vulneração, tendo legitimidade ampla.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo o exame dos principais
instrumentos utilizados no plano internacional para combate da prática
de dumpingsocial. Para satisfação deste desiderato, analisou-se, em momento
inicial, a figura do dumping sob as perspectivas econômica e jurídica. A seguir,
5
apresentou-se o conceito de dumping
social, investigando-se isoladamente seus
elementos característicos. Por fim, empreendeu-se o estudo dos mais relevantes
mecanismos consagrados no âmbito do comércio internacional para coibir a
referida conduta.
PALAVRAS-CHAVE: Dumping; Dumping social;
Concorrência; Padrões Laborais Mínimos.

Comércio

Internacional;

ABSTRACT: The present work has as objective the examination of the main
instruments used at international level to combat social dumping. To meet this goal,
it was analyzed, at an initial stage, the figure of dumping under the economic and
legal perspectives. To follow, has been presented the concept of social dumping,
investigating separately its characteristic features. In the end, the study was
conducted of the most relevant mechanisms enshrined in international trade to curb
such conduct.
KEYWORDS: Dumping; Social dumping; International Trade; Competition; Labour
Standards.
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SUMÁRIO: 1. Introdução — 2. O dumping: 2.1 Notícia histórica e compreensão
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mão-de-obra
em
condições
inadequadas
aos
patamares
laborais
mínimos — 4. Dumping social e comércio internacional: 4.1 Soft Law X Hard Law:
distinção necessária; 4.2 Selo Social; 4.3 Global Compact; 4.4 Iso Social; 4.5 Códigos
De Conduta; 4.6 Cláusula Social; 5. Conclusões — Referências Bibliográficas.

1. INTRODUÇÃO
A prática de concorrência desleal gera profundos prejuízos ao funcionamento
eficiente do mercado, podendo, inclusive, obstar a viabilidade da continuidade de
atuação dos concorrentes comerciais. Na atualidade, tem alcançado crescente
destaque a discussão a respeito de uma das modalidades de concorrência desleal:
o dumping social. Nele, verifica-se a comercialização de mercadorias em desacordo
com seus reais valores de mercado, sendo os baixos custos de produção —
necessários para tanto — obtidos mediante o desrespeito a padrões laborais
mínimos.
A redução dos custos da mão-de-obra pode ser viabilizada seja mediante
violação direta dos direitos dos empregados de determinada empresa, seja através
da prática cada vez mais freqüente de transferência de unidades produtivas para
países ou regiões nos quais não são consagrados ou respeitados direitos laborais.
Tal constatação revela o potencial de impacto da prática de dumping social em
relação aos mercados de diferentes nações.
O presente trabalho propõe-se, a partir da verificação deste quadro, a
examinar as repercussões do dumping social no comércio internacional, bem como
analisar os mecanismos contemporaneamente manejados para seu combate. A fim
de satisfazer este desiderato, será examinado, a seguir, o conceito de dumping nos
âmbitos econômico e jurídico, avançando-se, após, para o específico exame da
configuração do dumping social. Assentadas as premissas, proceder-se-á, ao final,
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à análise crítica acerca da eficácia e da real viabilidade de aplicação dos principais
instrumentos de repressão ao dumping social.
2. O DUMPING
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O presente tópico destina-se a abordar o fenômeno do dumping, iniciando a
partir de sua compreensão no âmbito da economia. A seguir, serão examinadas as
noções de dumping no plano internacional, bem como no ordenamento jurídico
pátrio. Por fim, serão apresentadas diversas espécies de materialização do dumping.
2.1 Notícia histórica e compreensão do dumping na doutrina econômica
Relata-se que o primeiro caso de edição de lei voltada a coibir a prática
de dumping teria ocorrido no Canadá, no início do século XX[1]. Naquele período, o
país empreendia a construção de uma ferrovia transcontinental, objetivando a
facilitação do tráfego de pessoas e mercadorias em seu território.
Diante desse quadro, investidores americanos passaram a vender aço a
5
fabricantes de estradas de ferro
canadenses a preços que inviabilizavam a
concorrência por parte das indústrias produtoras de aço no país importador,
provocando o domínio do mercado local. A fim de repelir a continuidade desse
fenômeno, o Canadá tornou-se precursor na adoção de legislação antidumping.
Atribui-se a ADAM SMITH a utilização, pela primeira vez, da
expressão dumping, não obstante dela haja se valido para designar situação
econômica diversa daquela a que se refere a atual construção teórica acerca do
instituto, identificando-a, àquela época, a prática semelhante ao que hoje se
denomina de subsídio[2].
O primeiro economista, consoante reconhece a doutrina, a abordar a matéria
da maneira como contemporaneamente é compreendida foi JACOB
VINER[3]. Leciona o autor que “the one essential characteristic of dumping, icontend,

is price-discrimination between purchases in different national markets”[4]. Observase, assim, que, para a economia, o dumping é definido como discriminação de
preços entre mercados.
Essa noção, como adiante se verificará, não se identifica totalmente com a
compreensão do dumping para o direito, a qual será analisada a seguir.
403
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

www.conteudojuridico.com.br

2.2 A definição jurídica de dumping no âmbito do comércio internacional
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O dumping é conceituado, no art. VI do General Agreement on Tarifes and
Trade (GATT), como: 1. The contracting parties recognize that dumping, by which
products of one country are introduced into the commerce of another country at

less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or
threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting
party or materially retards the establishment of a domestic industry. For the
purposes of this Article, a product is to be considered as being introduced into the
commerce of an importing country at less than its normal value, if the price of the
product exported from one country to another (a) is less than the comparable price,
in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption
in the exporting country, or, (b) in the absence of such domestic price, is less than
either (i) the highest comparable price for the like product for export to any third
country in the ordinary course of trade, or (ii) the cost of production of the product
in the country of origin plus a reasonable addition for selling cost and profit.
No dispositivo normativo está presente a idéia de comercialização de
produtos a valores inferiores aos tidos como razoavelmente praticáveis no mercado.

Depreende-se, ainda, do art. VI do GATT, que a configuração da ocorrência
de dumping condenável exigirá, além disso, a existência de dano aos agentes
econômicos e nexo causal entre a conduta e o dano sofrido. Disto resulta que jamais
se poderá afirmar, a priori, a existência de dumping condenável em face somente
da venda de produtos a preços abaixo dos parâmetros praticados no mercado, em
dado momento.
Perceba-se que o mencionado regramento traz diretrizes de identificação do
dano idôneo a configurar o dumping repudiado no tratado: ocorrência ou ameaça
de ocorrência de prejuízo material a indústria de determinado país, ou sensível
retardamento de estabelecimento de uma indústria nacional[5].
Partindo-se de tais considerações, pode-se, agora, conceituar
o dumpingreprovável como a venda de mercadorias a preços inferiores àqueles
normalmente praticados no mercado, provocando danos materiais à indústria
doméstica existente ou inibindo seu desenvolvimento[6].
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2.3 O dumping no ordenamento jurídico brasileiro
O Brasil aprovou a Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais
Multilaterais do GATT através do Decreto Legislativo nº. 30, de 15 dezembro de
1994. Pouco depois, em março de 1995, foi editada a Lei nº. 9.019, a qual dispõe
sobre a aplicação de direitos estabelecidos no Acordo Antidumping, decorrente da
Rodada do Uruguai.
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Com o objetivo de regulamentar a mencionada lei, foi editado, em 23 de
agosto de 1995, o Decreto nº. 1.602. Este define, em seu art. 4º, a prática
de dumping, in verbis:
Art. 4º Para os efeitos deste Decreto, considera-se prática de dumping a
introdução de um bem no mercado doméstico, inclusive sob as modalidades
de drawback, a preço de exportação inferior ao valor normal.
Da mesma maneira, o decreto explicita, em seu art. 5º, o conceito de “valor
normal”, para fins de verificação de ocorrência de dumping:
5

Art. 5º Considera-se valor normal o preço efetivamente praticado para o
produto similar nas operações mercantis normais, que o destinem a consumo
interno no país exportador.
Percebe-se, destarte, que o ordenamento jurídico pátrio acompanha a noção
internacional de configuração do dumping pela venda de bens a valores inferiores
aos praticados no mercado, estando o tema dos direitos antidumping tratado na
Lei nº. 9.019/95, a qual por sua vez, é regulamentada pelo Decreto nº. 1.602/95.
2.4 Modalidades de dumping
A primeira distinção a que se deve proceder é entre o dumping não
intencional e o intencional[7].
O primeiro diz respeito a aspectos circunstanciais, temporários, decorrentes
da própria dinâmica da economia. Não se está diante, aqui, de manejo de
estratégias empresariais, mas da ocorrência de um fenômeno inerente ao modo de
produção capitalista, sendo naturais a esse modelo eventuais desequilíbrios de
mercado.
405
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

www.conteudojuridico.com.br

De outra parte, o dumping intencional tem lugar quando determinada
empresa vale-se de mecanismos para interferir no normal funcionamento do
mercado. Neste caso, o desequilíbrio da concorrência integra o planejamento
estratégico da empresa.
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ALICE ROCHA DA SILVA elenca, ainda, diversas outras modalidades
de dumping[8]:
a) dumping por excedente – modalidade em que se objetiva a maximização
de vendas. Funda-se na dissolução dos custos fixos causados por um aumento na
produção. O excesso de produção destina-se à exportação, disto decorrendo
aumento da oferta do produto, bem como retração de seu preço no país
importador.
b) dumping predatório – espécie em que se objetiva a eliminação de
concorrentes
que
produzem
mercadorias
similares. Neste
caso,
o
“dumpingconstituiria uma estratégia mercadológica do exportador voltada à
eliminação dos concorrentes no mercado importador. Derrotados os produtores
nacionais, o exportador conseguiria elevar de forma monopolística os preços para
reaver os prejuízos anteriormente suportados”.[9]
c) dumping tecnológico – modalidade em que mudanças tecnológicas e custo
da produção apresentam-se como fatores relacionados. Hipóteses de ocorrência de
dumping tecnológico caracterizam-se pela circunstância de que a “tecnologia muda
tão rapidamente que o custo de produção vai ficando cada vez mais baixo”[10].
d) dumping estrutural – verifica-se com a existência de excesso de oferta de
certo produto em determinado mercado, levando à exportação a preços inferiores
àqueles praticados no mercado interno.
e) dumping ecológico – modalidade caracterizada pela utilização de material
não-reciclável, proveniente de fontes naturais não-renováveis, bem como pela
transferência de empresas para regiões nas quais haja menor rigor na proteção do
meio ambiente, em razão de suas normas sobre a matéria serem “menos rígidas,
inexistentes ou ineficazes”[11].
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f) dumping cambial – funda-se na manutenção artificial de taxas de câmbio
em parâmetros inferiores aos reais. Sua operacionalização se dá mediante a
“desvalorização de uma moeda nacional frente a uma cesta de moedas para
estimular as exportações e inibir as importações”[12].
g) dumping social – baseado em questões relativas ao custo da mão-de-obra,
será objeto de detida abordagem a partir do capítulo seguinte.
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3. O DUMPING SOCIAL
O presente capítulo destina-se ao estudo específico do dumping social. Será,
de início, apresentado seu conceito e, na seqüência, serão examinadas
isoladamente cada uma de suas características. A definição da figura jurídica do
dumping social, imprescindível para uma abordagem analítica da matéria, será,
assim, o objeto do próximo tópico.
3.1 Conceito
5
Dumping social pode ser definido
como a modalidade de concorrência desleal

consistente na venda de mercadorias a preços inferiores àqueles normalmente
praticados pelo mercado, obtidos mediante a reiterada utilização de mão-de-obra
em condições inadequadas a padrões laborais mínimos, gerando danos sociais.
Importa ressaltar, por oportuno, que a ocorrência de dumping social não se
restringe ao comércio internacional. Embora seja comum na doutrina a utilização
do termo “dumping social” apenas relativamente a este, não é razoável limitar sua
noção ao âmbito do direito internacional, mesmo porque, com freqüência, as
práticas no plano nacional e no plano global influenciam-se mutuamente,
determinando, inclusive, os rumos da economia. Nada impede, assim, a
compreensão do dumpingsocial como fenômeno verificável também no direito
interno, como o faz, por exemplo, JORGE LUIZ SOUTO MAIOR[13].
A análise dos elementos que constituem o conceito apresentado será
realizada adiante.
3.2 Características do dumping social
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3.2.1 Concorrência desleal por meio da venda de produtos a valores
inferiores ao preço de mercado
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concorrência desleal restará configurada com a utilização, por parte do
empresário, de meios inidôneos para vencer seus concorrentes na atração da
clientela[14].
Poderá a concorrência desleal ser específica - quando se referir a atos que, em
decorrência de sua gravidade, são considerados crimes pela legislação - ou
genérica, referindo-se a atos “não previstos em leis especiais, mas, sim, sob o
domínio do direito comum”[15].
A prática de concorrência desleal gera profundos prejuízos ao funcionamento
eficiente do mercado, podendo, inclusive, obstar a viabilidade da continuidade de
atuação dos concorrentes comerciais. Exatamente por isso, sob “o ângulo civil,
independentemente das sanções penais cabíveis, os atos de concorrência desleal
podem determinar para seu autor a incidência da indenização por perdas e
danos”[16].
No dumping social, assim como em qualquer espécie de dumping, observarse-á a comercialização de mercadorias em desacordo com seus reais valores de
mercado. A vantagem competitiva baseia-se não em diferenciais qualitativos diante
de produtos similares, mas no preço pelo qual são oferecidos[17].
Ressalte-se que esse preço de venda praticado deve ser inviável de ser obtido
diante dos custos razoavelmente aferíveis de implantação e desenvolvimento de
determinada atividade econômica.
A redução dos custos da mão-de-obra pode ser obtida seja mediante violação
direta dos direitos dos empregados de determinada empresa, seja através da
prática cada vez mais freqüente de transferência de unidades produtivas para países
ou regiões nos quais não são respeitados padrões laborais mínimos[18].
Relativamente à questão do dumping social internacional que se verifica nesta
hipótese, SERGIO CONTRERAS pondera que “si por los países pobres ronda el

fantasma de la carencia de derechos fundamentais mínimos, en los desarrollados
ronda el fantasma de la ‘deslocalizión’ de las empresas en terceros países de costos
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laborais muchíssimos más bajos. Además, preocupa que los países pobres compitan
por medio del ‘dumping social’ com los industrializados, a través de costos laborales
inferiores que abaratan sus productos en base a la falta de protección social y
derechos mínimos de sus trabajadores”.[19]
Observa-se, pois, que a prática de dumping social afigura-se como hipótese de
concorrência desleal, fundada nos baixos custos da mão-de-obra.
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3.2.2 Conduta reiterada
A reiteração da prática no tempo é necessária para que se configure
o dumpingsocial. Deve-se esclarecer, aqui, que este aspecto não é indispensável
para verificação da ocorrência de dumping ou, genericamente, da concorrência
desleal. Em tese, um único ato poderá ser suficiente para tanto.
Dependendo, todavia, da modalidade de concorrência desleal, poderá figurar
como requisito a repetição da conduta. Este é o caso do dumping social. Isto
porque, no que diz respeito à proteção de direitos laborais, uma conduta isolada
não será idônea a provocar 5o dano social característico dessa modalidade
de dumping[20]. Para que esta se configure, é necessária a continuidade da prática
ilícita no tempo.
3.2.3 Utilização de mão-de-obra em condições inadequadas aos
patamares laborais mínimos
No dumping social, os baixos custos de produção são obtidos mediante o
desrespeito a padrões laborais mínimos[21].
Tratando-se da prática de dumping social no interior de um mesmo país,
será, a priori, o ordenamento jurídico deste que definirá os direitos a serem
observados na relação entre capital e trabalho.
No caso brasileiro, os direitos laborais básicos estão traçados na Constituição
Federal, particularmente em seu art. 7º. Além das disposições constitucionais,
deverá ser observada a legislação trabalhista infraconstitucional[22], destacando-se
a Consolidação das Leis do Trabalho.
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Ademais, havendo regulação jurídica individual ou coletiva mais favorável ao
trabalhador, esta deverá ser cumprida, garantindo-se a observância da norma mais
benéfica. Assim, não há dúvida de que o desrespeito, por exemplo, ao piso salarial
de determinada categoria poderá configurar dumping social.
A grande dificuldade surge quando se está diante do comércio internacional,
para o estabelecimento dos chamados labour standards. Não há consenso entre
países desenvolvidos e subdesenvolvidos sobre quais direitos trabalhistas devem
ser universalmente reconhecidos e em que extensão. As controvérsias proliferam
nos fóruns internacionais, tendo havido pouco avanço na disciplina jurídica
internacional de tutela dos direitos sociais. Uma das soluções que se tem adotado
é a inserção de cláusulas sociais em tratados internacionais, a fim de se impor
patamares mínimos[23]. A questão será retomada adiante, quando se proceder à
análise do atual tratamento jurídico do dumping social no âmbito internacional.
Importa ressaltar, ainda, que eventuais assimetrias no custo da mão-de-obra
existentes entre diferentes regiões de um país ou entre países distintos não
configuram dumping social. Tais distinções são decorrência, em geral, do nível de
desenvolvimento sócio-econômico de determinado local, bem como da
qualificação profissional de seus trabalhadores.
Relativamente ao comércio internacional, há que se ponderar que, por mais
próximos que possam ser certos sistemas jurídicos, é inviável pensar, ao menos nos
dias atuais, numa idêntica regulação de fatores que possam influenciar a
concorrência. Essas distinções são naturais na realidade dos ordenamentos jurídicos
das nações e não necessitam ser condenadas. Abordando a questão das assimetrias,
HUGO ROBERTO MANSUETI afirma que a comunidade “(...) podrá convivir con
todas aquellas que no provoquen práctica desleal o coloquen a umEstado en

mejores condiciones comparativas con outro para la radicación de capitales o
recaudación impositiva”[24].
Assim, as discrepâncias na remuneração dos trabalhadores que não se
verifiquem em decorrência de desrespeito a direitos sociais, mas a condições
inerentes à própria estrutura sócio-econômica contemporânea não podem ser
reputadas como prática de dumping social.
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Assentadas as premissas acerca da definição do dumping social, cumpre,
agora, investigar, sem pretensão exaustiva, o tratamento que se tem destinado a
este no âmbito internacional. O conhecimento da realidade internacional, ressaltese desde já, é elucidativo quanto ao reconhecimento da nocividade da conduta e
da necessidade de adoção de posturas dos Estados no sentido de sua repressão.
4. DUMPING SOCIAL E COMÉRCIO INTERNACIONAL
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O combate ao dumping social é, na atualidade, um dos mais relevantes temas
do direito internacional. Variados têm sido os mecanismos engendrados por nações
e organizações internacionais a fim de coibir tal prática. Os instrumentos
frequentemente utilizados para tanto são o Selo Social, o Global Compact, das
Nações Unidas, o ISO Social, os códigos de conduta e as cláusulas sociais.
Cada um desses mecanismos será, a seguir, detidamente abordado. Todavia,
antes de empreender este exame, importa assentar uma premissa relativa à
natureza e à estrutura das normas elaboradas com o objetivo de reprimir
o dumpingsocial. Tal análise faz-se necessária particularmente ao se considerar que,
5
na atualidade, grande parte dos regramentos editados com essa finalidade são
considerados como soft law. É precisamente a discussão sobre normas de hard lawe
de soft law, bem como sobre suas implicações na defesa dos direitos sociais, o
objeto do próximo tópico.
4.1 Soft Law x Hard Law: distinção necessária
Um tema recorrente no âmbito do direito internacional – particularmente no
que se refere a direitos humanos - é a contraposição entre soft law e hard law.
A expressão soft law diz respeito a declarações e documentos que
estabelecem princípios e parâmetros que os Estados desejam alcançar quanto à
promoção de direitos sociais. Constituem-se, assim, em standards a orientar a
atuação das nações e delinear condutas no âmbito do direito internacional, sendo,
todavia, normalmente considerados destituídos de força vinculante. São exemplos
de soft lawrecomendações, textos de preâmbulos de declarações internacionais,
códigos de conduta.
A necessidade de elaboração de mecanismos de soft law decorre da dinâmica
do próprio comércio internacional, determinando a criação de normas
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programáticas e de textos suficientemente abertos tanto para incidir sobre
situações futuras - em constante mutação - quanto para contribuir no processo de
aproximação e harmonização de ordenamentos jurídicos de diferentes países nos
aspectos relativos aos direitos sociais, como se tem verificado no direito
comunitário europeu[25]. Como indicam DAVID e LOUISE TRUBEK: “changes in

advanced market economies have created a gap between the capacities of
conventional legal tools and some of the problems they are designed to cope
with”[26].
Assim, o descompasso entre a realidade e a legislação rígida, as normas
vinculantes (hard law) de diversos países, leva à criação de instrumentos mais
fluidos, adaptáveis às conformações sócio-econômicas rapidamente modificáveis.
Não se deve entender, contudo, a fluidez da soft law como ausência de valor
jurídico. Embora seja freqüente o entendimento doutrinário segundo o qual “ soft

law implica principios y estándares a los cuales se recurre para regular relaciones
internacionales, y que se encuentran a medio camino entre el derecho y las normas
sociales”[27], já há autores que sustentam o caráter juridicamente vinculante de
certas normas de soft law, constituindo-se em “textos exigíveis juridicamente,
superando apenas o seu caráter moral”[28]. Partindo-se desse posicionamento,
pode-se afirmar, na atualidade, que a distinção entre soft law e hard law não reside
na existência ou não de eficácia obrigatória, mas na carga de indeterminação
semântica do texto, a qual permite a evolução de soluções hermenêuticas em face
da dinâmica do mercado internacional.
Esclareça-se que não se está, aqui, a defender investidas flexibilizadoras (no
sentido que o termo assumiu) e outras práticas geradoras de retrocessos sociais.
Ao contrário: um texto normativo flexível, aliado a um arcabouço jurídico
consagrador da promoção e da expansão de direitos fundamentais, possibilita ao
jurista lidar com fenômenos e institutos novos e inusitados, decorrentes da
inexorável evolução da realidade sócio-econômico, de maneira a orientar a prática
no sentido da tutela de tais direitos.
Não dispor de tais instrumentos, havendo limitação a normas de hard law,
implica, muitas vezes, negar a proteção de certo direito social, em razão da
inexistência de norma apta a regular dado caso concreto.
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Este desponta como o entendimento mais adequado da configuração
contemporânea das normas de soft law, a fim de se assegurar a efetiva tutela de
direitos sociais.
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Superada a necessária introdução da matéria no âmbito do direito
internacional, com a apresentação dos conceitos de hard law e soft law e as atuais
formulações sobre eles, cumpre, agora, analisar isoladamente cada um dos
instrumentos comumente utilizados no combate ao dumping social.
4.2 Selo Social
Em 1997, o então Diretor Geral da Organização Internacional do Trabalho,
Michel Hansenne, propôs a adoção do “selo social” ou “etiqueta social”[29]. Um dos
objetivos presentes na proposta era evitar os inconvenientes relacionados à
pactuação de cláusulas sociais em tratados de comércio internacional, tema que, já
à época, provocava profundas divergências entre setores sociais e diversas
instituições.
5
A proposta consiste na vinculação
de uma “etiqueta social” a produtos e
marcas de empresas que, havendo voluntariamente aderido ao sistema,
demonstrassem a observância de normas laborais consideradas fundamentais.

Já se verificou a adoção de “etiquetas sociais” quanto à comercialização de
flores da Colômbia e do Equador, voltadas a demonstrar a observância de normas
de segurança, bem como quanto à comercialização de tapetes do Paquistão e da
Índia, a fim de assegurar a não utilização de mão-de-obra infantil[30]. No Brasil, a
Fundação Abrinq tem desenvolvido um sistema de certificação por meio de selo
social, destinado a combater o trabalho infantil[31].
Percebe-se, portanto, que esse sistema de verificação do desempenho social
de determinadas empresas está voltado, essencialmente, ao público consumidor de
seus produtos, o qual tenderia a escolher bens que soubesse haver sido produzidos
em consonância com standards sociais básicos. Vale ressaltar que desde a etapa
inicial de apresentação da proposta do “selo social” à Conferência Internacional do
Trabalho já era bastante nítida a finalidade de permitir a escolha consciente por
parte dos consumidores e, com isso, incentivar as empresas a garantir maior
proteção de direitos laborais ao longo do processo produtivo[32].
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Ocorre que se encontra precisamente no mecanismo de adesão voluntária
incentivada pela perspectiva de expansão de vendas a maior dificuldade de
implementação séria e transparente do sistema de certificação do desempenho
social. Diante disso, não é difícil imaginar a deturpação dos selos de um sistema
que reconhecidamente se fundamenta na idéia de atrelar desempenho social a
desempenho econômico, objetivando com isso alcançar expressiva adesão do
empresariado em apenas mais um recurso de marketing empresarial, para inserção
em mercados mais exigentes, sem a correspondente proteção efetiva dos direitos
sociais.
Além disso, vislumbram-se três outras dificuldades para utilização dos selos
sociais como instrumento internacional de promoção de direitos sociais e repúdio
ao dumping social.
Em primeiro lugar, a concretização dos objetivos pretendidos com as etiquetas
sociais depende invariavelmente da existência de um mercado consumidor
consciente de sua importância para ampliação do espectro de proteção dos direitos
sociais na dinâmica de um sistema configurado sob os moldes pretendidos com
selos sociais e disposto a, via de regra, pagar mais caro por bens produzidos com a
observância de direitos trabalhistas fundamentais. Não havendo uma cultura de
responsabilidade social por parte dos próprios consumidores, torna-se inviável o
sucesso de qualquer selo social. É sabido, ainda, que, por motivos econômicos e
culturais, dificilmente os mercados consumidores dos países subdesenvolvidos e
em desenvolvimento encamparão um movimento de resistência a produtos que
não estejam gravados com selos sociais.
O segundo motivo reside no caráter de voluntariedade que caracteriza as
etiquetas sociais. Em decorrência dele, nada impede que, a despeito da adesão
efetuada por certas empresas transnacionais, outras companhias simplesmente
prossigam na violação a direitos trabalhistas básicos. Estando seus produtos
desprovidos de selo social, tais empresas tendem a ver reduzidas suas vendas em
países desenvolvidos, mas a obter maiores lucros no cálculo global, em razão do
elevado consumo nos mercados dos demais países, decorrente do baixo custo da
mercadoria.
Em terceiro lugar, há que se considerar a ausência de sanções reais nesse
sistema. Caso determinada empresa que haja aderido ao sistema de certificação
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deixe de observar os padrões mínimos que se comprometera a garantir sofrerá
apenas a perda do selo social. Não há qualquer punição direta e efetiva a tal
comportamento, cabendo à empresa, na prática, decidir se em dada conjuntura
econômica é mais conveniente - leia-se: lucrativo - seguir os parâmetros laborais
que afiançara assegurar. Assim, os selos sociais, de um lado, não são capazes de
vincular as companhias a respeitar standards trabalhistas e, de outro, não são
efetivos para evitar que as empresas aderentes deixem de cumprir os compromissos
assumidos.
4.3 Global Compact
O Global Compact consiste em projeto desenvolvido pela Organização das
Nações Unidas, a partir de 1999. De iniciativa do então Secretário Geral da ONU,
Kofi Annan, o programa visa à incorporação de princípios de responsabilidade
humanitária, social e ambiental ao planejamento estratégico das companhias
transnacionais[33].
Os princípios consagrados foram retirados de declarações consideradas pela
5
comunidade internacional como consagradoras de direitos fundamentais, a saber:
a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Declaração de Princípios
Fundamentais no Trabalho, elaborada pela OIT, em 1998, a declaração do Rio de
Janeiro em Meio Ambiente e Desenvolvimento e a Convenção da ONU contra a
corrupção.
Como incentivo à adesão ao projeto, a ONU criou o Selo das Nações Unidas
para as empresas participantes. Ressalte-se que não é possível identificá-lo
totalmente como uma espécie de selo social, uma vez que não se limita a certificar
respeito a labour standards, abrangendo também a observância de normas relativas
a direitos humanos, preservação ambiental e corrupção, conforme se infere da
enunciação dos dez princípios consagrados no projeto[34]: “Human Rights —

Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally
proclaimed human rights; and Principle 2: make sure that they are not complicit in
human rights abuses. Labour Standards — Principle 3: Businesses should uphold
the freedom of association and the effective recognition of the right to
collective bargaining; Principle 4: the elimination of all forms of forced and
compulsory labour; Principle 5: the effective abolition of child labour; and Principle
6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.
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Environment — Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to
environmental challenges; Principle 8: undertake initiatives to promote greater
environmental responsibility; and Principle 9: encourage the development and
diffusion of environmentally friendly technologies. Anti-Corruption — Principle 10:
Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and
bribery”.
As questões relativas à observância de direitos trabalhistas mínimos perpassa,
como se observa, o cenário de discussões de organizações internacionais. O Global

Compact, formulado pela ONU, aborda a temática, consagrando cinco diretrizes:
garantia da liberdade da liberdade de associação, reconhecimento do direito à
negociação coletiva, eliminação de todas as formas de trabalho forçado,
erradicação do trabalho infantil e eliminação da discriminação no trabalho.
A Organização Internacional do Trabalho, a seu turno, criou instrumento
voltado apenas para a certificação de padrões laborais, conforme se analisará a
seguir.
4.4 Iso Social
No final da década de 90, observou-se o acirramento das discussões acerca
da inclusão de cláusulas sociais nos tratados internacionais, daí decorrendo,
inclusive, a proposta, formulada pela Organização Internacional do Trabalho, de
adoção de uma etiqueta social. Nesse contexto, e essencialmente com o mesmo
fundamento ideológico do selo social, foi criada a ISO social. A SA 8000 (Social
Accontability) foi criada pelo Conselho para Prioridades Econômicas em 1997.
A idéia consiste na apreciação, através de um programa de qualidade, da
concretização de parâmetros laborais básicos, fixados pela OIT, e compromissos
assumidos por empresas transnacionais em seus códigos de conduta.
Nesse sistema, vincula-se “a ISO e a qualidade ao posicionamento estratégico
da empresa pela sua excelência organizacional perante o mercado, na qual a
‘Qualidade Total’ representa a busca da satisfação não só do cliente, mas de todos
os stakeholders (entes significativos na existência da empresa do ponto de vista
interno - sócios e funcionários; e, do ponto de vista de vista externo - agentes que
participam do processo produtivo como produtores e fornecedores”.[35]
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Observa-se, quanto à ISO social, a existência de algumas das graves limitações
do selo social, no que se refere ao combate de práticas de dumping social: a
ausência de sanções reais quanto ao descumprimento de labour standards e o
sempre presente risco de sua utilização como mero instrumento
de marketingempresarial.
4.5 Códigos De Conduta
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Códigos de conduta consistem em declarações através das quais empresas
assumem voluntariamente o compromisso de observância de padrões laborais
mínimos, consagrando princípios e práticas corporativas que deverão ser seguidas
tanto pelos atores internos da própria estrutura empresarial quanto pelas
subcontratadas com as quais mantiverem relação. Trata-se, pois, de documento
dotado de alta carga valorativa, orientador da atuação da companhia no mercado,
de acordo com parâmetros trabalhistas que assegurem a promoção de direitos
fundamentais.
SERGIO GAMONAL CONTRERAS distingue os códigos de conduta internos dos
5
externos. Os códigos de conduta internos são “adoptados por las propias empresas

transnacionales com el fin de contar con reglas para sus dependientes, accionistas,
clientes, proveedores y subcontratistas”. Por sua vez, o código de conduta externo
é “estatuído por instancias externas a la empresa, aunque se dirigen a las
transnacionales, como la Declaración Tripatita de Princípios sobre las Empresas
Multinacionales y la Política Social de la OIT o las directrizes de la OCDE”[36].
Além desta classificação, é possível verificar que, dos “outros códigos de
conduta que existem, alguns são operacionais, outros são de natureza
multidirecional, e outros, ainda, decorrem da mera vontade administrativa da
empresa multinacional ou transnacional, sendo, portanto, unilaterais. Há, por fim,
os negociados, em que são chamados para participar as ONGs e sindicatos tanto
na fase de elaboração como na fase aplicação”.[37]
Importa ressaltar, por oportuno, que, ao adotar um código de conduta interno,
uma empresa transnacional estabelece seu próprio padrão de atuação trabalhista,
abstraindo do regramento legal do país em que desenvolve sua atividade.
Evidentemente, caso os labour standards consagrados pela empresa sejam menos
favoráveis do que os fixados na lei local, este regramento deverá prevalecer sobre
aquele, por imposição do princípio da proteção. Todavia, é interessante notar a
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possibilidade de a empresa, embora sem questionar a soberania do governo local
ou aplicabilidade da legislação daquela nação, introduzir no país o seu próprio
padrãolaboral. Assim, os parâmetros estatuídos simplesmente desconsiderarão
peculiaridades das relações trabalhistas locais, circunstância que gera tensões ao
longo do processo de implementação do código de conduta. Isto porque haverá
convivência de dois regimes jurídicos distintos, observando-se muitas vezes,
principalmente quanto aos países subdesenvolvidos e emergentes, que o
regramento de determinada empresa transnacional apresenta maior espectro
protetivo de direitos fundamentais do que a legislação local. Exemplo disso são as
diretrizes de seleção de fornecedores da Adidas: “Child Labour: Business partners

shall not employ children who are less than 15 years old, or who are younger than
the age for completing compulsory education in the country of manufacture where
such age is higher than 15”[38] (grifo no original). Assim, mesmo diante do
permissivo constitucional brasileiro, tal companhia não contratará empresas
brasileiras que empreguem menores aprendizes de 14 anos de idade.
Resta claro, portanto, que as opções constantes num código de conduta
adotado por uma empresa acabam por vincular fornecedores e influenciar a própria
realidade do mercado de trabalho local. Embora possuam a natureza jurídica de
regulamento empresarial, é inegável que os efeitos dos compromissos nele
adotados extrapolam o âmbito da própria empresa, ampliando a esfera de proteção
de direitos sociais.
Os códigos de conduta apresentam os aspectos positivos de consagração, por
particulares, de parâmetros trabalhistas condizentes com a idéia de dignidade
humana, bem como a vinculação de empresas contratantes locais a esses standards,
promovendo maior qualidade das condições de trabalho.
Não obstante, os códigos de conduta têm sido alvo de severas - e fundadas críticas. A primeira delas é a ausência de real fiscalização do cumprimento dos
compromissos sociais declarados. Livres de monitoramento rígido, empresas
transnacionais poderiam publicar códigos de conduta como mero instrumento de
propaganda, inserido no âmbito de uma estratégia de marketing empresarial. A
desconfiança, por parte da opinião pública, que recai sobre os selos sociais também
se faz presente perante os códigos de conduta.
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Nessa ordem de idéias, MÁRCIO TÚLIO VIANA, abordando a atual situação
dos códigos de conduta na China, relatada no XVIII Congresso Mundial de Direito
do Trabalho e Seguridade Social, realizado em 2006, informa que eles “se tornam
também mais freqüentes, o que não significa que sejam sempre efetivos. Muitas
vezes, ao responder a pesquisas sobre o seu cumprimento, os trabalhadores
reproduzem as frases que os empresários preparam”[39].
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Relativamente à utilização dos códigos de conduta para meros fins
publicitários, há que se destacar, ainda, a questão da legitimidade interna e da
correspondência dos standards presentes na declaração com a realidade da
atuação empresarial no mercado. O que se pondera é que do “ponto de vista
prático, a questão sobre a qual os empregados dessas multinacionais se perguntam
é porque declarar que ‘lutaremos contra o trabalho infantil’ quando a empresa, ao
adotar essa bandeira, efetivamente não tinha histórico de contratação de crianças.
Ou seja, muitas vezes, os códigos de conduta são fantasiosos, como convém à idéia
de propaganda, desligando-se dos reais problemas locais dos empregados de
determinada empresa”.[40]
5

Outro aspecto que suscita críticas é o conteúdo dos códigos. Tratando-se de
códigos internos, serão as empresas que selecionarão os temas, em matéria de
direitos sociais, que entendem devam resguardar em sua atuação comercial. Dados
de uma pesquisa realizada em 1998 pela OCDE revelam que, dentre quase trezentos
códigos de conduta analisados, a minoria trata de temas como a liberdade sindical.
Consagram-se, assim, princípios e diretrizes valorizados pela opinião pública,
relacionados à vedação de práticas de concorrência desleal violadoras de direitos
humanos - tais como a utilização de mão-de-obra infantil barata -, mas
simplesmente não há menção ao direito fundamental de liberdade sindical,
utilizado pelos empregados como instrumento para pressionar o empresariado a
reduzir a mais-valia. Diante disso, é perceptível que os interesses econômicos das
empresas transnacionais determinam a seletividade da temática dos códigos de
conduta. E aqui sobreleva a importância das legislações trabalhistas de cada país, a
fim de resguardar não apenas os postulados da livre concorrência socialmente
responsável, mas também para promover, na máxima amplitude possível, os
diversos direitos fundamentais de segunda dimensão.
4.6 Cláusula Social
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ÓSCAR ERMIDA URIARTE leciona que cláusula social corresponde a “una
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cláusula de un tratado, convenio o acuerdo comercial, en la cual las partes se
compromoten a respetar y evaluar y hacer respetar ciertos derechos sociales y, para
el caso de violación de los mismos, pactan la caída de las ventajas que se han
reconocido recíprocamente o las que hayan acordado a terceros países, o aún la
simple rescisión por incumplimiento de todo el acuerdo”.[41]
O conteúdo dessas cláusulas pode assumir os mais diversos delineamentos:
pode se fundar na concessão de benefícios tributários entre países signatários de
determinado tratado, pode limitar ou recusar a importação de países ou empresas
que não respeitem os direitos sociais insculpidos em documentos internacionais,
ou estabelecer diversos mecanismos de sanção comercial. É possível, ainda,
pactuar-se a incidência de tributos adicionais à tributação alfandegária das
mercadorias produzidas sem observância dos labour standards convencionados.
O primeiro documento internacional em que houve demonstração de
preocupação com a relação entre padrões de trabalho e comércio internacional foi
o Tratado de Versalhes. Ele determinava que as nações signatárias realizassem
ações no sentido da garantia de condições mínimas de trabalho na produção de
mercadorias, embora não estabelecesse qualquer sanção para a hipótese de
descumprimento.
A Carta de Havana, engendrada no âmbito da Conferência Internacional sobre
o Comércio e o Emprego, apresentava, dentre outras propostas, a criação da
Organização Internacional do Comércio e o compromisso dos países signatários de
erradicar, no âmbito dos respectivos territórios, condições degradantes de trabalho.
Reafirmou-se, aqui, a idéia de que a produção de bens sem o respeito a padrões
sociais dignos traduz-se numa prática nociva ao comércio internacional. Contudo,
em razão da resistência dos Estados Unidos à criação da Organização Internacional
do Comércio, esta nunca foi implementada. Relata-se que a “crença de que a OIC
substituiria o GATT acabou por impedir a inclusão do capítulo trabalhista da Carta
de Havana entre as normas do Acordo Geral de Comércio e Tarifas”[42].
Desde então, o tema das cláusulas sociais vem sendo sistematicamente
discutido nas diversas Rodadas do GATT. Todavia, não se obteve, até hoje,
consideráveis avanços na matéria, em decorrência da ausência de consenso
internacional sobre a implementação de tais cláusulas.
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Tem-se observado duas tendências em face de tais circunstâncias: A utilização
de atos unilaterais no âmbito do comércio internacional e a inclusão, em acordos
regionais, de cláusulas sociais. Ambas as tendências serão, agora, examinadas para,
a seguir, analisar-se sua viabilidade no efetivo combate ao dumping social.
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A primeira delas, praticada pelos EUA, consiste na adoção unilateral de uma
série de mecanismos jurídicos e políticos que, de um lado, incentivam o comércio
com países que cumprem labour standards e, de outro, impõe restrições e até
mesmo sanções a aqueles que não observam os padrões trabalhistas desejados.
ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR denomina esse comportamento dos EUA de
“unilateralismo agressivo” e enumera algumas dessas medidas jurídicas[43]. Dentre
elas, é possível citar o Overseas Private Investiment Corporation Act (OPIC) e
o Omnibus Trade and Competitiveness Act. O primeiro consiste num instrumento
destinado a garantir investimentos privados norte-americanos em países em
desenvolvimento contra eventuais riscos de natureza política que estes Estados
possam oferecer. Os direitos trabalhistas constituem um dos fatores considerados
pelo OPIC, no que diz respeito à autorização para investimentos no exterior.
O Omnibus Trade and Competitiveness
Act, por sua vez, foi editado em 1998,
5
permitindo que o US Trade Representative (USTR) adote providências contra
qualquer prática, conduta ou política que limite o comércio dos EUA com outras
nações.
Observa-se, assim, que, além de ser um dos principais defensores da inclusão
de cláusulas sociais nos tratados internacionais, os EUA têm empreendido um
projeto particular de fixação de padrões sociais mínimos.
Não

se afigura ser essa a política mais adequada
ao dumping social nem à garantia da concorrência leal.

ao

combate

Não é meio eficaz contra o dumping social porque, embora os EUA sejam
ainda a nação de maior importância político-econômica no planeta, nada impede
que as mercadorias produzidas em condição de dumping social sejam
comercializadas com outras nações. A solução pretenderia garantir padrões sociais
mínimos no contexto da comercialização com os EUA, deixando à margem as
circunstâncias em que são produzidos os bens comercializados entre outros países.
Deve-se salientar que tal orientação é simplesmente inviável a longo prazo. Isto
porque o combate a condições degradantes de trabalho tem de ser feito numa
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perspectiva internacional. Soluções unilaterais são necessariamente precárias
porque não são idôneas a evitar aquilo que BRIAN LANGILLE denomina de “corrida
de desregulamentação”[44], de tal maneira que os EUA serão, a longo prazo e ainda
que de forma indireta, atingidos pelas conseqüências nocivas das práticas
comerciais em relação às quais seus instrumentos unilaterais foram omissos, por
não dizer respeito diretamente ao setor de comércio dos EUA com outros Estados.
No atual contexto de interdependência dos mercados, soluções unilaterais estão
fadadas ao fracasso.
Além disso, tais medidas nem sempre serão adequadas para garantir a
concorrência leal. É assim porque, ocultas sob alegações de violação a padrões
laborais, podem estar intenções protecionistas dos EUA. O objetivo das sanções e
das medidas restritivas seria, nesse caso, criar privilégios artificiais para empresas
americanas, com a utilização, para tanto, de acusações infundadas
de dumpingsocial. Há aqui, pois, o grave risco de se estar diante de apenas mais
uma prática violadora da livre concorrência.
A outra tendência, verificada diante da dificuldade de estabelecer cláusulas
sociais de abrangência internacional, é a adoção de cláusulas sociais regionais. São
exemplos a celebração, em 1992, pelos países membros da União Européia, do
Protocolo sobre Política Social, e a celebração do acordo paralelo de Cooperação
Trabalhista, em 1993, pelos países integrantes do NAFTA.
A

grande dificuldade das cláusulas sociais regionais, no tocante
ao dumpingsocial, é exatamente a incapacidade de vincular países não signatários
a padrões mínimos laborais, revelando-se, assim como a imposição unilateral de
restrições, uma solução precária.
EUA e União Européia são os principais defensores da ampla inclusão, em
instrumentos de comércio internacional, de cláusulas sociais. Argumentam que os
países subdesenvolvidos e em desenvolvimento obtêm injustas vantagens
competitivas valendo-se da utilização de mão-de-obra em condições degradantes
de trabalho.
A seu turno, os países do Sul alegam que as preocupações humanitárias dos
países desenvolvidos apenas escondam, em verdade, interesses de ordem
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econômica. Sustentam que as cláusulas sociais propostas não passam de novas
investidas protecionistas, a fim de assegurar a predominância econômica destes.
Questão que tem suscitado acalorados debates no âmbito do tema das
cláusulas sociais é a definição do foro competente para aplicar sanções decorrentes
de sua inobservância. A doutrina e os agentes políticos e sociais se dividem em três
correntes.
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Para alguns, por envolver diretamente transações comerciais internacionais, a
discussão deveria ser desenvolvida perante a Organização Mundial do Comércio.
Tal entendimento, todavia, não é coerente com as peculiaridades do fenômeno
do dumping social, que não se reduz a um problema comercial. Entender o
fenômeno apenas por essa perspectiva significaria legitimar uma espécie de lógica
capitalista que não deve ser admitida nos Estados Democráticos de Direito. Com
efeito, vislumbrar sob tal ótica a inobservância de padrões sociais seria “equiparála a expedientes econômicos voltados ao aumento da competitividade, graças ao
desvirtuamento das regras de mercado, e não visualizá-la como obstáculo à
realização da dignidade humana”[45].
É imperioso rememorar, a esse respeito, a
5
lição do insigne PINHO PEDREIRA: “É preciso reconhecer que cada norma do Direito
do Trabalho constitui um acidente, um obstáculo, um impedimento para tratar o
trabalho como uma mercadoria sujeita às leis do mercado. Querer tirar todas as
rigidezes equivale a querer destruir o Direito do Trabalho”.[46]
Com efeito, toda a discussão em torno do dumping social está intimamente
relacionada com a própria razão de ser do direito do trabalho. Os preceitos éticos
de reconhecimento do valor intrínseco do homem que migraram para as
Constituições contemporâneas, bem como a consagração da valorização do labor
humano constante em tais textos simplesmente inviabilizam qualquer tentativa de
reduzir o tema a meras questões de ordem financeira e comercial. O direito
ao trabalho digno, afinal, constitui-se em verdadeira projeção dos direitos
humanos.
Há que se ponderar, ainda, que conferir à OMC a competência para aplicar
sanções a países que desrespeitam direitos trabalhistas básicos não é uma resposta
suficiente apara eliminar as violações a direitos sociais. O que se quer dizer é que a
limitação à aplicação de sanções tende não a coibir práticas de dumping social, mas
a manter esses países e seus trabalhadores em baixas condições de
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desenvolvimento. Em matéria de proteção a direitos sociais, não basta a existência
de um regime sancionatório, mas é necessário que este esteja acompanhado por
uma estrutura voltada à cooperação - especialmente técnica - com esses países.
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Por fim, não se pode esquecer que a idéia de estabelecer a OMC como foro
competente para tratar de cláusulas sociais não é consensual nem mesmo entre os
países desenvolvidos, reconhecendo-se o risco de sua utilização como instrumento
de políticas protecionistas.
Parte da doutrina propõe a atuação conjunta da OMC e da OIT na resolução
de conflitos fundados no descumprimento de cláusulas socais, vinculando-se, ainda
mais, o direito internacional do trabalho com o direito internacional econômico.
DANIEL EHRENBERG, por exemplo, propõe uma remodelação de estruturas de
ambas as instituições, com a criação, inclusive, de órgãos mistos[47]. Essa solução é
interessante por pretender reunir a experiência da OMC como instância de
resolução de conflitos e a possibilidade de utilização de seus mecanismos de
efetivação de suas decisões e o desenvolvimento da OIT, no que diz respeito a
instrumentos de cooperação técnica. Contudo, sua viabilidade é altamente
discutível. Sua implementação depende da vontade política das duas instituições,
as quais, ao final do processo, perderiam parcela de sua autonomia. Além disso,
provavelmente a união encontraria resistência de setores representativos dos
trabalhadores, em razão da natureza essencialmente comercial que envolve as
preocupações dos membros da OMC na atuação. Assim, ainda que se apresente
como uma proposta com potenciais positivos, a aproximação estrutural - se vier a
ocorrer - tende a ser um projeto de longo prazo.
Afigura-se, como técnica cogitada nos debates sobre as cláusulas sociais, a
utilização da OIT como foro competente para dirimir as querelas delas decorrentes.
Tal proposição traz uma série de vantagens no tocante à salvaguarda de direitos
sociais. É assim, em primeiro lugar, porque a OIT é a única das organizações
internacionais composta por representantes de governos, empresários e
trabalhadores[48]. Do ponto de vista da representatividade, é, pois, a organização
com maior legitimidade decisória, decorrente do equilíbrio de forças de setores
sociais e do processo dialético inerente à própria Organização.
Em segundo lugar, é inegável que a OIT já lida, de certa forma, com questão
da concorrência desleal através de práticas de dumping social. Isto porque a
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Organização dispõe de diversos programas de cooperação técnica[49] e de um
sistema de controle da observância de padrões sociais[50]. Aliadas, essas
ferramentas já são utilizadas para orientar os países no sentido da garantia de
direitos sociais.
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Importa ressaltar, ainda, que a OIT tem realizado um importante trabalho de
uniformização de padrões laborais. Destaca-se, aqui, a Declaração de Princípios e
Direitos Fundamentais no Trabalho, elaborada em 1998, documento que reconhece
como fundamentais os direitos laborais referidos em oito de suas Convenções e
vincula todos os seus países membros ao seu cumprimento, ainda que não hajam
ratificado as respectivas convenções[51].
A principal crítica daqueles que se opõem à utilização da OIT como órgão
competente para apreciar questões relativas a cláusulas sociais é a deficiência desta
quanto à implementação do seu corpo normativo. Reconheça-se, com efeito, que a
questão da exigibilidade das decisões tem sido, até hoje, o grande obstáculo para
uma atuação mais efetiva da OIT. Embora seu sistema de controle seja bastante
sofisticado e permita um acompanhamento
detalhado das condições de trabalho
5
de vários países, a ausência de mecanismos sancionatórios reais priva a OIT, em
certas hipóteses, de ver a tutela concreta dos princípios e direitos que consagra.
A viabilidade da consolidação da OIT no exercício do papel de foro adequado
à discussão da cláusula social depende de intensificação de mecanismos de
cooperação técnica e programas sociais, bem como do avanço no tema da
exigibilidade jurídica, desenvolvendo-se um sistema sancionatório da Organização.
A própria OIT, em estudo realizado pela Comissão de Questões Jurídicas e
Normas Internacionais do Trabalho, reconhece a dificuldade na concretização de
decisões, ponderando a necessidade de avanços nesse campo: “A questão é
reforçar os mecanismos, ou no mínimo manter sua capacidade para garantir que as
obrigações que emanam da ratificação das convenções se cumpram de fato e de
direito. Conseguir uma maior eficácia requer um equilíbrio adequado entre os
distintos meios de ação (memórias regulares, diálogo tripartite, cooperação técnica
e procedimentos especiais)”.[52]
Não se deve olvidar, ademais, da justificativa histórica da criação da
Organização Internacional do Trabalho e de sua relevante função como instituição
voltada à promoção da paz mundial. Abordando esta temática, o mestre ARNALDO
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SÜSSEKIND, após indicar que a Declaração responsável pela revisão da Constituição
da OIT, em 1946, ampliou seu âmbito de atuação, afirma que se “[c]onsagrou,
portanto, o correto entendimento de que a paz não é apenas a ausência de guerra,
vinculando o seu conceito a uma ordem internacional com justiça social, onde os
direitos
fundamentais
do
homem
não
sejam
afrontados
pelo subdesenvolvimento econômico que gera a miséria entre grandes
contingentes humanos e a instabilidade política dos respectivos Estados”.[53]
As cláusulas sociais consistem em importante meio de combate à prática
de dumping social, desde que inseridas nos instrumentos internacionais e
manejadas de modo leal e coerente com a tutela de direitos sociais. O grande risco
da ampla pactuação de cláusulas sociais está na possibilidade de desvirtuamento,
por países desenvolvidos, em sua utilização, empreendendo iniciativas
protecionistas. Havendo meios de coibir essa deturpação, através, por exemplo, da
análise da questão perante a OIT, elas podem contribuir para a garantia de padrões
sociais dignos, aliadas a programas de cooperação e ações de promoção de direitos
sociais nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento signatários de
determinado tratado internacional.
Há, em verdade, ainda outra limitação das cláusulas sociais que se deve referir:
a insuficiência no âmbito de proteção. Pretender coibir a prática de dumping social
somente através da utilização de cláusulas sociais seria inviável na realidade
contemporânea. Isto porque inúmeros países - sobretudo os subdesenvolvidos e
os emergentes - recusam-se a assinar tratados que veiculam cláusulas sociais, não
sendo por elas diretamente atingidos[54].
A questão que se apresenta, então, é saber quais medidas podem ser adotadas
quando simplesmente não houver qualquer cláusula social em tratado a vincular
certo país à adoção de padrões sociais mínimos.
Numa primeira impressão, não haveria quaisquer parâmetros vinculantes a
serem observados por países não signatários de tratados veiculadores de cláusulas
sociais. Esse é o posicionamento adotado por alguns países subdesenvolvidos e
emergentes, para os quais as condições precárias dos trabalhadores consistem em
vantagem competitiva que não lhes pode ser subtraída[55].
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Tal orientação, contudo, não se coaduna com a atual fase de proteção dos
direitos humanos e com o novo paradigma do direito internacional do trabalho,
que recentemente tem despontado.
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BRIAN LANGILLE indica que “(...) começando com a compreensão tradicional
do direito do trabalho como um custo, o qual envolve uma barganha econômica
que as pessoas decentes e justas acreditam que vale a pena aceitar, termina-se
sendo conduzido à concepção de que o direito internacional do trabalho é a de um
dilema do prisioneiro ou de uma corrida de desregulamentação (...)”[56].
Assim, na concepção tradicional, há a idéia de que os objetivos do direito
internacional do trabalho obrigam as nações a agir em sentido contrário aos seus
próprios interesses econômicos. O referido autor demonstra, com maestria, que
essa compreensão redunda, em verdade, no fracasso na consecução dos preceitos
de direito internacional do trabalho.
Há, assim, a necessidade de entender o direito internacional do trabalho sob
outra perspectiva, capaz de demonstrar aos Estados que a observância de direitos
5
sociais não constitui uma tarifa sobre a atividade econômica, mas se revela como
fator capaz de proporcionar progresso financeiro, inserido num contexto de
promoção direitos fundamentais. Na “nova teoria”, apresentada por LANGILLE, o
“projeto do direito internacional do trabalho é levar os Estados-membros a
buscarem seus próprios interesses através da construção de políticas sociais, que
constituem parte dos complexos aspectos da liberdade humana, que se reforçam
mutuamente, e que possibilitam a construção de sociedades justas e duradouras e,
concomitantemente, constituem seus objetivos (...)”[57].
Com esteio em tais ponderações, talvez a melhor solução para a questão
consista na utilização dos direitos laborais consagrados pela Organização
Internacional do Trabalho como patamar mínimo a ser observado
internacionalmente, aliando-se a tal fixação a intensificação dos mecanismos de
cooperação já adotados pela Organização.
O tema, contudo, reveste-se de elevada complexidade e, sem dúvida, não
obterá breve solução nas discussões internacionais. Até o presente momento, os
mais relevantes instrumentos utilizados no combate, no plano internacional,
ao dumping social são, conforme assinalado, o Selo Social, o Global Compact,
formulado pelas Nações Unidas, o ISO Social, os códigos de conduta e as cláusulas
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sociais. Conquanto isoladamente não sejam suficientes para coibir esta modalidade
de concorrência desleal, tais mecanismos, se adequadamente compreendidos,
seguramente revelam-se idôneos a contribuir para a elevação global das condições
sociais dos trabalhadores.
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5. CONCLUSÕES
O dumping social pode ser definido como a modalidade de concorrência
desleal consistente na venda de mercadorias a preços inferiores àqueles
normalmente praticados pelo mercado, obtidos mediante a reiterada utilização de
mão-de-obra em condições inadequadas a padrões laborais mínimos, gerando
danos sociais. A redução dos custos da mão-de-obra, na prática de dumping social,
pode ser obtida seja mediante violação direta dos direitos dos empregados de
determinada empresa, seja através da prática cada vez mais freqüente de
transferência de unidades produtivas para países ou regiões nos quais não são
respeitados padrões laborais mínimos.
O combate ao dumping social é, na atualidade, um dos mais relevantes temas
do direito internacional. Variados têm sido os mecanismos engendrados por nações
e organizações internacionais a fim de coibir tal prática. Os instrumentos
frequentemente utilizados para tanto são o Selo Social, o Global Compact, das
Nações Unidas, o ISO Social, os códigos de conduta e as cláusulas sociais.
O Selo Social consiste na vinculação de uma “etiqueta social” a produtos e
marcas de empresas que, havendo voluntariamente aderido ao sistema,
demonstrem a observância de normas laborais consideradas fundamentais. A seu
turno, o Global Compact, desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, visa à
incorporação de princípios de responsabilidade humanitária, social e ambiental ao
planejamento estratégico das companhias transnacionais.
A ISO social consiste na atribuição de certificação após a apreciação, através
de um programa de qualidade, da concretização de parâmetros laborais básicos,
fixados pela OIT, e compromissos assumidos por empresas transnacionais em seus
códigos de conduta. Os códigos de conduta, por sua vez, são declarações através
das quais empresas assumem voluntariamente o compromisso de observância de
padrões laborais mínimos, consagrando princípios e práticas corporativas que
deverão ser seguidas tanto pelos atores internos da própria estrutura empresarial
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quanto pelas subcontratadas com as quais mantiverem relação. Por fim, a cláusula
social é definida como uma disposição de um tratado ou acordo comercial, em que
as partes se comprometem a promover, através de medidas variadas, o respeito a
direitos sociais e, para o caso de violação, ajustam a retirada de vantagens ou
rescisão do pacto.
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Os instrumentos abordados, conquanto isoladamente não sejam suficientes
para coibir o dumping social, acaso adequadamente compreendidos, seguramente
revelam-se idôneos a contribuir para a elevação global das condições sociais dos
trabalhadores.
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NOTAS:
[1] EMANUELLI, Gisela Biacchi. Comércio exterior brasileiro e dumping: breve
enfrentamento sobre uma barreira não-alfandegária. Revista de Direito da
Concorrência, nº. 7, jul./set. 2005, p. 51.
[2] ARRUDA, Gustavo Fávaro. Entendendo o dumping e o direito antidumping.
Revista de Direito da Concorrência, nº. 7, jul./set. 2005, p. 16.
[3] EMANUELLI, Gisela Biacchi. op. cit., p. 51, e ARRUDA, Gustavo Fávaro. op.
cit., p. 16.
[4] “uma característica essencial de dumping, sem conflito, é a discriminação
de preços entre as compras em diferentes mercados nacionais” (tradução livre do
autor) VINER, Jacob apud ARRUDA, Gustavo Fávaro. op. cit., p. 16. Ressalte-se, por
oportuno, que parcela da doutrina afirma que o dumping é a prática “comercial que
consiste em vender produtos a preços inferiores aos custos, com a finalidade de
eliminar concorrentes e/ou ganhar maiores fatias de mercado.” (SANDRONI, Paulo.
Novíssimo Dicionário de Economia. São Paulo: Editora Best Seller, 1999, p. 187).
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[5] Nesse sentido, GUSTAVO ARRUDA FÁVARO assevera que o “dumping não
é, por si só, uma prática ilícita ou violadora das boas regras de mercado. Para ser
considerado reprovável, tem que causar dano à indústria doméstica.” (ARRUDA,
Gustavo Fávaro. Entendendo o dumping e o direito antidumping. Revista de Direito
da Concorrência, nº. 7, jul./set. 2005, p. 19-20).
[6] Valendo-se dos mesmos elementos aqui utilizados como condição para
configuração do dumping: SILVA, Alice Rocha da. Dumping e Direito Internacional
Econômico. Revista do Programa de Mestrado em Direito do UniCEUB, Brasília, v. 2,
nº. 2, jul./dez. 2005, p. 46.
[7] LIMA, Marcos André M. de; SCHMIDT, Cristiane Alkmin Junqueira; SOUSA,
Isabel Ramos de. Tipologias de Dumping. Documento de trabalho. Rio de Janeiro:
Secretaria
de
Acompanhamento
Econômico,
2006.
Disponível
em:
http://www.seae.fazenda.gov.br/central_documentos/documento_trabalho/20021/doctrab17.pdf. Acesso em 07 de junho de 2010.
[8] SILVA, Alice Rocha da. Dumping e Direito Internacional Econômico. Revista
do Programa de Mestrado em Direito do UniCEUB, Brasília, v. 2, nº. 2, jul./dez. 2005,
p. 52 e 53.
[9] ARRUDA, Gustavo Fávaro. Entendendo o dumping e o direito antidumping.
Revista de Direito da Concorrência, nº. 7, jul. a set./2005, p. 30.
[10] SILVA, Alice Rocha da. Dumping e Direito Internacional Econômico. Revista
do Programa de Mestrado em Direito do UniCEUB, Brasília, v.2, n. 2, jul./dez. 2005,
p. 52.
[11] ARRUDA, Gustavo Fávaro. op. cit., p. 21.
[12] Ibid., p. 21.
[13] “o descumprimento deliberado do direito do trabalho pode ser
considerado uma questão de interesse social , motivando a intervenção do
Ministério Público, na medida em que, principalmente no que tange às regras de
segurança e medicina do trabalho, esta atitude gera grande custo social,
representado pelo acréscimo vertiginoso de doenças no trabalho e acidentes do
trabalho, além de poder ser visto como uma forma de se estabelecer uma
concorrência desleal entre as empresas, incentivando o ‘dumping’ social numa
perspectiva interna.” (MAIOR, Jorge Luiz Souto. A Fúria. Revista do Tribunal Superior
do Trabalho. Brasília, vol. 68, nº. 3, jul/dez 2002, p. 123).
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[14] BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso Avançado de
Direito Comercial. 5ª ed., rev. e atual. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo, 2009, p.
134.
[15] Ibid., p. 135.
[16] FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 10 ed. São Paulo:
Atlas, 2009, p. 102.
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[17] Diversas são as estratégias utilizadas pelas empresas com a finalidade de
redução de custos, a exemplo da horizontalização das fábricas e da terceirização.
Consoante observa MÁRCIO TÚLIO VIANA, a “redução de custos e a produtividade
devem ser crescentes: a busca da qualidade total não tem fim” (grifo no original).
As transformações verificadas na realidade fática de prestação de trabalho
repercutem inegavelmente na própria conformação do sistema jurídico. E é assim
que, conforme pondera o citado autor, “(...) para um regime instável de hoje, um
direito precário, fragmentado, quebradiço. Um direito que poderia até ser chamado
de pós-moderno, posto que pragmático, caótico, oscilante. Mas que nem por isso
deixa de ter uma diretriz: quer se estabilizar na instabilidade, quer flexibilizar para
endurecer. Afinal, a empresa exige a redução dos custos, e um de seus custos é o
5
próprio direito...” (grifos no original) (VIANA, Márcio Túlio. A Proteção Social do
Trabalhador no Mundo Globalizado. Direito do Trabalho: Evolução, Crise,
Perspectivas. BORJA, Cristina Pessoa Pereira et al (Coord.). São Paulo: LTr., 2004, p.
161 e p. 169).
[18] É o que se tem verificado, por exemplo, no âmbito do NAFTA. JOSÉ
DÁVALOS relata que este bloco econômico foi criado como “parte de un programa

general que busca el fortalecimiento de las grandes empresas competidoras en el
mercado internacional, mediante el aprovechamento de la mano de obra barata em
las maquiladoras que se establecen em nuestro territorio. Esa política significó um
fuerte golpe para los trabajadores estadounidenses y canadienses, en la medida de
que los traslados de empresas a México no significan empleos nuevos, son
simplesmente los que se reducen a las famillas de las otras dos naciones al
aprovechar la mano de obra mexicana a bajo costo”. (DÁVALOS, José. La integración
econômica regional y el derecho del trabajo. Revista do Tribunal Superior do
Trabalho. Brasília, vol. 67, nº. 1, jan/mar 2001, p. 40).
[19] CONTRERAS, Sergio Gamonal. La cláusula social en el tratado de libre
comercio entre Chile y Estados Unidos de norteamércia. Revista de Direito do
Trabalho, ano 34, nº. 129, jan./mar. 2008, p. 226. Baseado em relatório apresentado
no XVIII Congresso Mundial de Direito do Trabalho e Seguridade Social, realizado
em 2006, sobre a situação, na América do Norte, do direito do trabalho em face da
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liberalização do comércio, MÁRCIO TÚLIO VIANA informa que a “estratégia mais
usada é a ameaça de de-localização. Em geral, ‘as empresas canadenses falam em
ir para os EUA, as dos EUA para o México e as mexicanas para a China’.” (VIANA,
Márcio Túlio. A flexibilização pelo mundo: breves notas do XVIII Congresso Mundial
de direito do trabalho e seguridade social. Revista do Tribunal Regional do Trabalho
da 3ª Região, v. 43, n. 73, jan./jun. 2006, p. 30).
[20] Vale destacar que, no âmbito do NAFTA, a instauração de procedimento
de solução de conflito em matéria trabalhista somente é possível se um dos países
membros houver permitido durante período relevante a violação de direitos sociais:
“no cualquier violación puede dar lugar al processo de solución de controversias,

sino únicamente cuando alguna de las partes comete de manera reiterada la
violacion en la aplicación efectiva de las normas internas en materia de seguridad e
higiene en el trabajo, del empleo de menores, o del salário mínimo. ” (DÁVALOS,
José. Op. cit., p. 42).
[21] Não raramente o setor privado vale-se do argumento de existência de
“crises econômicas” para pressionar o Poder Legislativo no sentido da redução ou
“flexibilização” de direitos e garantias laborais e até mesmo para justificar o
desrespeito a direitos trabalhistas. É interessante notar, todavia, a peculiaridade de
que se revestem tais crises. Escrevendo em meados da década de 1990, EVERALDO
GASPAR LOPES DE ANDRADE constatava “uma crise do capitalismo pós-industrial,
no ocaso do século XX. Uma crise diferente, propiciando um notável progresso
econômico, com uma marcante elevação na lucratividade empresarial, sem, no
entanto, proporcionar efeitos positivos para a comunidade em geral. Pelo contrário,
é fato gerador de mais desigualdades sociais, miséria e desemprego.” (ANDRADE,
Everaldo Gaspar Lopes de. Crises dos modelos capitalistas e do mercado laboral.
Revista LTr, vol. 58, nº. 7, jul./1994, p. 785). Relativamente à crise econômica,
MANUEL CARLOS PALOMEQUE LOPEZ ressalta duas importantes noções: “1) a crise
económica é uma realidade que tem acompanhado o Direito do Trabalho, pelo
menos de forma intermitente, ao longo do seu percurso histórico, para converterse, certamente, num <<companheiro de viagem histórico>> da mesma, incómodo
se se quiser; e 2) a crise econômica exerceu sempre a sua influência no quadro
institucional do Direito do Trabalho e não só, na verdade, a partir da metade dos
anos setenta do presente século”. Avança ainda o autor, afirmando que o “Direito
do trabalho sai de cada crise econômica, certamente, com cicatrizes visíveis, mas a
sua função objectiva de instrumento de mediação e institucionalização do conflito
entre trabalho assalariado e o capital permanece inalterada e incólume. E tal papel
é consubstancial, assim, ao sistema de produção capitalista e ao seu conflito social
de base, pelo que o destino histórico do Direito do Trabalho está ligado de modo
estrutural às relações sociais sobre as quais actua.” (LOPEZ, Manuel Carlos
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Palomeque. Direito do Trabalho e Ideologia. Trad. Antônio Moreira. Coimbra:
Almedina, p. 39).
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[22] Dentre os inúmeros exemplos de violações a direitos laborais aptas a
gerar dumping social, pode-se indicar a contratação fraudulenta de estagiários,
conforme reconhecido na seguinte decisão: “ESTÁGIO. FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO.
É PERNICIOSA A TODA A ECONOMIA E CONSTITUI MODALIDADE
DE DUMPINGSOCIAL A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE
ATIVIDADES TÍPICAS DE EMPREGADOS. (...) Convém, ainda, relembrar que práticas
como essas são perniciosas a todo o mercado de trabalho e à economia, geram
desequilíbrio e constituem modalidade de dumping social, uma vez que postos de
trabalho que poderiam ser destinados a efetivos empregados passam a ser
ocupados por falsos estagiários, mal remunerados e contratados de forma precária
e instável – o que, em última instância, barateia a mão-de-obra e gera concorrência
desleal, diante da redução dos custos da produção ao sacrifício dos direitos
trabalhistas.” (grifos no original) (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª
REGIÃO. Juiz RAFAEL MENEZES SANTOS PEREIRA. Reclamação Trabalhista 015482008-133-05-00-4 RT. Data do Julgamento: 12/06/2009. Data da Publicação:
07.08.2009).
5

[23] A temática específica da inclusão de cláusulas sociais em tratados
internacionais será detidamente abordada no tópico 4.6.
[24] MANSUETI, Hugo Roberto. El derecho del trabajo en el Mercosur.
Situación actual y perspectivas. Revista do Tribunal Superior do Trabalho. Brasília,
vol. 68, nº. 1, jan./mar. 2002, p. 60.
[25] Desde otro punto de vista, el soft law se há consolidado como una técnica

complementaria del hard law, por ejemplo, em el derecho comunitario europeo,
facilitando la armonización gradual de las legislaciones de los distintos países.
(CONTRERAS, Sergio Gamonal. La cláusula social en el tratado de libre comercio
entre Chile y Estados Unidos de norteamércia. Revista de Direito do Trabalho, ano
34, nº. 129, jan./mar. 2008, p. 233).
[26] “mudanças em avançadas economias de mercado criaram um fosso entre
as capacidades dos instrumentos legais convencionados e algumas das questões
para as quais eles são concebidos” (tradução livre do autor) (TRUBEK, David;
TRUBEK, Louise apud MATTIOLI, Maria Cristina. Empresas transnacionais:
responsabilidade social e legal internacional. Revista do Tribunal Superior do
Trabalho. Brasília, vol. 69, nº. 2, jul./dez. 2003, p. 191).
[27] CONTRERAS, Sergio Gamonal. Op. cit., p. 233.
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[28] CARDOSO, Luciane. Códigos de conduta, responsabilidade empresarial e
direitos humanos dos trabalhadores. Revista do tribunal Superior do trabalho.
Brasília, vol. 69, nº. 1, jan./jun. 2003, p. 95.
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[29] A idéia foi exposta na Memória sobre questões sociais e laborais que
anualmente o Diretor Geral apresenta à Conferência Internacional do Trabalho (CIT).
Cf. a Memória do Diretor Geral em 1997, apresentada à 85ª Conferência
Internacional
do
Trabalho,
em:
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc85/dg-rep.htm.
[30] CARDOSO, Luciane. Códigos de conduta, responsabilidade empresarial e
direitos humanos dos trabalhadores. Revista do tribunal Superior do trabalho.
Brasília, vol. 69, nº. 1, jan./jun. 2003, p. 87.
[31] A Fundação Abrinq criou, em 1995, o Programa Empresa Amiga da Criança,
direcionado ao incentivo da atuação do setor privado no sentido da promoção de
direitos sociais de crianças e adolescentes, bem como à prevenção do trabalho
infantil. As empresas participantes têm, dentre outras vantagens, a possibilidade de
utilizar o selo “Empresa Amiga da Criança” em seus produtos e materiais de
divulgação. As informações sobre o Programa e exemplos de ações sociais em seu
âmbito estão disponíveis no sítio da Fundação Abrinq, através
do linkhttp://www.fundabrinq.org.br/portal/como-atuamos/programas-eprojetos/programa-empresa-amiga-da-crianca/o-que-e.aspx (Acesso em 26 de
maio de 2010).
[32] “Com a condição de que não se convertam em obstáculos técnicos que
venham perturbar o comércio, estas medidas voluntárias parecem escapar às
críticas ou à censura de que tem sido objeto as cláusulas sociais no contexto das
regras do comércio multilateral devido as suas conotações protecionistas. Com
efeito, neste caso se trata simplesmente de informar os consumidores sem tomar
decisões no seu lugar”. Excerto da Memória do Diretor Geral de 1997 citado em
CRIVELLI, Ericson. Normas internacionais do trabalho e o comércio internacional.
Revista LTr. vol. 66, nº. 01, jan./2002, p. 42
[33] “Launched in July 2000, the UN Global Compact is a both a policy platform

and a practical framework for companies that are committed to sustainability and
responsible business practices. As a leadership initiative endorsed by chief
executives, it seeks to align business operations and strategies everywhere with ten
universally accepted principles in the areas of human rights, labour, environment
and
anti-corruption”
(grifo
no
original). Disponível
em:
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/GC_brochure_FINAL.pdf.
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[34] http://www.unglobalcompact.org/AbouttheGC/TheTENPrinciples/index.ht
ml. Acesso em 07 de junho de 2010.
[35] CARDOSO, Luciane. Códigos de conduta, responsabilidade empresarial e
direitos humanos dos trabalhadores. Revista do tribunal Superior do trabalho.
Brasília, vol. 69, nº. 1, jan./jun. 2003, p. 88.
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[36] CONTRERAS, Sergio Gamonal. La cláusula social en el tratado de libre
comercio entre Chile y Estados Unidos de norteamércia. Revista de Direito do
Trabalho, ano 34, nº. 129, jan./mar. 2008, p. 227.
[37] CARDOSO, Luciane. Op. cit., p. 93.
[38] “Trabalho Infantil: Parceiros de negócios não devem empregar crianças
com menos de 15 anos de idade, ou que são mais jovens do que a idade para a
conclusão do ensino obrigatório, no país de fabricação do produto em que essa
idade seja superior a 15 anos” (tradução livre do autor). O código de conduta
adotado pela Adidas, em cujo teor se insere o dispositivo citado, está disponível
em: http://www.itglwf.org/doc/adidassoe.doc.
[39] VIANA, Márcio Túlio. A5 flexibilização pelo mundo: breves notas do XVIII
Congresso Mundial de direito do trabalho e seguridade social. Revista do Tribunal
Regional do Trabalho da 3ª Região, v. 43, n. 73, jan./jun. 2006, p. 32-33.
[40] CARDOSO, Luciane. Códigos de conduta, responsabilidade empresarial e
direitos humanos dos trabalhadores. Revista do tribunal Superior do trabalho.
Brasília, vol. 69, nº. 1, jan./jun. 2003, p. 95.
[41] CONTRERAS, Sergio Gamonal. La cláusula social en el tratado de libre
comercio entre Chile y Estados Unidos de norteamércia. Revista de Direito do
Trabalho, ano 34, nº. 129, jan./mar. 2008, p. 229. Não obstante a identidade
terminológica, estas cláusulas não se confundem, pois, com as cláusulas sociais
passíveis de reivindicação através de dissídio coletivo, as quais, na lição de IVES
GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO, correspondem àquelas que “instituem
garantias de emprego (várias espécies de estabilidades provisórias) e vantagens
laborais e econômicas indiretas, tais como abonos de faltas e fixação de condições
de trabalho menos desgastantes.” (MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Processo
Coletivo do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 158).
[42] AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Cláusula social: um tema em debate. Revista
de Informação Legislativa. Brasília. a. 36, nº. 141, jan./mar. 1999, p. 134
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[43] Ibid., p. 134-135.
[44] LANGILLE, Brian A.. Para que serve o Direito Internacional do
Trabalho? Revista de Direito do Trabalho, São Paulo, n. 127, jul./set. 2007, p.188.
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[45] AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Cláusula social: um tema em debate. Revista
de Informação Legislativa. Brasília. a. 36, nº. 141, jan./mar. 1999, p. 138
[46] SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. O estado atual dos princípios do direito
do trabalho. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA, v. 11,
jan.2004/dez.2004, p. 93. A seu turno, MAURÍCIO GODINHO DELGADO, após
obtemperar que todo ramo jurídico possui indelével caráter teleológico, assevera
que o “ramo justrabalhista incorpora, no conjunto de suas regras, princípios e
institutos um valor finalístico essencial, que marca a direção de todo o sistema
jurídico que o compõe. Este valor – e a consequente direção teleológica imprimida
a este ramo jurídico especializado – consiste na melhoria das condições de
pactuação da força de trabalho na ordem socioeconômica. Sem tal valor e direção
finalística o Direito do Trabalho sequer se compreenderia, historicamente, e sequer
se justificaria, socialmente, deixando, pois, de cumprir sua função principal na
sociedade contemporânea.” (grifo no original) (DELGADO, Maurício Godinho. A
Essência do Direito do Trabalho in LAGE, Emerson José Alves; LOPES, Mônica Sette
(coord.). Direito e Processo do Trabalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 82).
[47] AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Cláusula social: um tema em debate. Revista
de Informação Legislativa. Brasília. a. 36, nº. 141, jan./mar. 1999, p. 138
[48] Artigo 3 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho
1. A Conferência geral dos representantes dos Estados-Membros realizará
sessões sempre que for necessário, e, pelo menos, uma vez por ano. Será composta
de quatro representantes de cada um dos Membros, dos quais dois serão
Delegados do Governo e os outros dois representarão, respectivamente, os
empregados e empregadores.
[49] No sítio do escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil,
é possível conhecer diversos programas de cooperação que vêm sendo
implementados pela organização. Dentre eles, destaque-se a atuação através do
“Programa Condições de Trabalho”, relativamente ao qual informa-se, no
mencionado sítio, que a “OIT no Brasil tem apoiado e participado de diversos
encontros organizados pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade e
promovido a integração de métodos e práticas que visam incorporar indicadores
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de produtividade e qualidade com indicadores de segurança e saúde e condições
gerais
de
trabalho”.
Disponível
em: http://www.oitbrasil.org.br/prgatv/prg_esp/condit.php. Acesso em 03 de junho
de 2010.
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[50] A Organização Internacional do Trabalho elabora inúmeros relatórios
periódicos de acompanhamento sobre o reconhecimento e proteção de direitos
laborais. Há, inclusive, previsão, no Seguimento da Declaração da OIT sobre os
princípios e direitos fundamentais no trabalho, da edição de relatório global acerca
do cumprimento das categorias de princípios e direitos fundamentais nos quatro
anos anteriores à sua elaboração.
[51] Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho,
artigo 2: “2. Declara que todos os Membros, ainda que não tenham ratificado as
Convenções, têm um compromisso derivado do simples fato de pertencer à
Organização de respeitar, promover e tornar realidade, de boa fé e de
conformidade com a Constituição, os princípios relativos aos direitos fundamentais
que são objeto dessas Convenções, isto é:
(a) a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação
5
coletiva;
(b) a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório;
(c) a efetiva abolição do trabalho infantil; e
(d) a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação”.
[52] CRIVELLI, Ericson. Normas internacionais do trabalho e o comércio
internacional. Revista LTr. vol. 66, nº. 01, jan./2002, p. 47
[53] SÜSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT. São Paulo: LTr, 1994, p. 25.
[54] Ainda que se cogite a hipótese de um grupo de países firmar entre si
tratado determinando que não importarão produtos de Estados que permitam a
utilização de dumping social, tal medida atinge apenas indiretamente estas nações,
as quais poderão continuar comercializando seus produtos com os demais países.
Além disso, a longo prazo, a tendência é que aqueles primeiros países sofram as
conseqüências nocivas da concorrência desleal perpetrada por estes, uma vez que
a dinâmica da economia determina verdadeiro efeito expansivo da “corrida de
desregulação” aos diversos setores produtivos.

439
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592237

www.conteudojuridico.com.br

[55] AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Cláusula social: um tema em debate. Revista
de Informação Legislativa. Brasília. a. 36, nº. 141, jan./mar. 1999, p. 136.
[56] LANGILLE, Brian A.. Op. cit., p. 188.
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[57] LANGILLE, Brian A.. Op.cit., p. 200.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo instigar uma reflexão acerca das
greves dos servidores públicos e, em geral, como a falta de regulamentação
constitui uma grave irregularidade jurídica, pois a frequência em que ocorrem as
greves, em especial no município de Petrolina, como exemplo deste artigo, não
poderia o Congresso Nacional ser omisso. A importância da greve além de um ato
moral, é um ato em que pese a dignidade da pessoa humana em se submeter a
condições precárias no trabalho. Assim, no município de Petrolina as greves são
frequentes e relatam uma grave falha na administração do município. Foi utilizada
a metodologia bibliográfica. A metodologia utilizada foi a pesquisa explicativa,
5
tendo como coleta de dados o levantamento
bibliográfico.
PALAVRAS-CHAVE: Greve, Petrolina, Servidor Público.
ABSTRACT :The present article aims to instigate a reflection about public servant's
strikes and, in general, as the lack of regulation constitutes a serious legal
irregularity, since the frequency of strikes, especially in the municipality of Petrolina,
as an example of this article, the Nacional Congress could not be silent. The
importance of the strike, besides a moral act, is an act in which the dignity of the
human person in submit to precarious conditions at work. Thus, in the municipality
of Petrolina, strikes are frequent and report a serious fault in the administration of
the municipality. A bibliographic methodology was used. The methodology used
was the explanatory research, having as data collection the bibliographic survey.
KEY WORDS: Strike, Petrolina, Public Server.

INTRODUÇÃO
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Certo é, que as greves constituem grandes atos por trás de reivindicações por
melhorias no trabalho e por melhores condições no âmbito deste, seja por quais
forem os motivos, os atos das greves são mais morais do que meramente
“caprichosos”, como muitos alegam ao criticarem um movimento que desde a
antiga Roma tem por objetivo harmonizar as situações de pessoas no trabalho, bem
como as mesmas batalharem por condições humanas nos locais que exercem o que
lhes foi designado, escolhido.
Tanto é verdade que as greves constituem um direito, que a própria
Constituição consagra o mesmo em seus artigos e submete a outras suas
ramificações sobre o mesmo assunto, o problema é que no caso dos servidores
públicos houve uma pequena irregularidade, tendo em vista que, embora expresso
na Constituição, o regulamento das greves por parte dos servidores públicos ainda
não foi apreciado pelo Congresso Nacional.
Nessa esteira, a própria doutrina diverge em aspectos materiais entre normas
de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Para o presente artigo utilizaremos
a norma de eficácia contida pelo motivo de que, embora seja de doutrina
minoritária, as condições da greve são perfeitamente aplicáveis nesse tipo de
eficácia, visto que problemas pragmáticos muitas vezes não podem esperar por
regulamentações, que por vezes demoram anos.
Assim, para maior exemplificação e aprofundamento do tema, utilizaremos
como referência o município de Petrolina, assim como as frequentes greves na
cidade podem demonstrar a necessidade de uma regulamentação nacional das
greves em que pese a verdadeira eficácia, e também em como o descaso político
na cidade provoca graves problemas a longo prazo, tendo em vista que a maioria
das greves reivindicam melhorias salariais e maior atenção aos servidores públicos.
Ora, essa pesquisa justifica-se, portanto, pela extrema dificuldade dos
grevistas em garantirem seu direito já previsto na constituição, mas que sofreu uma
irregularidade jurídica que trouxe prejuízos e que até hoje não teve uma solução
eficaz, bem como a necessidade de construir uma análise nesse contexto sobre a
cidade de Petrolina, que é palco de diversas greves e constantes reivindicações dos
servidores públicos.
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No artigo presente o objeto é construir uma análise fundamental para o
reconhecimento da greve como direito constitucional e dos constantes debates
acercas dessas questões e das normas vigentes, com o intuito de levar o leitor à
reflexão e, para que a ética e a moral continuem regendo os pilares sociais
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Em um primeiro momento, a pesquisa exploratória foi de suma importância
para a conclusão dos assuntos que foram utilizados no projeto. Gil (2010) salienta
que na maioria das pesquisas acadêmicas, a pesquisa exploratória é realizada, haja
vista que o pesquisador não tem certeza do que irá buscar.
No presente projeto, foi feita a pesquisa bibliográfico com o objetivo de
agregar o máximo de informações fundamentadas, em livros, artigos, revistas
eletrônicas, teses, monografias, entre outros. Para Koche (2009) esse tipo de
pesquisa é indispensável para qualquer tipo de pesquisa, já que é nela que o
pesquisador conhece e analisa as principais teorias e contribuições existentes acerca
do assunto explorado.
Assim, a pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2009) é elaborada com base em
5
material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui
material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de
eventos científicos.
2.0 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CONCEITO DE GREVE
Há muito, o ordenamento jurídico é moldado de acordo com as necessidades
que se mostram na sociedade através do tempo, e somente em virtude deste somos
capazes de analisar o progresso de certas instituições, assim como tomar por base
as lições que o tempo vai mostrando em seu decorrer para que as leis possam
preencher as lacunas que se manifestarem com o intuito de harmonizar a sociedade
como um todo.
Nessa esteira, podemos afirmar que o homem só pode constituir-se como tal,
quando ele reconhece seus deveres na sociedade, com base na essência aristotélica
podemos dizer que o homem não pode viver só, muito menos alcançar direitos e
cumprir deveres sem a ideia de justiça e da procura do que é justo, esse pensamento
é o que constituía a base na época remota da Roma, em meados de 56 d.C
(trabalhadores se reuniam pra discutirem sobre as condições que eram submetidos,
em colégios) em que os historiadores afirmam que trabalhadores e pensadores se
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reuniam em escolas para debater sobre as condições de trabalho que eram
submetidos e resolver questões acerca do modo do trabalho.
É perceptível que o peso histórico agrega valores significativos quando
mesmo em uma época de escravidão e de desordenada vocação social, havia no
âmago da sociedade uma ideia de que aqueles que prestavam um serviço deviam
batalhar por aquilo que tinham como justo, este sendo dos principais motivos que
levaram ao surgimento Revolução Francesa e Revolução Industrial em que pesem
as farsas dos movimentos elitistas e essencialmente burgueses.
Quando a burguesia teme o poder que os trabalhadores estavam
conquistando e estabelecem que a greve é um crime, e para maior desgosto, a
Revolução Industrial fez com que os patrões tivessem em mãos todos os meios de
produção, que a priori seriam revoluções de cunho social que ajudariam os
trabalhadores a alcançar dignas condições de trabalho.
Se alçarmos uma crítica profunda ao estudarmos a greve, logo conheceremos
o que de fato está constituído em batalhar para que reconheçam as efetividades e
valores de cada profissão, pois em todas as greves há, em especial, um pedido de
valorização pessoal e trabalhista, que são dignos de qualquer cidadão devidamente
instruído.
É nessa perspectiva que começamos a aclimar o que é o verdadeiro sentido
da greve, seja ela em âmbito público ou particular, como um ato de demandar
melhores condições no trabalho, e como conceitua Moacyr Lobo da Costa (2002,
p.5),
A greve nada mais é que um fato social coletivo, ou seja, a
paralisação coletiva e concertada do trabalho, pelos
trabalhadores, como meio de reivindicação de interesses,
através da coação exercida sobre o empregador, o público ou
o próprio Estado. A greve decorre, sempre, de um conflito de
interesses. Todavia, os interesses que podem levar os
trabalhadores à greve são os mais variados e se agrupam nas
seguintes categorias, geralmente adotadas pelos tratadistas:
interesses profissionais, econômicos e políticos.(COSTA,
Moacyr Lobo da. 2002, p.5)
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Assim, é perceptível que com o olhar mais humano e mais sensível aos
aspectos em que os trabalhadores são submetidos, podemos encontrar motivos
plausíveis para a construção de um ato que fale mais do que um pensamento elitista
pautado em um primeiro momento como uma “reação” de reconhecimento de
direitos, e que, no caso dos servidores públicos, existe uma discussão atual, densa
e administrativa.
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2.1 A greve nos serviços públicos e o problema da regulamentação.
É sabido, ainda que a ideia das greves pode ser contextualizada segundo os
preceitos dos direitos fundamentais, isso porque, conforme Sarlet (2009) a
constituição já garante e assevera o que são os direitos fundamentais, que são
reconhecidos e positivados segundo a Constituição Federal. Como sabido, esses
direitos fundamentais garantem as necessidades singulares e mínimas que os seres
humanos são expostos quando estão em contato com o seio social.
Já para José Afonso da Silva(1999) esses direitos se caracterizam como direitos
imprescindíveis para uma vida respeitável como ser humano, que a sua essência
5
esteja em constante harmonia com a “realidade concreta e a material de forma
eficaz, não apenas formalmente reconhecidos.” (SILVA, 1999, p.182).
Tendo em vista a complexidade do preenchimento das já citadas lacunas que
existem no direito, ainda há um problema atual sobre a regulamentação do direito
à greve dos servidores públicos, pois embora esse direito exista, há uma ressalva
muito pertinente a ser feita, uma vez que a lei específica criada para regulamentar
o possível direito à greve ainda não foi apreciada pelo Congresso Nacional.
Em virtude dessa falta de apreciação, o que pesa hoje em dia é justamente a
ideia de, como reafirma Fernanda Marinela (2012) a dicotomia existente entre os
doutrinadores com a falta de um órgão jurisdicional devidamente competente e
editada pelo Congresso Nacional, bem como a incapacidade de adequar esse
direito a alguma “norma no que diz respeito a aplicabilidade das normas
constitucionais, dividindo a doutrina e jurisprudência entre uma norma de eficácia
contida e outra de eficácia limitada” (MARINELA, 2012, p.708)
Para os fins deste artigo, utilizaremos a eficácia contida, pois por todo o
histórico de greve e por toda a luta que aconteceu ao longo de toda a história, um
positivismo que exija um regulamento apenas depois de a norma ter sido aplicada
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poderá colocar em risco um direito que foi conquistado por “suor, luta e sangue’’,
e a doutrina majoritária segue o entendimento de que, nas palavras de Fernanda
Marinela (2012, p.708):
A corrente majoritária entende tratar-se de uma norma de
eficácia limitada, que não é autoaplicável, o que significa dizer
que os servidores não podem exercer o direito enquanto não
for editada a lei regulamentando a matéria. Dessa forma,
considerando que o princípio da legalidade para o direito
público estabelece que os agentes só podem fazer o que está
previsto ou autorizado em lei, e como até o presente momento
a lei ainda não foi elaborada, o exercício da greve
representativa, como regra uma conduta legal.
Para evitar esse tipo de lacuna, o que versava o artigo 9º da constituição
Federal era que o direito de greve no setor privado, devidamente regulamentado
por essa lei, poderia equipara-se ao direito do servidor público, em que gozariam
do mesmo status jurídico até o momento em que a omissão for devidamente
suprida. Para maior compreensão desse fato, é lícito trazer em pauta sobre os
assuntos aqui discutidos. Vejamos o que versa a Constituição Brasileira de 1988:
Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e
sobre os interesses que devam por meio dele defender.
§ 1º – A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e
disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade.
§ 2º – Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às
penas da lei.
Agora vejamos o que assegura o art.37 ao tratar de direitos dos servidores
público, pelo qual sofrerá a equiparação com o artigo acima mencionado:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
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VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos
limites definidos em lei específica;
Porém, ao mencionar que o direito de greve é uma eficácia limitada, caímos
em um abismo que provoca algumas marcas na história que beira a um excesso de
lei positivada prejudicial a longo prazo, tanto é que essas dicotomias existentes
entre as aplicabilidades da norma culminaram em um debate rico em conhecimento
e provido de fundamento jurídico caprichoso que, em sua maioria, agiam de acordo
com a coerência jurisprudencial.
A título de exemplo, traremos uma jurisprudência de acordo com o Recurso
Extraordinário 657385 SP, para reafirmar a posição que nos enquadramos ante de
entrar no mérito da questão proveniente de aplicabilidade em analogia ao direito
de greve no setor privado, nessa esteira, salienta-se conforme relatoria do Ministro
Luiz Fux, que relatou, vejamos:
1. O art. 37, VII, da CF é norma de eficácia contida, sendo
que o direito de greve dos servidores públicos civis carece de
regulamentação.
5

2. A falta da referida norma regulamentadora, no entanto,
não serve de obstáculo para o exercício do direito
constitucionalmente assegurado, sendo que o Plenário desta
Corte Suprema assentou ser aplicável a regra prevista no
regime geral para os servidores públicos até que seja sanada a
mora legislativa. Precedente do Plenário: MI 708, da relatoria
do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31.10.2008.
No mesmo entendimento, é possível perceber que escolhemos a eficácia
contida pela sua aplicação direita e imediata, pelas quais não é necessário que a
regulamentação esteja devidamente apreciada pelo Congresso Nacional, é o
entendimento do professor Vítor Cruz (2017):
Assim como a plena é de aplicação direta e imediata não
precisando de lei para mediar os seus efeitos, porém, poderá
ver o seu alcance limitado pela superveniência de uma lei
infraconstitucional, por outras normas da própria constituição
estabelece ou ainda por meio de preceitos ético-jurídicos como
a moral e os bons costumes. (Cruz, Vitor. 2017)
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Ainda, de forma exaustiva, temos como entendimento de que a norma de
eficácia contida consegue abarcar interesses não só dos servidores públicos, mas
de forças alheias à nossa vontade das quais permitem um maior progresso do
direito em relação a abranger todo o direito dos trabalhadores, sejam eles do setor
púbico ou privado.
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Nesse entendimento, Alexandre Zomboni Lins Filho (2011):

São Aquelas Em Que O Legislador Constituinte Regulou
Suficientemente Os Interesses Relativos À Determinada
Matéria, Mas Deixou Margem À Atuação Restritiva Por Parte Da
Competência Legislativa Do Poder Público, Nos Termos Que A
Lei Estabelecer Ou Nos Termos De Conceitos Gerais Nelas
Enunciados. Em Cima Das Palavras Do Ilustre Autor, Observo
Que A Legislação Inferior, Quando De Sua Regulamentação
Não Será Ilimitada. Nas Normas De Eficácia Contida, A Regra
Geral Corresponde À Regulamentação Originária Do Poder
Constituinte E Sua Posterior Restrição, Por Lei Hierárquica
Inferior, Trata-Se Da Exceção; Jamais Esta Exceção Tornar-Se-Á
Regra, De Modo Que Seja Alterado O Cérebro Normativo Do
Poder Constituinte. O Núcleo Fundamental De Sua Redação.
(Zomboni, 2011)
É necessário que entendamos que a omissão que o poder legislativo trouxe a
tal matéria constitui um enorme agravante no mundo jurídico, visto que os apelos
a entendimentos doutrinários podiam prejudicar, por parte, porque vislumbramos
que uma norma trazida pela Constituição assegurava esse direito importante que
observa os trabalhadores. Ignorar o fato de que uma Constituição traz determinado
direito para aquele que precisa ser amparado é uma falha e um desperdício jurídico
recorrente.
3.0 SOBRE O PSL 375/2018 E A PROPOSTA DE REGULAMENTAÇÃO DO
EXERCÍCIO DE DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
Como já mencionado anteriormente, sabemos que o direito passa por
constantes evoluções a fim de encontrar a melhor maneira de se adaptar com a
demanda social, isso reflete no problema da omissão legislativa por parte do
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Congresso Nacional em não ter apreciado a lei das greves dos servidos públicos,
por isso o Projeto de Lei do Senado 375/2018 intenta apressar a regulamentação
da greve em questão dos servidores públicos da administração pública direta,
autárquica ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios.
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Como a questão é séria e complexa, na íntegra do Projeto pode-se observar
que existem algumas características análogas ao que chamamos de “requisitos” em
que pesem para os servidores cumprirem, não se trata de um ato de revolta ou de
simples “costume” como muitos alegam sobre a greve, mas de algo mais profundo
que invalida os sentimentos corriqueiros de desembaraço, onde a razão para
postular uma greve vai muito além do que imaginamos.
Em virtude disso, o PSL 375/2018 estabelece, nas palavras de Marcos Oliveiro
(2018):
O exercício da greve será autorregulamentado pelas
entidades sindicais representativas dos servidores públicos e
5
acolhido pelos Observatórios das Relações de Trabalho, de
caráter tripartite, a serem criados no âmbito da União, estados,
Distrito
Federal
e
municípios.
O
projeto
de
autorregulamentação deverá ser aprovado em instância
coletiva e representativa das entidades sindicais dos servidores.
O direito de greve deverá levar em conta o juízo de
proporcionalidade e razoabilidade, de forma a assegurar o
atendimento das necessidades inadiáveis da sociedade.
(OLIVEIRO, 2018)
Portanto, a situação irregular que as greves estavam passando no
ordenamento jurídico levantaram questões “relativas ao direito de greve — como
corte de remuneração, manutenção de percentual mínimo de servidores,
comunicação prévia sobre a deflagração da greve” (OLIVEIRO, 2018) sejam
devidamente sistematizadas pelo Poder Judiciário.
4.0 O PRECÍPUO GREVISTA E SUAS DERIVAÇÕES NA CIDADE DE
PETROLINA NO VALE DO SÃO FRANCISCO.
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A lei orgânica do município de Petrolina estabelece em seu artigo 95 que o
direito de greve dos servidores municipais será exercido nos termos e nos limites
definidos em lei complementar, onde por entendimento podemos perceber que se
enquadra no mesmo posicionamento que já especificamos acima, ou seja, receberá
o mesmo tratamento que os grevistas do setor privado.
O conceito já devidamente exposto nos capítulos anteriores, as greves no
interior de Pernambuco, Petrolina, acontecem de maneira frequente pela busca de
um melhoramento de salários e os demais direitos sociais, e o interessante fato a
se considerar é que, muito embora os governos municipais sejam
democraticamente trocados de tempos em tempos, ainda não faz com que os
servidores, principalmente a classe dos professores, reivindiquem por melhores
condições e mais reconhecimento de seu próprio trabalho ante os esforços de suas
profissões.
Isso se valida com a ideia que Ledur (1988) já havia alertado:
Pode-se perquirir, por exemplo, acerca da utilidade de
alguém possuir o direito de expressão se não reúne condições,
oriundas do acesso à educação básica, para se expressar, e viceversa. Vê-se que as duas categorias de direitos formam vias de
mão dupla. Conclui-se que a efetividade de uns e outros exige
atuação complementar e não excludente (LEDUR, 1998, p. 163)
Um dos maiores problemas que abarcam hoje o Vale do São Francisco tratase da negligência do setor público, ou melhor, da falta de interesse administrativo
que protege os direitos sociais deixando apenas por conta dos sindicatos, mais
especificamente, o SINDSEMP, se reúne sistematicamente para uma maior
comunicabilidade entre governo e servidores.
Isso está regulamentado no art. 93 da Lei Orgânica Municipal de Petrolina
que, ipsis litteris:
Art.93 Fica reconhecido como entidade representativa de
classe dos servidores municipais de Petrolina o Sindicato dos
Servidores Municipais de Petrolina (SINDSEMP), que deverá
ser consultado pelo Prefeito sempre que houver assunto de
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interesse do funcionalismo público municipal. (Lei Orgânica
Municipal de Petrolina.)
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O papel dos sindicatos em Petrolina urge de uma necessidade mais do que de
um mero preceito administrativo, em 2014 uma greve no serviço público contou
com a participação de toda a diretoria do SINDSEMP por causa de um fator
extremamente peculiar, segundo a presidente do sindicato na época, Mariléia
Araújo, em uma entrevista para o Portal AM730, o piso nacional da educação não
estava sendo cumprindo eficazmente, e as condições que os servidores estavam
sendo submetidos nas questões de diárias e horas extras estavam tomando rumos
desproporcionais.
Além disso, segundo a mesma diretora, houve relatos de assédio moral, com
penas previstas em lei, estava na agenda para constituir a greve. Tendo em vista
que a gestão que estava atuante na época negligenciava e descuidava de questões
dignas dos servidores para a continuação do serviço, não restando outra opção a
não ser propor uma greve.
5

Ora, o forte teor político que vaga nos ares da cidade de Pernambuco
influencia de maneira significativa quando se trata de trabalhadores e de servidores
públicos. No caso citado acima, a bancada da oposição liderada por um vereador
do PSL, pressionava o prefeito da época para apreciar o interesse dos grevistas. À
época, foi estabelecido uma greve por tempo indeterminado em frente ao prédio
da administração de Petrolina.
O ponto central que pesa cada princípio grevista é a busca pelas condições
que os obreiros podem pedir, e isso é feito por um princípio referente ao exercício
do direito de greve acerca das atividades delimitadas pelo Estado, e a este tem a
obrigação quase moral de garantir os direitos já supracitados na Constituição.
O que se entende por isso entra como um ponto fundamental nas ideias de
Luiz Alberto da Costa:
Sem negar o direito de greve à classe dos professores, que
legitimamente lutam por seus direitos, e que merecem, sem
dúvida alguma, ser mais valorizados, não só pelo poder estatal,
como também pela própria sociedade, deve-se pensar, contudo,
e seriamente, na criação de mecanismos capazes de
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proporcionar ou possibilitar soluções mais rápidas e eficazes
para esses conflitos, pois estes geram graves danos a toda a
sociedade. (COSTA, 2013, p.13)
O apoio da sociedade entra aqui como um aspecto fundamental na
construção de um fator axiológico para a positivação válida do direito à greve pelos
servidores públicos, sabendo que o direito segue o anseio social, é imprescindível
que a própria sociedade se manifeste positivamente acerca de melhores condições
de vida e de trabalho para os obreiros que trabalham para o Estado. O forte
sentimento de que esses servidores estão “em boas mãos” por trabalharem por
órgão de estrutura governamental ainda paira nos corações de muitos, o que
prejudica a livre manifestação e a reivindicação do trabalhador.
Apesar de a greve ter sido de cunho nacional, nesse mesmo ano, os servidores
do IF Sertão – PE iniciaram greve por tempo indeterminado, poderá ser observado
que à época estavam com as atividades suspensas os campos do IF em Petrolina,
Petrolina Zona Rural, Ouricuri, Salgueiro e Floresta, regiões do vale do São Francisco, e
só no campus de Petrolina cerca de 2.600 alunos ficaram sem aula e cerca de 1 mil
funcionários entre técnicos e professores do Instituto Federal do Sertão (IF Sertão-PE)
paralisaram suas atividades.
O que eles reivindicavam eram, como salientou Amanda Franco (2014) para o
G1, retorno do anuênio (1% dos anos trabalhados), implantação da data base para o
servidor público federal, fim da última reforma previdenciária de 2012, garantia dos 10%
do Produto Interno Bruto (PIB) para a educação e 30 horas semanais universais para os
técnicos.
Essa perspectiva tem a ver com a igualdade que é requerida a todos pelos direitos
fundamentais já expostos anteriormente, onde vigora a essência dos direitos individuais
e patrimoniais que são envolvidas no campo de trabalho de cada um lembrando um
episódio recente na história das greves mundiais que os trabalhadores “perceberam
que, sozinhos, sucumbiam frente ao capital, mas, juntos, ganhavam força e, assim,
paulatinamente, foram se organizando, por meio dos sindicatos, e tentando
alcançar um padrão de trabalho mais digno.” (CANEIRO E MIRANDA, 2009, p.)
Casos assim comprovam o quanto é de extrema importância o
reconhecimento da norma com aplicabilidade de eficácia contida, uma vez que os
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acontecimentos que se consomem no tempo muitas vezes não podem esperar por
uma regulamentação devidamente positivada. Isso não quer dizer que sirva para
todo e qualquer caso, mas como o direito a greve dos servidores públicos já é
perfeitamente abordada na Constituição Federal, nossa Carta Magna, seria justo e
coerente que as greves dos servidores públicos possam ser equiparadas aos de
iniciativa privada enquanto o Congresso Nacional não legislar sobre o assunto.
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Pois, segundo Aline Carneiro Magalhães e Iúlian Miranda:
Percebe-se, portanto, uma situação bastante curiosa, pois
aos servidores públicos foi concedido o direito de greve, mas
seu exercício ficou prejudicado em razão da inércia do
legislador. Mesmo com a impetração de vários mandados de
injunção por diversas categorias representativas de servidores
públicos, somente com a alteração do entendimento do STF
quanto aos efeitos do mandado de injunção é que se tornou
possível o exercício regulamentado do direito de greve pelos
servidores públicos,
conforme entendimento exarado no MI n.
5
708 a seguir explicado.(MAGALHÃES E MIRANDA, 2012, p.70)
Para evidenciar isso, tomemos como exemplo uma outra greve que ocorreu
no município de Petrolina no intervalo de menos de um ano de uma para a outra,
se anteriormente citamos uma greve que iniciou em setembro de 2014, dados
fornecidos pelo site da G1 anunciavam que funcionários do INSS se reuniram em
junho de 2015 para reivindicação de melhores condições de trabalho, assim como
reivindicavam a realização de concurso público, melhores salários e reposição
salarial de acordo com a inflação e incorporação de gratificações.
Ora, segundo Luis Alberto da Costa:
Ademais, cada situação concreta trará novos desafios, e
novas implicações, sempre pondo em confronto o direito de
greve e os direitos metaindividuais consubstanciados na
prestação de serviços públicos, vale dizer, na concretização dos
direitos sociais fundamentais. Contudo, no confuso estado
hermenêutico
em
que
vivemos,
submetidos
à
discricionariedade e à imprevisibilidade judiciais, é de extrema
importância a construção de uma compreensão jurídica
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alicerçada na coerência e integridade do direito, como propõe
Dworkin (2007, pp. 271-273), no sentido de uma prática jurídica
que identifica direitos e deveres em continuidade com passado
e futuro, como construção de uma mesma comunidade
jurídica, atuando em seu conjunto, e tendo a Constituição
como o seu locus de compreensão e integração. (COSTA, 2013,
p.13)
No ano de 2016 os Sindicatos de servidores públicos municipais de Petrolina,
com base no próprio site do sindicato, decidiram reorganizar-se para novamente
entrar em greve, dessa vez os servidores da saúde reivindicariam a situação em que
denominavam, segundo o site Ponto Crítico, de “precária”, porque os salários não
compensariam o desgaste da carga exaustiva de trabalho, bem como os assédios
por parte daqueles que administravam as secretarias municipais.
Os sindicalistas, então, oficializaram a greve em 2017, à época, apresentaram
as reivindicações aos vereadores para os ajustes que, segundo o sindicato, eles
achavam justo apresentar, prevendo um reajuste de 6,29% para todas as categorias.
Segundo o site Ponto Crítico (2017), os sindicalistas propuseram o ajuste em
consonância com a receita municipal, concluindo que não havia problemas em
aprovarem esse ajuste.
Ainda segundo Aline Carneiro Magalhães e Iúlian Miranda:
Não podem os servidores públicos ser reféns da atividade
que desempenham. Assim como não se entende coerente
justificar as limitações desse direito em razão da equivocada
teoria orgânica do Estado, pois os servidores são o próprio
Estado e podem exigir melhorias em suas condições de
trabalho como quaisquer outros trabalhadores. (MAGALHÃES
E MIRANDA, 2012, p.71)
Portanto, podemos perceber que no interior de Petrolina há uma grande
necessidade de os servidores pararem suas atividades não por mero capricho, há
uma precisão moral, ética e humana na realização de tais atos reivindicatórios, uma
vez que a própria Constituição estabelece esse direito, pois esta foi feita para
assegurar os direitos básicos dos seres humanos em relação ao Estado.
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Uma greve mais recente que se tem conhecimento de um cunho mais
expressivo que ocorreu em Petrolina foi a dos servidores da Adagro que, em uma
entrevista ao blog de Waldiney Passos, o presidente do Sindagro-PE, Lucíolo
Galindo, afirmou que a manifestação tinha acontecido em 167 postos da Agência
no Estado.
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Essa digressão de greves em Petrolina demonstra o tamanho da preocupação
dos servidores públicos quando são afetados pelas mazelas de políticas públicas
que não são fiéis ao caráter profissional, demonstra ainda a grande necessidade da
greve para chamar atenção dos gestores municipais ante ao trabalho de
professores, enfermeiros, e demais profissões que necessitam de uma maior
atenção da administração pública.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, é imperioso ressaltar que pretendemos mostrar
como as greves são importantes desde a época antiga, fazendo uma digressão
histórica e delimitando à esfera municipal de Petrolina está sendo palco de
5
frequentes greves por conta do descaso público dos gestores e da precariedade de
algumas profissões.
Correlacionando às greves de Petrolina ao cenário nacional de falta de
regulamentação própria das greves em âmbito jurídico, uma vez que a
regulamentação que rege esse ato reivindicatório é a dos servidores particulares,
tendo em vista que a greve dos servidores públicos embora amparados pela
Constituição Federal não foi apreciada, ainda, pelo Congresso Nacional.
Em virtude disso, o presente artigo adotou o entendimento da norma de
eficácia contida, defendida pela doutrina minoritária, uma vez que a falta de
regulamentação adequada não pode afetar algo que está explícito na Constituição
Federal, tendo em vista que se as greves não forem realizadas no momento em que
os servidores públicos entendem ser necessário, poderá ocorrer uma extrema
frustração no trabalho e uma falta de incentivo àqueles que estudaram e
batalharam para ter uma vida digna.
Isso posto, pretendemos deixar breves lições acerca da greve e em como a
região de Petrolina, situada no Vale do São Francisco, aclama para uma maior
integridade no trabalho e nos serviços públicos, pressionando a administração
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pública nos assuntos que regem toda a pauta dos servidores em relação ao
trabalho.
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A INAPLICABILIDADE DAS CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO NOS
CASOS DE USUCAPIÃO FAMILIAR
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RESUMO: O proposto artigo tem por objetivo elaborar breves comentários acerca
da (in) aplicabilidade das causas interruptivas da prescrição nos casos de usucapião
familiar Código Civil o artigo 1.240-A, trazendo a usucapião familiar, que é uma
modalidade de aquisição de propriedade pelo cônjuge que ficou residindo no
imóvel do casal, por mais de dois anos ininterruptos, de forma mansa e pacífica, de
imóvel urbano de até duzentos e cinquenta metros quadrados, desde que não
tenham em seu nome outros imóveis e também não tenha se beneficiado desse
instituto outras vezes. §1° a modalidade visa assegurar o direito ao cônjuge ou
companheiro que permaneceu no imóvel, de forma mansa e pacifica e ininterrupta,
diferentemente do cônjuge que abandonou.
Palavras-chave: Usucapião, prescrição.
ABSTRACT: The purpose of the proposed article is to elaborate brief comments on
the (in) applicability of the interruptive causes of the prescription in cases of family
cancellation. Civil Code Article 1,240-A, bringing the familiar usucapião, which is a
modality of acquisition of property by the spouse who resided in the property of
the couple for more than two consecutive years, in a meek and peaceful way, of
urban property of up to two hundred and fifty square meters, provided that they do
not have other real estate in their name and also have not benefited from this
institute at other times. §1 The modality aims to ensure the right to the spouse or
companion who remained in the property, in a calm and peaceful and uninterrupted
manner, unlike the spouse who left.
Keywords: usucaption, prescription.

INTRODUÇÃO
Tratando-se de um tema bastante abordado em sociedade, bem como de
interesse publico, á dissolução de conflitos comumente atuais, ao tocante que
muitas das vezes se torna indispensáveis O tema Usucapião habitualmente
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chamado de prescrição aquisitiva, em defrontação com a prescrição extintiva, que
é expressamente disciplinada nos art. 205 e 206 do Código Civil, os dois aparecem
o elemento tempo influindo na aquisição e na extinção de direitos. O art.205
resumidamente diz que o direito das coisas é o modo originário de aquisição da
propriedade e de outros direitos reais. Já no Art. 206 diz respeito à perda da
pretensão e, por conseguinte, da ação atribuída a um direito, e de toda a sua
capacidade defensiva em inferência do não uso dela durante determinado espaço
de tempo. Ao modo tendo em vista os requisitos para sua concessão e como se dá
entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, tratado em nosso ordenamento jurídico
brasileiro pela lei 12.424/2011, O Conselho da Justiça Federal no Enunciado nº 500
dispõe: “A modalidade de usucapião prevista no art. 1.240-A do Código Civil
pressupõe a propriedade comum do casal e compreende todas as formas de família
ou entidades familiares, inclusive homoafetivas.”.
A inaplicabilidade das causas interruptivas de prescrição.
Ao modo que tendo em vista a inaplicabilidade das causas interruptivas de
prescrição e almejando o lapso temporal
subsequente entendendo este objetivo é
5
necessário almejar que a interrupção de uma prescrição impossibilita o direito à
aquisição da propriedade em favor do possuidor solicitante, sendo que
interrompida a prescrição, ela recomeça a correr da data do ato que a interrompeu,
já que o lapso de tempo não pode ser calculado.
Aos olhos do artigo 1.244 do Código Civil: “Estende-se ao possuidor o
disposto quanto ao devedor acerca das causas que citadas, suspendem ou
interrompem a prescrição, as quais também se aplicam à usucapião.” O assim por
consequência.
A interrupção da prescrição aquisitiva poderá acontecer nos termos do artigo
202 do código civil Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá
ocorrer uma vez, dar-se-á:
I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o
interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;
III - por protesto cambial;
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IV - pela apresentação do Título de crédito em juízo de inventário ou em
concurso de credores;
V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
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VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe
reconhecimento do direito pelo devedor.
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DOMINIAL QUE AINDA CONSTA A TITULARIDADE CONJUNTA DO BEM.
DEMANDADA QUE, A GUISA DE DEFESA, ALEGA A OCORRÊNCIA DA USUCAPIÃO.
INCONTROVERSO ABANDONO DO LAR, PELO AUTOR, NO LONGÍNQUO ANO DE
1967, DEIXANDO À PROPRIA SORTE A ESPOSA E OS 7 (SETE) FILHOS COMUNS.
AFASTAMENTO QUE SE DEU DE FORMA UNILATERAL, VOLUNTÁRIA E COMPLETA.
DIVÓRCIO DECRETADO APENAS EM 2000. SENTENÇA INACOLHEDORA DO PLEITO
EXORDIAL. USUCAPIÃO ENTRE CÔNJUGES. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA
IMPEDITIVA À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (ARTS. 197 INC. I, E 1.244 DO CC/2002,
CORRESPONDENTES AOS ARTS. 168 INC. I, E 553 DO CC/1916). ABANDONO DO
NÚCLEO FAMILIAR A PARTIR DO QUAL SUCEDEU A SEPARAÇÃO DE FATO DO
CASAL. COMPLETA DISSOCIAÇÃO DO VÍNCULO AFETIVO E ESVAZIAMENTO DOS
LAÇOS MATRIMONIAIS. INEXISTÊNCIA DE MANCOMUNHÃO. CESSAÇÃO,
NAQUELE ENSEJO, DOS EFEITOS PRÓPRIOS AO REGIME DE BENS. POSSE EXERCIDA
DE FORMA EXCLUSIVA E EM NOME PRÓPRIO PELA VIRAGO SOBRE O IMÓVEL POR
45 (QUARENTA E CINCO) ANOS ININTERRUPTOS, SEM QUALQUER OPOSIÇÃO DO
VARÃO. REGRA OBSTATIVA DA USUCAPIÃO ENTRE OS CÔNJUGES QUE DEVE
MERECER INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA, OU SEJA, CONFORME O ESCOPO DA
NORMA E NA CONFORMIDADE DA EVOLUÇÃO DOS INSTITUTOS DO DIREITO DE
FAMÍLIA. ACOLHIMENTO DA TESE DE USUCAPIÃO COMO DEFESA QUE SE AFIGURA
PERFEITAMENTE VIÁVEL. PRECEDENTE DA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
posse exercida exclusivamente pelo cônjuge separado de fato sobre o imóvel que
serve de residência à família, pode, excepcionalmente, dar ensejo à usucapião do
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bem registrado em conjunto, a depender das circunstâncias, quando ficar
demonstrado cabalmente que essa posse unilateral é exercida em nome próprio e
não por convenção entre as partes ou imposição judicial, tampouco se qualificando
como mera tolerância do outro cônjuge enquanto pendente a partilha definitiva
dos bens. 2. Assim sendo, a norma que impede a fluência dos prazos de usucapião
ent [...].
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(TJ-SC - AC: 20130655496 SC 2013.065549-6 (Acórdão), Relator: Eládio Torret
Rocha Data de Julgamento: 04/06/2014, Quarta Câmara de Direito Civil Julgado).
Não comprovado, na hipótese, os requisitos para usucapião nos termos do
art. 1.240-A, em especial o abandono do lar, imóvel superior a duzentos e cinquenta
metros quadrados e que não seja proprietário de outro imóvel, conclui-se que a
nova modalidade de usucapião, inserida pela lei 12.424/2011, uma vez que, definiu
diversos requisitos que necessitam de análise subjetiva, caso a caso, para configurar
o abandono, prazo, prescrição e por fim, conferir direito pleno à propriedade a um
dos cônjuges.
5

DO PRAZO PRESCRICIONAL

Tendo em vista o requisito da nova condição é que a propriedade seja dividida
com ex-cônjuge ou ex-companheiro, deixando dúvida sobre a influência do prazo
prescricional. Examina-se que um dos subterfúgios da nova espécie é que a
propriedade seja dividida com ex-cônjuge ou ex-companheiro, deixando dúvida
sobre o prazo prescricional. O prazo somente começaria a partir da decretação do
divórcio ou da dissolução da união estável, uma vez que, antes disso, não se pode
falar em ex-cônjuge ou ex-companheiro, além do que não corre prescrição entre
cônjuges e companheiros, na constância da sociedade conjugal ou da união estável
(CC arts. 197 I, e 1.244). Disciplina o novo instituto nos mesmos moldes previstos
no art. 183 da Constituição Federal. Tanto no caso da usucapião especial urbana,
como no da usucapião familiar, é necessário que o usucapiente não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural e exerça posse mansa, pacífica e
ininterrupta sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, para fins de sua
moradia ou de sua família, não sendo permitida a concessão da medida mais de
uma vez em favor da mesma pessoa. Cita-se com a nova espécie de usucapião, uma
discussão sobre o término do relacionamento afetivo, abandono deve ser
voluntário, uma vez que a saída se dá por determinação judicial a exemplo da lei
461
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Maria da penha (lei nº 11.340/2006) não configurará abandono voluntário como se
exige a nova lei. A separação de fato, se dá inicial da contagem do prazo da
usucapião familiar, uma vez caracterizado o abandono voluntário do lar por um dos
cônjuges ou companheiros. Todavia, a mera separação de fato, por erodir a
arquitetura conjugal, acarreta o fim de deveres do casamento e, assim, do regime
patrimonial, não se comunicando os bens havidos depois daquele desate
matrimonial, como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça.
CONCLUSÃO
Tendo em vista todos os conflitos abrangentes dentro deste trabalho,
almejamos entender os requisitos sobre abandono total do lar, entendimento e
distinção ao artigo1240-A do Código Civil que é um importante instrumento de
proteção ao direito constitucional à moradia e de proteção à família, pois tem como
finalidade favorecer e proteger a pessoa que foi abandonada material e
afetivamente por seu ex-companheiro, ficando desamparada, tendo de arcar
sozinha com os tributários do imóvel. Deixando também o questionamento acerca
do prazo de dois anos e as causas que podem eventualmente interrompe-lo do
prazo prescricional exigido, deixando duvidas sobre possíveis manobras para
descaracterização da usucapião ao qual também se refere à usucapião familiar,
como o aparecimento do cônjuge antes do prazo de dois anos, apenas para
descaracterizar se utilizar dessas manobras quantas vezes for necessária para
interromper o prazo novamente, a lei traz lacunas, quanto ao entendimento
abrangência da lei apenas para famílias que residem em localidade urbana,
desamparando as famílias em zonas rurais, por consequência, grande instabilidade
e insegurança, não só quanto ao termo “abandono do lar”, mas também ao termo
“ex-cônjuge e ex-companheiro” deixando o tema muito abrangente. Verificando a
necessidade o poder judiciário julgara caso a caso, usando as medidas necessárias,
preenchendo os requisitos necessários, se fará a transformadora do bom senso
comum.
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